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АНОТАЦІЯ 

 

Кулик В. О. Вплив способів сушіння та обробки на якість насіння 

гібридів кукурудзи. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і 

насінництво (201 – агрономія). – Державна установа Інститут зернових 

культур НААН України, Дніпро, 2021. 

Дисертація присвячена вирішенню важливого науково-практичного 

завдання, що полягає у визначенні впливу різних способів сушіння, зокрема 

нового енергоощадного, та післязбиральної обробки на якість насіння 

гібридів кукурудзи і їх батьківських компонентів. 

Актуальність теми  полягає у виявленні впливу різних способів 

сушіння, у тому числі енергоощадного,  на посівні та врожайні властивості 

насіння гібридів кукурудзи і їх батьківських компонентів. Також актуальним 

є встановлення післядії способів сушіння у подальших технологічних 

операціях (обмолот качанів, сепарування насіння). Розробка й впровадження 

нових способів післязбиральної обробки та сушіння дозволить підвищити 

ефективність насінництва кукурудзи  та забезпечити виробництво 

високоякісного посівного матеріалу вітчизняних гібридів кукурудзи, 

конкурентоспроможного в умовах сучасних ринкових відносин. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у вирішенні важливого 

наукового завдання щодо розроблення нових способів сушіння та їх  впливу 

на якість насіння гібридів кукурудзи. 

  Уперше встановлено: закономірності нового енергоощадного способу 

сушіння насіння кукурудзи з використанням альтернативних видів палива в 

камерних кукурудзосушарках типу СКП; техніко-технологічні показники 

енергоощадного сушіння (температуру, відносну вологість, об'єм  

теплоносія) залежно від збиральної вологості насіння; вплив нового способу 

на посівні та врожайні властивості насіння гібридів кукурудзи і їх 
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батьківських компонентів; післядію способів сушіння у процесах обмолоту 

качанів та сепарування насіння. 

Удосконалено: методи контролю якості насіння гібридів кукурудзи і їх 

батьківських компонентів у процесах їх післязбиральної обробки; техніко-

технологічний режим теплогенератора  для спалювання біомаси і оптимізації 

температури теплоносія. 

Набула подальшого розвитку технологія сушіння насіння кукурудзи у 

сушарках камерного типу. 

Робота включає проведення лабораторних польових та 

експериментально-виробничих дослідів, які включають визначення 

показників якості насіння і техніко-технологічні параметри сушарки. 

У результаті виконання дисертаційної роботи отримано результати, які 

мають наукову новизну та практичне значення у галузях селекції і 

насінництва кукурудзи. 

Висвітлено та охарактеризовано результати досліджень вітчизняних і 

зарубіжних авторів стосовно теоретичних основ сушіння насіння кукурудзи в 

качанах та методів енергозаощадження. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що всі відомі прийоми 

енергозаощадження були спрямовані лише на техніко-технологічну 

модернізацію камерних зерносушарок без заміни виду палива. Принципово 

іншим напрямом економії енергоматеріалів є  використання рослинних видів 

палива (стрижні кукурудзи, солома, соняшникове лушпиння, щепа,  пелети) 

та створення теплогенераторів для їх спалювання. 

Об’єктом досліджень  слугувало насіння кукурудзи селекції ДУ 

Інститут зернових культур НААН України різних груп стиглості: гібриди – 

Оржиця 237 МВ, ДН Зоряна, ДН Хортиця, ДБ Хотин, ДН Аквозор, 

ДН Пивиха; батьківські компоненти – Крос 307М стерильна, 

Крос 267 С стерильна, Крос 254М, Крос 255М, Крос266С, Крос 222С 

стерильна, Крос 260М, ДК 3070МВ, ДК281СВ, ДК772ЗМСВ, ДК365СВЗМ, 

ДК744СВЗМ. 
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Сушіння качанів кукурудзи досліджуваних гібридів і самозапилених 

ліній проводили на експериментальному комплексі, що складається з 

камерної кукурудзосушарки СКП-10, яку обладнано системою реверсування 

(зміни напрямку) теплоносія, та теплогенератора ТПГ-1/25.  

Температурний режим нового способу був оптимальним змінювався 

від 38
 о
С до 43 

о
С, залежно від вологості качанів, а саме знижувався на 

початку сушіння, підвищувався – наприкінці. Зміна температури відбувалась 

також залежно від напрямку руху робочого теплоносія, тобто вона була 

різною в коридорах сушарки. Вперше зафіксовано для сушарки цього типу 

різницю температур між верхнім та нижнім коридорами сушарки, вона 

змінювалась в межах 8–10
 о
С на початку сушіння та 2–3 

о
С наприкінці. 

Вентиляційний режим у сушарці складався залежно від режиму 

доступу повітря до паливно-вентиляційного відділення та від кількості 

задіяних вентиляторів. За повного доступу повітря  до двох вентиляторів  

питома витрата теплоносія складалась на рівні 1393 м
3
/год. на 1т качанів, що 

відповідає нормі, встановленій для гібридів та самозапилених ліній 

кукурудзи (800–1000 м
3
/год.). 

Вперше виявлено, що за енергоощадного сушіння відносна вологість 

робочого теплоносія була у межах 12–15 %, тому складався більш м’який  

температурний режим, що дуже важливо для сушіння термолабільних 

матеріалів. Як правило, низька відносна вологість відпрацьованого 

теплоносія досягалась наприкінці сушіння. 

Встановлено, що на швидкість сушіння качанів кукурудзи впливає 

декілька чинників, зокрема збиральна вологість качанів, наявність в масі 

качанів самообрушу, розмір качана, вміст у ньому стрижня, тип зернівки. 

Досліди з енергоощадного сушіння проводили з гібридами та батьківськими 

формами кукурудзи, які мали збиральну вологість 21,8–37,3 %, а наприкінці 

сушіння   10,1–13,9 %. Тривалість сушіння складала 28–88 год. залежно від 

вологості зерна. Залежно від цих показників швидкість сушіння  змінювалась 

в межах від 0,16 %/год.  до 0,39 %/год. 
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Іншим показником, який характеризує ефективність різних способів 

сушіння  є продуктивність однієї камери кукурудзосушарки. В дослідах 

виявлено, що продуктивність однієї камери складала 1,2–6,0 т-%/год. Висока 

продуктивність камери при сушінні лінії ДК 365 СВЗМ обумовлена її 

рекомендованою завантаженістю, близькою до норми та оптимальною 

вологістю наприкінці, яка складала 12,1 %. 

Вперше встановлено вплив різних способів сушіння на посівні якості 

насіння гібридів кукурудзи та батьківських компонентів залежно від їх 

збиральної вологості. При вологості 16,0–30,5 % та сушінні до вологості 8,4–

14,0 % отримано кондиційне за схожістю насіння гібридів (лабораторна 

схожість 92 % і вище). Насіння батьківських компонентів гібридів також 

зберігало високу енергію проростання і схожість за винятком самозапиленої 

лінії ДК365СВЗМ після термічного сушіння. За способами вентилювання та 

термічного сушіння насіння цієї лінії знижувало енергію проростання і 

схожість, що свідчить про її індивідуальну сортову термостійкість. 

Встановлені закономірності за стандартним методом пророщування 

підтверджуються методом холодного пророщування. Виявлено, що після 

енергоощадного способу сушіння схожість насіння була на рівні тієї, яка 

складалась після вентилювання, тобто за цих способів вологовіддача була 

повільною, а теплове ушкодження (тріщинуватість) – найменшим. Порівняно 

із швидким термічним сушінням схожість насіння була вищою на 2–7 % за 

методом стандартного пророщування та на 3–10 % – після холодного 

пророщування. 

Вперше встановлено, що після сушіння в режимі вентилювання та 

енергоощадного сушіння тріщинуватість насіння була мінімальною – 1–7 %, 

після швидкого термічного способу – 15–27 %.  

Заключну оцінку різних способів сушіння здійснювали у польових 

дослідах. Польова схожість насіння гібридів кукурудзи після сушіння 

енергоощадним способом була на високому рівні і складала 81–92 %, 

самозапилених ліній – 69–87 %. Виявлено тенденцію до підвищення польової 
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схожості на 2–7 % в результаті енергоощадного способу сушіння порівняно з 

іншими способами. Взагалі, найвищу польову схожість мав гібрид 

ДН Хортиця. 

Виходячи із рекомендацій у польових дослідах формували оптимальну 

густоту стояння рослин, необхідну для збирання кожного гібрида. При цьому 

значно вплинула на густоту стояння рослин польова схожість насіння. 

Взагалі передзбиральна густота становила 45,9–57,7 тис./га залежно від 

гібридів, самозапилених ліній – 46,5–53,6 тис./га, що відповідає 

агротехнічним вимогам. 

Врожайність визначали на ділянках, де підраховували польову 

схожість насіння. Не виявлено впливу способів сушіння на врожайність 

насіння гібридів та батьківських компонентів кукурудзи за виключенням 

гібрида Оржиця 237 МВ та самозапиленої лінії ДК365СВЗМ. Найбільша 

врожайність цього гібрида була за  енергоощадного сушіння качанів і 

підвищувалась на 0,53–0,63 т/га порівняно з вентилюванням та термічним 

сушінням. 

Важливе місце в післязбиральній обробці насіння кукурудзи, окрім 

сушіння, мають обмолот качанів та сортування-калібрування посівного 

матеріалу. Як свідчать досліди, проведені на кукурудзообробних заводах, 

особливо важливою є операція обмолоту качанів, оскільки вона значним 

чином впливає на травмованість, схожість і силу росту насіння. При цьому 

складаються два види травмованості – макротравми (порушення цілісності 

насінини)  та мікротравми (насіння ціле, але з внутрішніми тріщинами). Тому 

нами досліджувались режими обмолоту качанів за різних обертів 

молотильного барабану – 380, 500, 630, 675 обертів за хвилину. Встановлено, 

що при обертах більш як 600 за хвилину відбувається значне травмування 

насінини – загальна травмованість складає 16–20 %, з них мікротравми 

становлять 13-15 %, а макротравми – 3–5 %. 

Вперше визначено дію  фактора нового енергоощадного способу 

сушіння на якість насіння в процесі обмолоту качанів, очищення, сортування, 
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та калібрування на окремі посівні фракції. 

Нами встановлено важливі закономірності, щодо формування якості 

насіння гібридів кукурудзи у процесі їх обробки. По-перше, після обмолоту 

качанів схожість насіння знижувалась на 4–5 % (за стандартним методом), на 

6–12 % (холодне пророщування) та на 9–12 % (польова). Отже обмолот за 

рекомендованих режимів призводив до погіршення якості насіння, у першу 

чергу, внаслідок його механічного травмування. По-друге, через 

технологічну операцію, що включала сортування і калібрування, схожість 

підвищувалась, порівняно з попереднім обмолотом качанів, за рахунок 

відбору легкого, неповноцінного, дрібного насіння. Підвищення схожості, 

особливо крупніших фракцій (перша та друга), відбувалось до показників 

встановлених після енергоощадного сушіння.  

Також після обмолоту  при підвищених обертах молотильного 

барабану (більш як 600 за хвилину) спостерігається значне зниження 

врожайності насіння, що становило 0,28–1,03 т/га, залежно від гібридів та 

порівняно із операцією енергоощадного сушіння. Проте після сортування-

калібрування врожайність була на рівні контролю, але тільки від першої і 

другої фракції. Насіння третьої та четвертої фракції достовірно знижувало 

врожайність на 0,73–1,74 т/га порівняно із енергоощадним сушінням. 

Рівень викидів шкідливих речовин – закису азоту (N2O), діоксиду сірки 

(SO2), діоксиду азоту (NO2), оксиду вуглецю (СО), а також зважених твердих 

частинок після енергоощадного сушіння не перевищує допустимих норм, 

встановлених чинними технологічними вимогами. 

При впровадженні нового способу сушіння та виробничих 

випробуваннях енергоощадного комплексу встановлено його значну 

перевагу порівняно з традиційним способом, що включав паливо рідке та 

газоподібне. Наприклад, загальні грошові витрати на сушіння качанів 

кукурудзи за використання різних видів палива складають для дизельного – 

933 грн/т, газоподібного – 620 грн/т, стрижнів кукурудзи – 313 грн/т, при 

цьому вартість однієї тонни стрижнів становила 600 грн. 
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параметри сушіння, способи обробки, якість насіння, енергозаощадження. 

 

SUMMARY 

Kulyk V.O. Influence of drying and processing methods on corn hybrids 

seed quality. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

A thesis to obtain  a scientific degree of the candidate of agricultural 

sciences on a specialty 06.01.05 – selection and seed production (201 – 

agronomy). – State Enterprise Institute of Grain Crops of NAAS of Ukraine, 

Dnipro, 2021. 

The thesis is devoted to the solution of an important scientific and practical 

task, which is to determine the influence of different drying methods, in particular 

of a new energy-saving one, and post-harvest treatment on the quality of corn 

hybrids seeds and their parent components. 

The relevance of the topic is in identifying the impact of different drying 

methods, including energy-saving, on the sowing and yield properties of corn 

hybrids seeds and their parent components. It is also important to establish the 

aftereffects of drying methods in subsequent technological operations (cob 

threshing, separation of seeds). The development and implementation of new 

methods of post-harvest processing and drying will allow to increase the efficiency 

of corn seed production and to ensure the production of high-quality sowing 

material of domestic corn hybrids that is competitive in modern seeds market. 

The scientific novelty of the obtained results is in solving an important 

scientific task – the development of new drying methods   and their impact on the 

quality of corn hybrids seeds. 

For the first time the following was established: regularities of a new 

energy-saving method of corn seeds drying with the use of alternative fuels in 

chamber corn dryers of the СКП type; technical and technological indicators of 

energy-saving drying (temperature, relative humidity, heat carrier quantity) 

depending on collecting humidity of seeds; the influence of the new method on the 
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sowing and yield properties of corn hybrids seeds  and their parent components; 

aftereffect of drying methods in the processes of cob threshing and seed separation. 

The following was improved: methods of quality control of corn hybrids 

seeds   and their parent components in the processes of their post-harvest 

processing; technical and technological mode of the heat generator for biomass 

combustion and optimization of the heat carrier temperature. 

The technology of corn seeds drying in chamber-type dryers has been further 

developed. 

The work includes laboratory field and experimental-production 

experiments, among them determination of seed quality indicators and technical 

and technological parameters of the dryer. 

 Completion of dissertation work allowed to obtained the results that have 

scientific novelty and practical significance in the fields of selection and corn seed 

production. 

We covered and characterized the results of domestic and foreign authors 

research concerning theoretical bases of corn seeds drying in cobs and methods of 

energy saving. 

The scientific literature analysis shows that all known methods of energy 

saving were aimed only at the technical and technological modernization of 

chamber grain dryers without changing the type of fuel. A fundamentally different 

area of energy saving is the use of biomass fuels (corn cores, straw, sunflower 

husks, wood chips, pellets) and the creation of heat generators for their 

combustion. 

The object of research was  different maturity groups corn seeds selected at 

the Institute of Grain Crops of NAAS of Ukraine: hybrids – Orzhytsia 237 MV, 

DN Zoryana, DN Khortytsia, DB Khotin, DN Akvozor, DN Pyvykha; parental 

components – Cross 307M sterile, Cross 267 C sterile, Cross 254M, Cross 255M, 

Cross266C, Cross 222C sterile, Cross 260M, DK 3070MV, DK281СV, 

DK772ZMСV, DK365СVZM, DK744СVZM. 
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Drying of corn cobs of the studied hybrids and self-pollinated lines was 

performed on an experimental unit consisting of a chamber corn dryer СКП-10, 

which is equipped with a heat carrier reversing system (change of direction), and a 

heat generator ТПГ-1/25. 

The temperature regime of the new method was optimal and varied from 

38 °C to 43 °C, depending on the cobs humidity, namely, decreased at the 

beginning of drying, increased – at the end. The temperature change also occurred 

depending on the movement direction of   the working heat carrier, i.e. it was 

different in the dryer corridors. For the first time, a temperature difference between 

the dryer's upper and lower corridors was recorded for this type of dryer, it varied 

within 8–10 
o
C at the beginning of drying and 2–3 

o
C at the end. 

The ventilation mode in the dryer consisted depending on the mode of air 

access to the fuel and ventilation compartment and the number of fans involved. 

With full access of air to two fans, the specific heat carrier consumption was 

1393 m
3
/h. per 1 ton of cobs, which corresponds to the standard set for hybrids and 

self-pollinated corn lines (800–1000 m
3
/h). 

For the first time, it was found that during energy-saving drying, the relative 

humidity of the working heat carrier was in the range of 12–15 %, this caused  a 

milder temperature regime, which is very important for drying thermolabile 

materials. As a rule, low relative humidity of the exhaust heat carrier was reached 

by the end of drying. 

It is established that the drying speed of corn cobs is influenced by several 

factors, in particular the harvesting moisture of cobs, the presence of  self-collapse 

cobs in the mass , the cob size, the presence of the rod in it, the grain type. 

Experiments on energy-saving drying were performed with hybrids and parent 

forms of corn, which had harvest moisture of 21,8–37,3 %, and at the end of 

drying 10,1–13,9 %. The drying time was 28–88 hours depending on grain 

moisture content. Depending on these indicators, the drying rate varied from 

0,16 %/hour up to 0,39 %/hour. 
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 Another indicator that characterizes the efficiency of different drying 

methods is the performance of one chamber of the corn dryer. The experiments 

showed that the productivity of one chamber was 1,2–6,0 t-%/h. The high 

productivity of the chamber during drying of the line DK365СVZM is due to its 

recommended load, close to the standard and the optimal humidity at the end, 

which was 12,1%. 

For the first time, we established the influence of different drying methods 

on the sowing quality of corn hybrids seeds and their parent components 

depending on their harvest moisture. At a humidity of  16,0–30,5 % and drying to a 

humidity of  8,4–14,0 %,  hybrids seed with conditioned germination was obtained  

(laboratory germination of  92 % and above). The parent components hybrids seeds  

also retained high germination energy and germination except for the self-

pollinated line DK365СVZM after thermal drying. Depending on the methods of 

ventilation and thermal drying, the seeds of this line reduced the germination 

energy and germination, which indicates its individual varietal heat resistance. The 

established regularities by the standard germination method   are confirmed by the 

cold germination method. It was found that after the energy-saving drying method   

the seeds germination  was at the level  that formed after ventilation, i.e. with these 

methods the moisture yield was slow, and heat damage (cracking) – the minimal. 

Compared to rapid thermal drying, seed germination was higher by 2–7 % by the 

standard germination method   and by 3–10 % – after cold germination. 

For the first time it was found that after drying in the ventilation mode and 

energy-saving drying, the seeds crack fracture was minimal – 1–7 %, after the fast 

thermal method – 15–27 %.  

The final evaluation of different drying methods was carried out in field 

experiments. Field germination of the studied corn hybrids seeds after energy-

saving drying was at a high level and amounted to 81–92 %, self-pollinated line – 

69–87 %. There is a tendency to increase the field germination by 2–7 % as a result 

of energy-saving drying method compared to other methods. In general, the hybrid 

DN Khortytsia had the highest field germination. 
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Based on the recommendations the optimal plant density required for 

harvesting each hybrid was formed in field experiments. The field germination of 

seeds significantly affected the standing density of plants. In general, the pre-

harvest density was 45,9–57,7 thousand/ha, depending on the hybrids, the self-

pollinated line – 46,5–53,6 thousand/ha, which meets the agronomic requirements. 

Yield was determined on plots where the seeds field germination   was 

calculated. No effect of drying methods on seed yield of corn hybrids and parent 

components was detected, except for the hybrid Orzhytsia 237 MW and the self-

pollinated line DK365СVZM. The highest yield of this hybrid was during energy-

saving cobs drying   and it increased by 0,53–0,63 t/ha compared to ventilation and 

thermal drying. 

An important place in the post-harvest processing of corn seeds, in addition 

to drying, have the cob threshing and sorting-calibration of seed. According to 

experiments conducted in corn processing plants, the operation of cob threshing is 

especially important, because it significantly affects the injury, germination and 

seed growth strength. There are two types of injuries – macrotrauma (violation of 

the seed integrity) and microtrauma (the seed is whole, but with internal cracks). 

Therefore, we studied the modes of cob threshing at different speeds of the 

threshing drum – 380, 500, 630, 675 revolutions per minute. It is established that at 

speeds of more than 600 per minute there is a significant injury to the seed - the 

total injury is 16–20 %, of which microtrauma is 13–15 %, and macrotrauma – 3–

5 %. 

For the first time, the effect of the factor was determined for a new energy-

saving drying method – on the seed quality in the process of cob threshing, 

cleaning, sorting, and calibration on individual sowing fractions. 

We have established important patterns in the formation of corn hybrids seed 

quality in the process of their processing. First, after cob threshing, seed 

germination decreased by 4–5% (by the standard method), by 6–12% (cold 

germination) and by 9–12% (field germination). 
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Therefore, threshing under the recommended modes led to deterioration in 

the quality of seeds, primarily as a result of its mechanical injury. Secondly, due to 

the technological operation, which included sorting and calibration, germination 

increased, compared to the previous cob threshing, due to retrieval of light, 

defective, small seeds. The increase in germination, especially of larger fractions 

(first and second), occurred up to the indicators established after energy-saving 

drying.  

Also after threshing at high speeds of the threshing drum (more than 600 per 

minute) there is a significant decrease in seed yield, which was 0,28–1,03 t/ha, 

depending on the hybrids and compared with the operation of energy-saving 

drying. However, after sorting and calibration, the yield was at the level of control, 

but only from the first and second fractions. Seeds of the third and fourth fractions 

significantly reduced the yield by 0,73–1,74 t/ha compared to energy-saving 

drying. 

The level of harmful substances emissions  - nitrous oxide (N2O), sulfur 

dioxide (SO2), nitrogen dioxide (NO2), carbon monoxide (CO), as well as 

suspended solids – after energy-saving drying does not exceed the permissible 

norms established by current technological requirements. 

With the introduction of a new drying method   and production tests of the 

energy-saving unit, its significant advantage was established as compared to the 

traditional method with use of liquid and gaseous fuel. For example, the total cost 

of corn cobs drying using different types of fuel constitutes: for diesel – 933 

UAH/t, gaseous – 620 UAH/t, corn cobs rods – 313 UAH/t, while the cost of one 

ton of rods was 600 UAH. 

Key words: corn hybrids, chamber dryer, heat generator, drying parameters, 

processing methods, seed quality, energy saving. 
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ВСТУП 

 

У сучасному насінництві післязбиральна обробка насіння гібридів 

кукурудзи включає ряд техніко-технологічних операцій, які значною мірою 

впливають на вихід, якість та вартість посівного матеріалу. До таких 

операцій належать сушіння вологих качанів до сухого стану, їх обмолот та 

сепарування насіння, які мають виконуватись за ефективними способами і 

відповідати встановленим вимогам.  

Відомі різні способи сушіння в камерних кукурудзосушарках із 

використанням традиційних енергоматеріалів (паливо  рідке, газоподібне). 

Останнім часом розробляється спосіб сушіння, за яким як паливо 

використовується біомаса у вигляді рослинних решток, соломистого 

матеріалу, відходів очищення тощо.  Проте не встановлено вплив 

енергоощадних способів сушіння на посівні та врожайні властивості насіння 

гібридів кукурудзи, не визначено техніко-технологічні параметри проведення 

таких способів у сушарках камерного типу. Також відсутні дані щодо впливу 

нового енергоощадного сушіння на наступні операції, пов’язані із обмолотом 

качанів, очищенням, сортуванням та калібруванням посівного матеріалу.  

Актуальність досліджень.  Полягає у виявленні впливу різних 

способів сушіння, у тому числі енергоощадного,  на посівні та врожайні 

властивості насіння гібридів кукурудзи і їх батьківських компонентів. Також 

актуальним є встановлення післядії способів сушіння у подальших 

технологічних операціях (обмолот качанів, сепарування насіння). Розробка й 

впровадження нових способів післязбиральної обробки та сушіння дозволить 

підвищити ефективність насінництва кукурудзи  та забезпечити виробництво 

високоякісного посівного матеріалу вітчизняних гібридів кукурудзи, 

конкурентоспроможного в умовах сучасних ринкових відносин. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною досліджень лабораторії методів 

збереження та стандартизації зерна Державної установи Інститут зернових 
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культур НААН України і виконувалась згідно з науково-технічною 

програмою ПНД 14 «Зернові культури» за завданням «Розробити теоретичні 

основи оптимізації процесів збирання, післязбиральної обробки і зберігання 

посівного матеріалу гібридів кукурудзи, створити функціонально-

інтегровану систему методів підвищення якості насіння та економії 

енергоресурсів» (№ державної реєстрації 0116U001241, 2015–2020 рр.). 

Мета і завдання досліджень. Встановити вплив різних способів 

післязбиральної обробки та сушіння на якість насіння гібридів кукурудзи, 

виявити прийоми енергозаощадження.  

Для досягнення поставленої мети планувалось вирішити наступні 

задачі: 

- провести аналіз існуючих способів післязбиральної обробки та 

сушіння насіння гібридів кукурудзи, встановити їх вплив на якість посівного 

матеріалу та рівень енерговитрат; 

- визначити показники та параметри процесу енергоощадного сушіння 

в камерній кукурудзосушарці, дообладнаній теплогенератором для 

спалювання біомаси; 

- встановити лабораторну схожість та теплову травмованість насіння 

кукурудзи залежно від температури нагріву насінини; 

- виявити вплив різних способів сушіння, у тому числі енергоощадного, 

на посівні та врожайні властивості насіння кукурудзи; 

- визначити післядію енергоощадного сушіння, оптимізувати процеси 

обмолоту качанів та сепарування насіння; 

- провести випробування способу енергоощадного сушіння у 

виробничих умовах, встановити його техніко-економічну ефективність та 

визначити вплив на довкілля і чистоту атмосферного повітря. 

Об’єктом досліджень є процеси сушіння, температурно-вентиляційний 

режим у сушарках камерного типу, обмолот качанів, сепарування насіння, 

посівні та врожайні властивості гібридів кукурудзи та їх батьківських 

компонентів, енергозаощадження.  
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Предметом досліджень  є вплив способів сушіння та обробки на якість 

насіння гібридів кукурудзи.  

Методи досліджень: лабораторні – вологість зерна, енергія 

проростання і схожість насіння, теплова і механічна травмованість; польові – 

польова схожість насіння у динаміці, показники росту і розвитку рослин, 

врожайність зерна; статистично-математичний аналіз;  експериментально-

виробничі дослідження;  обрахунок економічної ефективності. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у вирішенні 

важливого наукового завдання щодо розроблення нових способів сушіння та 

післязбиральної обробки, а також визначення їх  впливу на якість насіння 

гібридів кукурудзи. 

  Вперше встановлено: 

- закономірності сушіння вологих качанів кукурудзи на основі 

розрахунку теплового балансу і тепловіддачі різних видів палива для 

кукурудзосушарок камерного типу; 

- техніко-технологічні показники енергоощадного сушіння 

(температуру, відносну вологість, об'єм  теплоносія) залежно від збиральної 

вологості насіння, біологічних особливостей гібридів і самозапилених ліній 

кукурудзи; 

- вплив різних способів сушіння на теплову травмованість, посівні та 

врожайні властивості насіння гібридів кукурудзи і їх батьківських 

компонентів; 

- післядію енергоощадного сушіння з оптимізацією  процесів обмолоту 

качанів та сепарування насіння. 

Удосконалено: 

- методи контролю якості насіння гібридів кукурудзи і їх батьківських 

компонентів у процесах їх післязбиральної обробки;  

- техніко-технологічний режим камерних кукурудзосушарок, 

переведених на енергоощадний спосіб сушіння.   
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Набуло подальшого розвитку: Технологія післязбиральної обробки та 

сушіння насіння гібридів кукурудзи в умовах промислового насінництва.  

Практичне значення отриманих результатів. Спосіб 

енергоощадного  сушіння з наступними оптимізованими операціями 

обмолоту качанів і сепарування насіння дозволяє повністю замінити 

традиційні види палива (рідке, газоподібне) на альтернативне та при цьому 

зберігати високу якість посівного матеріалу кукурудзи.  Спосіб випробувано 

і впроваджено  на кукурудзообробному комплексі ТОВ «Агросфера» 

(Дніпропетровська обл.) у процесі сушіння гібридів кукурудзи та їх 

батьківських компонентів в 2015–2019 рр., об’ємом 400–500 т качанів 

щорічно. В результаті випробувань вартість сушіння знижується на 307–

620 грн/т та  отримується кондиційне насіння з підвищенням врожаю на 

0,14–0,63 т/га (гібриди) та 0,12–0,62 т/га (батьківські форми) порівняно із 

контролем (сушіння в режимі вентилювання качанів). Новий  спосіб сушіння 

та енергоощадний комплекс рекомендується для дослідних станцій з 

виробництва насіння кукурудзи  та господарств усіх форм власності. 

Особистий внесок здобувача. Результати досліджень, представлені у 

дисертаційній роботі, отримані автором самостійно і є оригінальними. 

Постановку завдань і розроблення програми досліджень було здійснено 

разом з науковим керівником. Здобувачем особисто здійснено огляд наукової 

літератури, узагальнено наукові дані вітчизняних та зарубіжних 

інформаційних джерел за темою дисертації; виконано виробничі, лабораторні 

та польові досліди; проаналізовано і узагальнено отримані результати; 

сформульовано висновки та розроблено рекомендації. Частка участі автора у 

сумісних публікаціях становить не менш як 50-80 %. 

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали дисертаційної 

роботи доповідались на засіданнях Вченої ради ДУ Інститут зернових 

культур НААН України (м. Дніпро, 2016–2019 рр.), на науково-практичних 

конференціях молодих вчених і спеціалістів: «Роль наукових досліджень в 

забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва 
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України» (Дніпро, 25–26 травня 2016 р.); «Наукове забезпечення 

інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату» 

(Дніпро, 25–26 травня 2017 р.); «Наукове забезпечення інноваційного 

розвитку та адаптація агропромислового виробництва в умовах 

трансформації клімату» (Дніпро – Полтава, 24–25 травня 2018 р.); 

«Екологічна наукова діяльність: в концепції сталого розвитку» (Житомир, 

4 грудня 2018 р.); «Актуальні проблеми науково-інноваційного забезпечення 

виробництва зерна в контексті сучасних ринкових умов» (Дніпро, 30–31 

травня, 2019 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 12 

наукових праць, з них 7 статей, у тому числі 6 – у фахових виданнях України, 

1 – у закордонному науковому виданні США та 5 тез доповідей. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація викладена на 

173 сторінках комп’ютерного тексту, складається зі вступу, 8 розділів, 

висновків і рекомендацій виробництву, списку використаних джерел і 

додатків. Робота містить 32 таблиці, 12 рисунків та 10 додатків. Список 

використаних літературних джерел включає 264 найменувань, у тому числі – 

68 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СПОСОБИ СУШІННЯ ТА ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ 

В ТЕХНОЛОГІЯХ СУЧАСНОГО НАСІННИЦТВА КУКУРУДЗИ 

(огляд наукової літератури) 

 

1.1 Особливості сушіння качанів у  процесі післязбиральної 

обробки насіння кукурудзи 

 

У процесі вирощування та виробництва зерна і насіння кукурудзи 

важливе місце займає післязбиральна обробка, яка потребує особливих 

способів та режимів сушіння, очищення, сортування та калібрування. 

Правильно побудований технологічний процес обробки-підготовки дає 

можливість отримати високоякісний насіннєвий матеріал кукурудзи, що, в 

свою чергу, дозволяє збільшити врожайність на 4,5–23,2 %, а також якість 

вирощеного врожаю [1–4].  

Важливим фактором при обробці насіння кукурудзи є його 

технологічні показники, такі як розмір качана, тип зернівки, вологість 

насіння, стрижня та ін. Одним з найважливіших є збиральна вологість з якою 

качани кукурудзи надходять до насіннєвого заводу. В своїх дослідженнях 

О. І. Науменко та М. Я. Кирпа з’ясували, що ознаки життєздатності насіння 

проявляються вже при ранньому збиранні качанів кукурудзи. Так, при 

вологості близько 60–80 % лабораторна схожість насіння гібридів становила 

50–91 %, а їх батьківських компонентів – 20–90 % [5]. 

Також за даними В. С. Уколова, М. Г. Голика та Н. П. Кузьміної 

кукурудза з вологістю 30–31 % містить качани з вологістю від 18 % до 40 %. 

Навіть в межах одного качана вологість зерна змінюється від 18 % до 32 % 

[6–8]. Виходячи з того, що насіння кукурудзи збирається з підвищеною 

вологістю, виникає необхідність у його негайному сушінні [9–12]. 
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Оптимальна технологічна вологість, при якій слід розпочинати процес 

термічного сушіння качанів кукурудзи, складає 34–36 %, адже насіння з 

такою вологістю повністю сформовано за фізико-механічними та 

фізіологічними властивостями [13–15]. 

Кирпа М. Я. наголошував, що існує два базових напрямки  сушіння 

насіння кукурудзи, а саме низькотемпературний чи активне вентилювання та 

сушіння на рівні максимально допустимих температур. При 

низькотемпературному сушінні кондиційна вологість досягається шляхом 

продувки маси качанів повітрям з відносною вологістю  65–70 %. Багато 

дослідників вказують на позитивний вплив активного вентилювання на 

якість готового насіння [16–19]. У країнах Європи доволі активно 

застосовують низькотемпературне сушіння, яке постійно удосконалюють 

[20–24]. Так певні розробки технології активного вентилювання дають 

можливість знижувати витрату енергоматеріалів на 18–38 %, порівняно з 

стандартним методом термічного сушіння. Але все ж такий спосіб сушіння 

значним чином залежить від погодно-кліматичних умов, що унеможливлює 

його використання в другій половині осені, коли спостерігається зниження 

температури навколишнього середовища та випадає значна кількість 

атмосферних опадів. 

Hellevang K. у своїх дослідах виявив, що кукурудзу з вологістю вище 

21 % не слід сушити за природніх умов, щоб мінімізувати її псування 

внаслідок пліснявіння, а необхідно проводити термічне сушіння з подачею 

гарячого повітря до зернової маси [25].  

Термічне сушіння вологих качанів кукурудзи при підвищених 

температурах пов’язано з використанням спеціальних камерних 

кукурудзосушарок. Одні з перших дослідів по сушінню насіння кукурудзи в 

спеціальних сушарках проведені С. І.  Машурою  [26], М. Є. Рябовим [27] 

А. М. Репіним  [28, 29], Е. А. Агрономовим [30], М. Земцевим [31]. Всі вони 

дійшли до одного висновку, що термічне сушіння позитивно впливає на 
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якість насіння кукурудзи, але при цьому вони вказували різні температурні 

режими. 

Поглибленим вивченням режимів сушіння насіннєвої кукурудзи 

займались дослідники Інституту зерна (ВНДІЗ), Інституту механізації (ВІМ), 

Інституту сільськогосподарського машинобудування (ВІСГОМ), Одеського 

інституту харчової промисловості (ОТІХП ім. М.В. Ломоносова) [32–39]. На 

основі даних С. Д. Птицина та В. С. Уколова визначені температурні режими 

роботи камерних кукурудзосушарок залежно від вологості качанів. 

Від правильно підібраного комплексу техніко-технологічних 

параметрів проведення сушіння, залежить не тільки  зниження вологості 

качанів кукурудзи до безпечного сухого стану, але і збереження якості 

насіннєвого матеріалу [40]. 

Також від процесу термічного сушіння залежить вартість продукції та 

її конкурентоспроможність, тому що в процесі виконання цієї операції 

витрачається значна кількість енергоматеріалів, які мають високу ціну. 

Вартість палива та електроенергії складає близько 90 % від усіх витрат на 

процес сушіння, тому такі витрати  визначають економічну доцільність 

виробництва насіння кукурудзи [41–43]. 

Внаслідок підвищених енерговитрат, вартість операції сушіння 

становить – 60–70 % за даними М. Я. Кирпи та 75–80 % за даними 

В. Ф. Сорочинського,  вартості всієї післязбиральної обробки при 

виробництві насіннєвої кукурудзи [44, 45]. 

Дослідження процесу сушіння вологих качанів кукурудзи свого часу 

проводилися в різних наукових установах такими авторами як Є. Г. Галай, 

О. І. Науменко, В. С. Уколов, М. Я. Кирпа, М. Г. Голик, А. Г. Чижиков, 

В. І. Алейников, В. І. Атаназевич та інші [7, 46–58].   Але в роботах цих 

авторів недостатньо враховувався зв'язок між якістю насіння та енергетикою 

процесу, чи навпаки. Крім того, останнім часом сформовано принципово 

інший напрямок у зерносушінні – а саме використання альтернативних видів 

палива [59, 60].  
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Дані щодо впливу способів сушіння качанів кукурудзи на камерних 

сушарках з використанням теплогенераторів на замінниках традиційного 

палива на якість посівного матеріалу, практично, відсутні. Розробка та 

впровадження нових енергоощадних способів сушіння відноситься до 

актуальних проблем  післязбиральної обробки насіннєвої кукурудзи в 

качанах [61]. 

 Відомі різні методи зниження енерговитрат у процесі термічного 

сушіння вологих качанів кукурудзи. До них слід віднести наступні техніко-

технологічні прийоми: сушіння двостадійне; із реверсуванням і рекуперацією 

теплоносія; інтенсивне із гранично допустимими температурами нагріву 

насінини; пряме в зерні; терморадіаційний спосіб з використанням 

інфрачервоних променів [52, 53, 62–66]. 

Останнім часом все більш практичного значення набуває сушіння з 

використанням енергії сонця та мікрохвильових приладів, які практично не 

впливають на якість насіння [67–74]  За результатами своїх досліджень 

З. А. Іванова рекомендує тимчасово (5–7 діб) зберігати качани кукурудзи під 

сонцем на площадках з подальшим їх досушуванням у камерній 

зерносушарці. Висушене таким чином насіння мало найвищі посівні 

якості [75]. 

 

1.2 Тепловий баланс та коефіцієнт корисної дії камерних 

кукурудзосушарок 

 

Зернівка як об’єкт сушіння представляє собою біологічну систему зі 

своїми закономірностями, складним хімічним складом та структурою [76]. 

Зерно кукурудзи належить до хлібних злаків, але значно відрізняється за 

вологовіддачею від інших рослин цього сімейства. Воно вкрите гладкою та 

міцною оболонкою з глибоко розташованим зародком [77]. Міцна та щільна 

оболонка ускладнює процес випаровування вологи, саме тому витрати енергії 
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на її сушіння змінюються в межах від 5 до 12 МДж на 1 кг видаленої 

вологи [78].  

Витрати енергії на сушіння зерна залежать від способу проведення 

цього процесу, призначення кінцевого продукту та конструкції 

зерносушарки. Для сушіння насіння кукурудзи питома витрата традиційних 

видів палива (рідке, газоподібне) складає близько 60 % від всіх енерговитрат. 

Така частка зумовлена багатьма факторами, а саме фізичними, біологічними 

та фізико-механічними властивостями зерна, особливостями конструкції 

зерносушарки та її технічним станом. Все це повинно враховуватись в 

практиці сушіння насіннєвої кукурудзи в качанах. 

Витрата енергоресурсів також змінюється залежно від збиральної 

вологості, неоднорідності качанів, різного співвідношення зерна та стрижня. 

При значному вмісті стрижнів у качанах кукурудзи паливо витрачається 

непродуктивно, внаслідок чого підвищуються енерговитрати. Також зерно 

кукурудзи не бажано збирати промороженим, тому що кристалики льоду, що 

в ньому утворилися, при підвищені температури руйнують його структуру, 

внаслідок чого знижується його якість, воно заражується та самозігрівається 

при зберіганні [79]. В такому стані зерно необхідно відразу сушити, але в 

зимовий період на цей процес буде витрачатись багато енергоресурсів, 

внаслідок зниження температури навколишнього середовища [80].  

Підвищений рівень енерговитрат при сушінні качанів у камерних 

кукурудзосушарках також зумовлений особливими умовами при яких має 

проходити цей процес, а саме за 38–45 
о
С та висоти насипу качанів – 2–3,5 м 

[81–83]. 

Визначення критично допустимої температури зерна залежно від його 

вологості, тривалості сушіння та температури теплоносія визначає 

оптимальний режим процесу. За результатами досліджень  Х. Х. Сабанчиєва 

оптимальним є наступний режим термічного сушіння: початкова вологість 

зерна – 25 %; тривалість сушіння – 39 год.; температура агента сушіння – 

44 
о
С; максимальна температура нагріву зерна – 35,8

 о
С [84]. 
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Відхилення від режиму, наприклад, зниження температури теплоносія, 

призведе до зниження продуктивності сушарки, і, як наслідок, до збільшення 

витрат енергоресурсів [85]. 

На рівень енерговитрат також значно впливають режими та технології 

сушіння, конструкція та технічний стан топки та самої кукурудзосушарки. 

Більшість технологій сушіння включають поступове видалення вологи до 

сухого стану, що відповідає оптимальним умовам при його зберіганні. Але 

при використанні таких технологій витрати енергоресурсів збільшуються 

через зменшення вологовіддачі в процесі виділення вологи  з насінини [86–

89]. 

Всі способи та технології сушіння насіння кукурудзи повинні бути 

найбільш оптимальними за енерговитратами, водночас забезпечувати високу 

якість насіння. Як згадувалось раніше існують різні прийоми зниження 

енерговитрат у процесі сушіння насіння кукурудзи, такі як двостадійне – із 

сушінням качанів на першій стадії, їх обмолотом та досушуванням зерна на 

другій, імпульсний режим сушіння із зміною нагріву та охолодження, 

сушіння за максимально допустимих температур, послідовне з’єднання 

камер, реверсування та повторне використання агента сушіння. Також до 

прийомів які сприяють раціональному використанню теплової енергії 

відносяться максимальне завантаження сушильних камер та їх герметизація 

[6, 46, 90–94]. 

Також деякими авторами пропонується збільшити площу контакту 

матеріалу з робочим теплоносієм для пришвидшення процесу сушіння [95–

96]. Для кукурудзи в качанах це можливо реалізувати шляхом їхнього 

подрібнення, але цю технологію недоречно застосовувати для насіннєвого 

матеріалу через значне механічне травмування насіння, що, як відомо, 

негативно впливає на його якісні показники [97]. 

При сушінні насіння кукурудзи не допускається його пересушування та 

сушіння з великою кількістю самообрушу в масі вологих качанів, внаслідок 

цих факторів енерговитрати можуть збільшуватись на 40 %. Але всі ці 
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прийоми не повинні погіршувати якість посівного матеріалу, тому вони 

мають бути пов’язані з особливостями сушіння насіння кукурудзи. Так для 

різних типів та форм кукурудзи, а також в залежності від їх початкової 

вологості підбирається індивідуальна температура нагріву насінини, вище 

якої можуть погіршуватись посівні якості насіння внаслідок руйнування 

білків зародку. 

У процесі сушіння енерговитрати поділяються на продуктивні та 

непродуктивні. Непродуктивні витрати пов’язані з технічним станом 

камерних сушарок (герметичність люків та дверей, теплоізоляція, 

правильність показників вимірювальної апаратури, робота топки), внаслідок 

цього втрати тепла можуть сягати до 35 %. 

Таким чином всі енерговитрати пов’язані з багатьма факторами, та 

мають суб’єктивний чи об’єктивний характер. З метою оптимізації цих 

факторів необхідно провести аналіз теплоутворення та розрахувати тепловий 

баланс камерної кукурудзосушарки. 

Таку роботу свого часу проводив В. С. Уколов [6]. Але його досліди 

проводились на прикладі зерносушарки СКП-6, що мала застарілу 

конструкцію, утворення тепла відбувалось за рахунок спалювання рідкого 

палива при певних режимах. 

У наш час з’явилися нові теплогенератори, що працюють від прямого 

згоряння альтернативних видів палива (соломистий матеріал, щепа, відходи 

зерновиробництва, стрижні кукурудзи) [98–99]. Використання нових 

теплогенераторів, за рахунок дешевизни та доступності нового виду палива 

дає змогу зменшити затрати на сушіння у 3–5 разів [100]. 

З переходом на нові, альтернативні види палива виникла потреба 

перегляду процесу теплоутворення в зерносушарках камерного типу. Тому 

було розраховано тепловий баланс камерних кукурудзосушарок СКП-10 та 

СКПМ-15, які сконструйовані для сушіння в них насіння батьківських форм 

та гібридів кукурудзи. У тепловий баланс були включені значення різних 



30 
 

параметрів, які одержані в процесі роботи з зерносушаркою (температура та 

об’єм теплоносія, витрата палива). 

У своїй роботі М. Я. Кирпа визначив, що якщо враховувати всі витрати 

теплової енергії можна розрахувати тепловий баланс та коефіцієнт корисної 

дії зерносушарок. Для досліджуваних камерних кукурудзосушарок тепловий 

баланс може мати наступний вираз [106]: 

 

1 2 3 4 5 6 ,ЗАГQ Q Q Q Q Q Q     
   (1.1) 

 

де QЗАГ – загальне тепло; 

Q1 – витрати тепла на нагрів качанів; 

Q2 – витрати тепла на вологовипаровування; 

Q3 – витрати тепла відпрацьованого теплоносія; 

Q4 – втрати тепла теплоносія через витік з сушарки; 

Q5 – втрати тепла залежно від режиму роботи сушарки; 

Q6 – втрати тепла з топки сушарки. 

Продуктивною частиною теплового балансу є витрати тепла на нагрів 

качанів (Q1) та на вологовипаровування (Q2). Відношення цих показників до 

загальної кількості тепла буде складати ККД камерної кукурудзосушарки, що 

знаходиться за формулою (1.2): 

 

1 2= ,Зер

ЗАГ

Q Q
ККД

Q



     (1.2)
 

 

За даними М. Я. Кирпи коефіцієнт корисної дії камерної 

кукурудзосушарки знаходиться в межах 20–35 % [101]. Кількість загального 

тепла встановлюється виходячи від кількості використаного палива для 

сушіння насіння кукурудзи, що встановлювали виходячи з фактичних витрат 

протягом всього процесу сушіння. 
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Розрахунок продуктивних витрат теплоти виконували виходячи із 

вихідних даних відповідно до технологічних норм проєктування 

зерносушарок. Враховувались основні  теплофізичні показники кукурудзи як 

об’єкта сушіння (табл. 1.1). 

За даними розрахунків, в процесі сушіння необхідно випарувати       

17,2 т-% вологи, що в  кількісному значені складає 193 кг на 1 т качанів 

кукурудзи. Тому на 1 т-% буде припадати 11,2 кг вологи, на випаровування 

якої теоретично необхідно 28,7 МДж теплової енергії. Фактично для 

виділення з качанів кукурудзи 11,2 кг вологи (1 т-%) необхідно витратити 

81,75 МДж теплоти.  

Таблиця 1.1 

Характеристика термічного сушіння качанів кукурудзи в сушарках 

камерного типу 

Показник До сушіння Після сушіння 

Вологість, %: - зерна 

                       - стрижнів 

26 

34 

11 

10,2 

Вихід, %: - зерна 

                 - стрижнів 

75 

25 

80 

20 

Кількість вологи в 1т качанів, кг 

в т. ч., т-% 

280 

28,0 

87,2 

10,8 

Маса качанів 1000 807 

 

Отже коефіцієнт корисної дії, який визначаємо за формулою (1.2) 

складе: 

27,8
= 34

81,75
ЗерККД 

 

 

Таким чином, продуктивні витрати в процесі сушіння кукурудзи рівні 

34  %, а все інше складають непродуктивні витрати. Отже тепловий баланс, 

який визначали за формулою (1.1), має наступний вигляд: 
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1 2 3

4 5 6

(7%) (27%) (41%)

(5%) (16%) (4%).

ЗАГQ Q Q Q

Q Q Q

   

    

 

Розрахунок всіх складових частин теплового балансу проведено на 

основі досліджень і показників, які були одержані при сушінні насіння 

кукурудзи (гібридів та їх батьківських форм) в камерних кукурудзосушарках 

СКП-10. 

Камерна сушарка СКП-10 працювала в режимі реверсування, тобто 

через кожні 6 год. мінявся напрямок руху теплоносія. Також обидві сушарки 

працювали в режимі поступового підвищення температури, паралельному 

з’єднані та ретельному зачищені камер. Такі умови необхідні для швидкого 

сушіння батьківських форм гібридів кукурудзи та збереження їх сортової 

чистоти. 

Тепловий баланс, для сушіння батьківських форм відрізняється від 

балансів сушарок, що застосовуються для сушіння сортового та гібридного 

насіння. Тому що в таких сушарках основний об’єм становили витрати з 

відпрацьованим теплоносієм, втрати тепла теплоносія через витік з 

сушильних камер та втрати внаслідок їх циклічної роботи, що дорівнювали 

62 % [102].  

 

1.3 Способи зниження витрати палива в камерних 

кукурудзосушарках та їх вплив на якість насіння 

 

1.3.1 Двостадійне сушіння 

Спосіб двостадійного сушіння кукурудзи в качанах включає їх 

висушування до вологості 20–22 % на першій стадії з подальшим обмолотом, 

та остаточне сушіння зерна на другій стадії. Цей спосіб дає можливість 

суттєво знизити витрати енергоматеріалів, оскільки на другій стадії зерно 

висушується швидше. 
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На практиці елементи двостадійного сушіння застосовували для 

кукурудзи, яка збиралась з невисокою збиральною вологістю, або яка 

проходила активне вентилювання. Качани обмолочували при вологості 20–

22 %, саме за такого стану зерно краще відділяється від стрижня і менше 

травмується [103–105]. 

Широкого поширення цей спосіб сушіння не отримав, тому що зерно 

збиралося з низькою вологістю, внаслідок чого швидко підвищувалася 

кількість самообрушу при збиранні комбайнами, також використання 

активного вентилювання є довготривалим процесом через тривале збирання 

та сушіння насіння кукурудзи. Все це порушує послідовність всіх операцій 

по прийманню та обробці насіння. 

Перспективним є спосіб двостадійного сушіння, при якому на першій 

стадії сушіння застосовуються камерні кукурудзосушарки, а на другій, після 

обмолоту, звичайні зернові, переважно шахтного типу. 

Роботу по вивченню двостадійного сушіння насіння кукурудзи з 

використанням камерних кукурудзосушарок проводив Кирпа М. Я. в 1981–

1986 рр в умовах Любашівського кукурузообробного заводу (Одеська 

область), а дослідження його впливу на якість насіння проводилося в 

дослідному господарстві ДП «Дніпро» [92].  

Спосіб двостадійного сушіння включав наступні технологічні операції: 

сушіння качанів кукурудзи в камерній зерносушарці СКП-6 до вологості 20–

22 %; обмолот на поточній лінії; очищення обмолоченого насіння на 

сепараторах ЗСМ-50; остаточне сушіння в зерносушарці шахтного типу 

2ДСП-32ОТ до вологості 13%. 

За результатами проведених досліджень було встановлено суттєве 

покращання техніко-економічних показників, а саме двостадійне сушіння 

дало змогу підвищити продуктивність камерної кукурудзосушарки на 24,4 % 

та знизити витрату палива на 40 %.  

Кожна стадія сушіння по-різному впливала на якість насіння 

кукурудзи. Так, після першої стадії насіння мало високі показники 
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лабораторної схожості 96–98 %. На другій стадії, після обмолоту, схожість в 

середньому знижувалась на 11 %. Також схожість погіршувалась після 

сушіння кукурудзи в зерні. Таке погіршення якості відбувається внаслідок 

механічного пошкодження зерна при обмолоті. Кількість травмованих зерен 

збільшувалась в 3–4 рази після обмолоту, а після шахтної зерносушарки 

вміст битих зерен був найвищим. 

Нові дослідження в напрямку енергозбереження способом 

двостадійного сушіння були проведені М. Я. Кирпою в 1998–2000 рр. [106]. 

Ці дослідження включали різні техніко-технологічні прийоми що 

дають змогу більш рівномірно просушувати зерно на першій стадії, 

знижувати механічні та теплові пошкодження на стадії обмолоту та 

досушування кукурудзи в зерні. 

Більш рівномірне просушування качанів до вологості 18–20 %, 

досягалося за рахунок зміни напрямку теплоносія, тобто його реверсування. 

Обмолот качанів здійснювали на новій молотарці для м’якого обмолоту 

МК-30. Остаточне сушіння кукурудзи в зерні проводили на зерносушарці для 

насіннєвого матеріалу М-819 з додержанням оптимальних температурних 

режимів. Таке удосконалення дало змогу підвищити техніко-технологічні 

показники двостадійного сушіння та забезпечити високу якість насіння. 

Тому для проведення двостадійного способу сушіння необхідно 

використовувати спеціальні режими що забезпечать рівномірне 

просушування кукурудзи в качанах на першій стадії та обмолот і 

досушування при м’яких режимах, які рекомендуються для насіннєвого 

зерна, адже механічні пошкодження, що виникають на стадії обмолоту, є 

однією із основних причин зниження посівних якостей насіння [107]. 

 

1.3.2 Інтенсивне сушіння  

Для зменшення рівня енерговитрат важливе значення має 

температурний режим сушіння, який залежить від вологості зерна та 
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біологічної термостійкості насіння гібридів кукурудзи і їх батьківських форм 

[36, 94, 108–111]. 

Яковенко В. А.  вивчав вплив температурного режиму сушіння на 

біохімічні та врожайні властивості насіння кукурудзи. Нагрівання насіння 

кукурудзи до 47 
о
С протягом 3,5 годин, на схожість не впливало, але енергія 

проростання різко зменшувалась [112]. 

Дослідження А. С. Корчака показали, що при недовготривалому нагріві 

вологого зерна кукурудзи до температури 48–53 
о
С схожість зменшувалась 

на 3–6 %, а енергія проростання – на 4–11 % [113]. 

Kotov B. I. та Kuznetsov Y.A. стверджують, що для більшості культур 

оптимальною є температура нагріву насінини до 40–45 
о
С. Дотримання 

такого режиму не має негативного впливу на якість насіння [114, 115].  

Сушіння необхідно проводити при максимальному нагріві качанів 

кукурудзи, або при гранично допустимій температурі робочого теплоносія. 

За таких умов сушіння протікає швидко, при менших енергозатратах, з більш 

високим коефіцієнтом корисної дії сушарки. Такі умови інтенсифікації не 

повинні погіршувати якість продукції. 

Інтенсифікація сушіння за рахунок підвищення температури 

теплоносія, без зміни інших факторів, призводить до погіршення якості 

насіння кукурудзи. 

Якість насіння погіршувалась при підвищені температури до 55–60
 о

С, 

а тривалість продувки в одну сторону залишалася беззмінною протягом 

24 год. За такого режиму швидко наступав перегрів качанів з боку 

надходження робочого теплоносія. 

Для виключення такого ефекту під час інтенсифікації сушіння, 

необхідно швидко змінювати рух теплоносія, відповідно через 5, 10 та 30 хв 

за температури 55, 60 та 65 
о
С, залежно від вологості качанів кукурудзи.  

 За даними М. Я. Кирпи при зміні руху теплоносія через кожні 5 і 10 хв. 

середня температура на вході в насип качанів складала 60–62
 о

С, а через 

кожні 30 хв. температура складала 50–52
 о

С. В обох випадках температура 
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теплоносія складала 65
 о

С. Таке явище спостерігається в камерних сушарках, 

в яких застосовують швидку зміну напрямку теплоносія. Такі режими по-

різному впливають на якість насіння кукурудзи. Сушіння проводили за 

початкової вологості кукурудзи на рівні 30–32 % [106]. 

Швидке реверсування теплоносія знижує лабораторну схожість насіння 

на 17–25 %, а при холодному пророщуванні – на 26–29 %. Режим який 

включав температуру робочого теплоносія на рівні 60
 о

С та зміну напрямку 

продувки через 30 хв. не мав негативного впливу на схожість насіння навіть 

після обмолоту [106]. 

Інтенсивний режим сушіння не погіршує показників виповненості, а 

саме пористості та щільності зернівки. Але при сушінні високою 

температурою зростала теплова тріщинуватість та помітно знижувалась 

міцність зернівки.  

Інтенсивне сушіння суттєво підвищувало техніко-економічні показники 

роботи зерносушарки. Залежно від температурного режиму та частоти зміни 

напрямку продувки, зростала швидкість сушіння до 0,38–0,41 %/год., тоді як 

при звичайному режимі швидкість була 0,30 %/год. Також підвищувалась 

продуктивність камерної кукурудзосушарки на 21–36 % порівняно з 

контролем. Під час інтенсифікації сушіння та швидкої зміни руху теплоносія 

вдається рівномірно висушити качани кукурудзи в усіх шарах насипу. 

Таким чином, при інтенсивному сушінні необхідно підвищувати 

температуру теплоносія до 50–55
 о
С та через кожні 30 хв змінювати напрямок 

його руху. Застосування даного режиму  дає можливість підвищити 

швидкість сушіння на 25 %, збільшити продуктивність на 21 %, при повному 

збережені посівних якостей насіння [106]. 

 

1.3.3 Рекуперація теплоносія 

Теоретичні розрахунки та аналіз теплового балансу камерних 

кукурудзосушарок проведених М. Я. Кирпою показують, що найбільша 

частина енергії, близько 40 %,  непродуктивно втрачається разом із 
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відпрацьованим теплоносієм. Виходячи з цього, ним розроблено спосіб 

сушіння із використанням відпрацьованого теплоносія в повторному режимі 

залежно від тепло-масообміну качанів кукурудзи та конструктивних 

особливостей камерних кукурудзосушарок [106]. 

Для повернення (рекуперації) відпрацьованого теплоносія М. Я. Кирпа 

застосовував систему вентиляційних каналів, що працювала в різних 

режимах. Зокрема, перша схема включала 4-ри канальну систему руху 

теплоносія: два канали слугували для подачі робочого теплоносія в камери 

сушарки, два – для повернення відпрацьованого теплоносія. Напрямок руху 

та об’єм теплоносія регулювали за допомогою пересувних шиберів та дверей, 

розташованих в повітропроводах і коридорах кукурудзосушарки [106]. 

Рекуперація теплоносія значно покращувала техніко-економічні 

показники роботи сушарки. Так, витрати палива на сушіння знижувались на 

20–25 %. 

Використання відпрацьованого теплоносія забезпечувало високі 

посівні і врожайні властивості насіння гібридів кукурудзи і батьківських 

компонентів.  

Лабораторна схожість насіння висушеного даним методом була на 

рівні контролю, а польова підвищувалась на 1–7 %, в результаті чого 

врожайність зерна також збільшувалась на 0,12–0,79 т/га. 

Таким чином, використання відпрацьованого теплоносія в режимі його 

рекуперації знижує витрату палива на 20–26 %, підвищує продуктивність і 

коефіцієнт корисної дії камерних сушарок, покращує польову схожість і 

врожайність насіння кукурудзи [116]. 

 

1.4. Теплоутворювальна здатність різних видів палива 

 

Більшість відомих способів отримання теплоносія при сушінні насіння 

кукурудзи залишаються сталими. Загалом  камерні  зерносушарки працюють 

на традиційних видах палива (газоподібне, рідке) [106]. 
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Останнім часом економія енергетичних ресурсів стала більш 

актуальною, та пов’язана з використанням біомаси (відходи лісопильних та 

зернопереробних підприємств), яка є замінником більш дорогих традиційних 

видів [117–124]. 

Поняття «Біомаса»  відноситься до всіх відновлюваних матеріалів 

рослинного походження, які можуть бути використані для отримання 

теплової енергії [125]. 

За останні роки в світі виріс інтерес до використання біомаси в якості 

джерела теплової енергії. Про це говорять різні дослідження в країнах 

Європейського союзу та США, які спрямовані на ефективне використання 

біомаси в енергетиці, зокрема, в сільському господарстві, при сушінні 

зернового матеріалу [126, 127]. 

Відомо, що фізико-технічні характеристики біомаси залежать від її 

походження та хімічного складу [128, 129]. Значний вплив на процес горіння 

мають такі характеристики біомаси як зольність та вологість. Підвищений 

вміст вологи в рослинному матеріалі значно знижує його ефективність та 

економічність як палива. Мінеральна речовина, що знаходиться в біомасі, 

зменшує її теплоємність [130, 131]. При спалювані біомаси виділяються 

продукти горіння – димові гази, тверді продукти згоряння (зола) та тепло 

[132]. 

Теплоутворювальна здатність або теплота згорання палива – це 

кількість теплової енергії, яка виділяється при повному згоранні 1 кг палива. 

До горючої частини відносять такі хімічні елементи як вуглець (С
р
), водень  

(Н
р
), які представляють вуглеводну суміш, а також сірка (S

р
). У складі 

негорючої частини присутні кисень (О
р
), вода (W), зольні речовини (А

р
) а 

також азот (N
р
). Кожен вид палива має різний відсотковий вміст горючих 

хімічних елементів (табл. 1.2) [34]. 
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Таблиця 1.2 

Характеристика різних видів палива за відсотковим вмістом горючих 

елементів 

Вид палива 

W 

вода 

А
р 

зола 

С
р 

вуглець 

Н
р 

водень 

О
р 

кисень 

N
р 

азот 

S
р 

сірка 

в % 

Дизельне паливо - 0,1 86,2 13,3 0,1 0,3 

Газоподібне паливо - - 74 25 - 1 - 

Вугілля Донецького 

басейну 

3,5-

8,0 
11,3 78,3 1,5 1,3 0,8 1,7 

Стрижні кукурудзи 11-25 1,5 38,7 4,8 35,8 0,2 

Солома 10 4,0 43,0 5,3 37,1 0,5 0,1 

Соняшникова лузга 15,0 2,4 42,5 4,9 34,60 0,4 0,2 

 

Для кожного виду палива, які відрізняються хімічним складом, 

характерна своя теплота згорання [131, 133–136]. Теплотворна здатність 

визначається за двома рівнями: вищою та нижчою теплотою згорання [34].  

Для прикладу розрахуємо теплоутворювальну здатність качанів 

кукурудзи. Вищу теплоутворювальну здатність визначаємо за формулою 

Менделєєва (1.3) [34]: 

 

Q =81 С +300 Н -26 (О -S ),ккал/кгр р р р р

в   
  (1.3) 

Q =81 39,7+300 5,8-26 (37,3-0,5)=3998,9ккал/кг=16,74 МДж/кгр

в   
 

Нижчу теплотворність визначаємо за формулою (1.4): 

 

Q =Q -600 ,ккал/кгр р р

н в пG     (1.4) 

через те що 
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9 9 5,8 15
= = =0,672кг/кг

100 100

р р
р

п

Н W
G

   

 

Тому 

Q =3998,9-600 0,672 3595,7ккал/кг=15,05МДж/кг.р

н  
 

 

Аналогічно розраховується теплота згорання і інших видів палива. 

Результати розрахунків показують, що різне паливо відрізняється за своєю 

теплоутворювальною здатністю (табл. 1.3). При спалювані біомаси (стрижні 

кукурудзи, солома, соняшникова лузга) виділяється в 3–4 рази менша 

кількість теплоти ніж при спалювані традиційних видів палива [137]. Це, в 

основному, зумовлено нижчим вмістом вуглецю та більшим вмістом вологи 

та золи в складі палива, що знижують його енергетичну цінність.  

Слід зазначити, що з погляду теплоутворення вміст горючої частини в 

паливі є найважливішим, а вода та зола є баластними речовинами. Оскільки  

теплота згоряння різних видів палива є різна, для їх порівняння введено 

поняття «умовне паливо». Умовним прийнято вважати паливо, у якого нижча 

теплота згорання рівна 29,3 МДж/кг (табл. 1.3) [137].  

 

Таблиця 1.3 

Питома теплота згорання різних видів палива 

Вид палива 
Теплота згорання, 

МДж/кг 

Перевідний 

коефіцієнт до 

умовного палива 

Дизельне паливо 40–42 1,37–1,44 

Газоподібне паливо 33–36 1,13–1,24 

Вугілля Донецького 

басейну 
26–28 0,89–0,96 

Качани кукурудзи 10–15 0,34–0,51 

Солома 12–14 0,41–0,48 

Соняшникова лузга 13–15 0,45–0,51 
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Для переводу будь-якого конкретного палива в умовне необхідно 

нижчу теплоту згоряння даного палива розділити на 29,3 МДж/кг, та 

одержимо перевідний коефіцієнт до умовного палива. 

Теоретично для спалювання біомаси придатні будь-які котли, що 

застосовуються для твердого палива. Але процес горіння в них проходить 

неефективно. Тому для спалювання певного типу біомаси необхідні 

спеціальні теплогенератори (табл. 1.4) [138, 139]. 

 

Таблиця 1.4 

Характеристика теплогенераторів для сушіння зерна та насіння 

Модель 
Потужність теплова, 

кВт 
Виробник 

Ekopal RM 700 Компанія «MetalERG», Польша 

Kepler до 12000 Компанія «Kepler Weber», Бразилія 

Zanin 1000–2000 Компанія «Zanin F.lli», Італія 

ТГ 500 ПАТ «Дозавтомати», Україна 

ТПГ 2000–3500 ТОВ «Стейт», Україна 

 

Створення спеціальних теплогенераторів для спалювання конкретного 

типу біомаси, відноситься до перспективних напрямків енергозаощадження в 

сушінні зерна. Робота в цьому напрямку проводиться в країнах Європи, СНД 

та Америки, де в якості палива досліджуються різні джерела енергії [140–

147]. 

 

1.5 Техніко-технологічні параметри обробки насіння кукурудзи 

 

Повна технологія обробки насіння кукурудзи включає наступні стадії: 

термічне сушіння до вологості 11–13 %, обмолот качанів, очищення, 

сортування, калібрування, доробка певних фракцій, протруювання та 

пакування готової продукції [148, 149]. 
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Кількість та режими цих операцій різні для гібридів та батьківських 

компонентів кукурудзи. Вони повинні проводитись з дотриманням всіх 

техніко-технологічних параметрів, оскільки від цього залежить якість 

посівного матеріалу. 

Особливо важливе місце в післязбиральній обробці насіння кукурудзи 

окрім сушіння мають обмолот качанів та очищення-калібрування насіння. Ці 

технологічні процеси значною мірою впливають на якість готового насіння. 

О. І. Калюжний, К. Л. Литвиненко та А. М. Гречанюк в своїх дослідах 

довели, що кукурудзяне насіння зазнає найбільшого механічного 

пошкодження саме на етапах обмолоту та сортування [150, 151]. 

Інші дослідники стверджують, що травмування насіння також напряму 

залежить від його сортових ознак та вологості, з якою воно надходить на 

обмолот [152–154]. 

Задача обмолоту – відділення насіння від стрижня та його очищення 

від крупних і дрібних домішок. При цьому зерно повинно менше 

травмуватись, а стрижні бути повністю вимолоченими, інакше знижується 

схожість насіння та зменшується вихід зерна.  

У дослідженнях М. Я. Кирпи детально виявлено фактори травмування 

насіння кукурудзи під час операції обмолоту. Так, ним встановлено, що при 

вологості зерна в качанах кукурудзи 14 %, під час обмолоту, травмування 

було найменшим, але при цьому одночасно збільшувалась кількість 

невимолоченого зерна. Вже при вологості 12 % дещо зростав рівень 

травмованості насіння, але без суттєвої втрати якості. При вологості до 10 %  

значною мірою знижувалась якість насіння [155]. 

Кирпа М. Я. з метою зменшення травмування насіння при стадії 

обмолоту качанів випробовував селекційну молотарку марки Бургон 

(Франція), яка зазнала модернізації шляхом зміни обертів молотильного 

барабану. Після оптимізації обертів, встановлено суттєве зниження 

травмування насіння в зоні зародку, яке не перевищувало 3,3 % для лінії 

ДК 272 Сст і 2,9 % – для лінії ДК 272 ЗС. Внаслідок чого схожість становила 
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98 % за стандартним методом пророщування насіння та 81 % – при 

холодному пророщуванні. Також було випробувано молотарку МПК-15 із 

модернізованим молотильним барабаном і м’яким режимом обмолоту 

качанів, який включав оптимізовану швидкість молотильного барабану на 

рівні 480 обертів за хвилину та регулювання відстані між барабаном та 

декою, що необхідно при обмолоті качанів різних за крупністю та вологістю. 

Так, за оптимальних налаштувань молотарки, було отримано насіння високої 

якості з мінімальною травмованістю [155]. 

Мамедов А. І. в своїй роботі розглядав питання покращання 

конструкції дискової молотарки для отримання якісного кукурудзяного 

насіння [156]. 

На базі типового кукурузообробного заводу М. Я. Кирпа встановив, що 

всі технологічні процеси обробки насіння кукурудзи впливають на його 

якість по-різному. Якісні показники насіння утримувалися на високому рівні 

після термічного сушіння і суттєво погіршувались після їх обмолоту та 

очищення-сортування: схожість знижувалась на 9–11 %, а врожайність зерна 

– на 0,72–0,79 т/га [157]. 

Також дослідженнями, які було проведено в Дослідному господарстві 

ІЗК УААН протягом 1985–2001 рр., М. Я. Кирпа встановив, що при 

прийманні та сушінні якість насіння була на високому рівні, навіть не 

зважаючи на різну початкову вологість. Після обмолоту сухого насіння його 

якість погіршувалась. Та відмічено, що подальше очищення, яке спрямоване 

на відновлення його якості, не відновлює її до початкового рівня [148]. 

Шекихачев Ю. А. експериментально довів, що механічні пошкодження 

зерна негативно впливають на його схожість, силу росту та врожайність [158, 

159]. 

Підвищити якість такого насіння можна шляхом поділу його на 

фракції. Це дає змогу виділити дрібне насіння, що має низьку якість в 

порівнянні з більш крупним, з подальшою його обробкою хімічними 
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речовинами, стимуляторами, мікроелементами, для підвищення його якості 

[160, 161]. 

Лебідь Є. М. та Кирпа М. Я. дослідили, що при видаленні дрібної 

фракції  з  загальної  маси,  зростає  якість  насіння  взагалі і  схожість  на  5–

12 % [162]. 

Вплив калібрування насіння кукурудзи на посівні та врожайні 

властивості вивчав П. З. Козаєв. За його даними найбільша врожайність 

отримана з крупного насіння кукурудзи, яке мало високу енергію 

проростання та схожість, що пояснюється наявністю в ньому більшої 

кількості поживних речовин [161]. 

Створення ідеальних умов для виключення прояву різноякісності 

насіння є складним завданням, і тому, найбільш оптимальним способом 

подолання цієї проблеми та отримання високоякісного, однорідного за 

морфо-біологічними ознаками насіннєвого матеріалу є використання 

способів калібрування в рамках технології післязбиральної обробки насіння 

[148, 163–168].  

 

Висновки до розділу 1 

1. У сучасному насінництві кукурудзи для отримання високоякісного 

та конкурентоспроможного посівного матеріалу необхідно провести ряд 

техніко-технологічних операцій, до яких відносяться сушіння вологих 

качанів в спеціальних камерних сушарках, їх обмолот та подальше 

сортування. 

2. Всі відомі способи термічного сушіння качанів кукурудзи в 

камерних сушарках базуються на використанні традиційних видів палива, 

але останнім часом сформовано інший, енергоощадний, напрямок з 

використанням біомаси як палива.   Проте невизначені техніко-технологічні 

показники нового енергоощадного способу сушіння, а також його вплив на 

якість насіння гібридів кукурудзи та їх батьківських компонентів. Також 
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актуальним є визначення післядії такого способу сушіння на всіх етапах 

обробки посівного матеріалу. 

3. Виходячи з аналізу літературних джерел планується проведення 

досліджень за такими напрямами: 

- визначити показники та параметри енергоощадного сушіння, з 

використанням стрижнів кукурудзи як палива; 

- дослідити вплив сушіння різними способами, зокрема новим 

енергоощадним, на посівні та врожайні властивості насіння; 

- визначити післядію енергоощадного сушіння, оптимізувати 

процеси обмолоту качанів та сепарування насіння; 

- провести випробування способу енергоощадного сушіння у 

виробничих умовах, встановити його техніко-економічну 

ефективність та визначити вплив на довкілля і чистоту 

атмосферного повітря. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МАТЕРІАЛ 

 

Всі необхідні дані отримали шляхом проведення експериментальних, 

лабораторних та польових дослідів, а також теоретичного аналізу та 

математичних розрахунків. 

Експериментальна частина досліджень пов’язана з вивченням техніко-

технологічних параметрів енергоощадного комплекса, що складається з 

камерної кукурудзосушарки та теплогенератора, що працює від спалювання 

рослинних решток. Досліди проводилися в 2015–2019 рр. на 

кукурузообробних заводах дослідного господарства ДП «Дніпро» та 

ТОВ «Агросфера». 

За допомогою лабораторних та польових дослідів вивчали якість 

насіння гібридів кукурудзи та їх батьківських компонентів, їх посівні та 

врожайні властивості, залежно від режимів сушіння та кінцевої вологості. Всі 

досліди проводилися в Лабораторії методів збереження та стандартизації 

зерна ДУ Інституту зернових культур НААН України. 

Теоретичний аналіз та математичні розрахунки виконували на основі 

власних експериментальних даних, та інших відомих проведених досліджень 

і результатів у галузі сушіння зерна. 

 

2.1 Техніко-технологічна характеристика сушарок та 

теплогенератора в дослідах 

 

Дослідження нового способу сушіння проводили на енергоощадному 

комплексі дослідного господарства ДП «Дніпро» та ТОВ «Агросфера» 

(Дніпропетровська область). Комплекс включає типову кукурудзосушарку 

камерного типу СКП, яку обладнано новим  теплогенераторм ТПГ-1/25, який 

індивідуально спроєктовано під вимоги господарства. 
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Підприємства оснащені кукурудзосушарками камерного типу СКП-10 

та СКПМ-15. Сушарка СКП-10 має можливість реверсування робочого 

теплоносія, що дає змогу змінювати напрямок продувки камер для більш 

рівномірного просушування качанів [169].  

Обидві сушарки складаються з сушильного та топкового відділення, та 

представляють собою цегляні споруди, які оснащені вентиляційним, 

енергетичним (топка) та транспортним обладнанням (Додаток А). 

Кукурудзосушарки складаються з камер, які розташовано в два ряди. Між 

камерами розташовані коридори – нижній та верхній, які призначені для 

розподілу теплоносія до кожної камери. 

Подача  робочого теплоносія здійснюється двома вентиляторами 

Ц-4-76 з двигунами потужністю 30 кВт. Розподіл теплоносія в верхній чи в 

нижній коридор здійснюється через дифузор з клапаном. Теплоносій 

розподіляється в нижньому коридорі по камерах через спеціальні дверці, а у 

верхньому коридорі через люки.  

Сушильні камери представляють собою прямокутні шахти з нахиленим 

під кутом 30
о
 в сторону зовнішніх стін днищем. Днище виготовлено з 

штампованого сита з отворами 5 мм. 

Вологі качани кукурудзи завантажуються в сушильні камери через 

спеціальні люки, які знаходяться на третьому поверсі,  за допомогою системи 

скребкового та стрічкового конвеєра. Качани в камері розташовуються під 

кутом природнього нахилу. 

Просушені качани кукурудзи з зерносушарки розвантажують через 

спеціальні люки на стрічковий конвеєр, який направляє їх на обмолот [91, 

170, 171].  

Камерні сушарки обладнано енергоощадними теплогенераторами 

марки ТПГ-1/25 компанії ТОВ «Он-стейт». Базова модель теплогенератора 

має оригінальну конструкцію і працює у режимі прямого згорання палива – 

стрижнів кукурудзи. Теплова потужність дослідних зразків теплогенераторів 

становить 2,0–2,5 мВт залежно від об’єму теплоносія. 
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Теплогенератор ТПГ-1/25 призначений для отримання теплової енергії 

(теплоносій – суміш продуктів згоряння з повітрям) від спалювання стрижнів 

кукурудзи, пелет чи гранул. 

Основні вузли теплогенератора: топка, золоутворювач-іскрогасник, 

шибери та повітропроводи, вентилятор надуву, паливний бункер, блок 

керування подачі палива в топку (Додаток Б). 

Корпус топки циліндричної форми, виготовлений з листкового заліза та 

всередині, для попередження термічної корозії, футерований вогнестійкою 

цеглою. В нижній частині топки встановлені: сопло підводу повітря на 

горіння, повітророзподільча решітка «киплячого» шару та люк. У верхній – 

вузол сепарації золи золоутворювача. Повітря до сопла та під решітку, а 

також до вузла сепарації надходить від вентилятора надуву. Вузол сепарації, 

решітка та сопло виготовлені з жаростійкого заліза. 

Золоутворювач виконаний із жаростійкого та теплостійкого 

тонколистового заліза. Зольний бункер обладнаний ручним клапаном та 

люком розвантаження золи. 

Система подачі палива складається із системи приймального бункера 

та шнекового транспортера, що безперервно подає подрібнену біомасу до 

камери горіння. Оберти завантажувального шнека регулюються блоком 

управління, який знаходиться поблизу теплогенератора.  

Блок управління містить: кнопки ввімкнення-вимкнення шнека,  

світлову  індикацію режимів роботи, пристрої індикації та підтримки заданих 

робочих параметрів, прибори захисту, світлову індикацію аварійних режимів, 

а також звукову сигналізацію. Температура теплоносія на виході із 

теплогенератора контролюється та обмежується блоком управління за 

допомогою датчика температури.  

Температура теплоносія вимірюється термопарою ТХК-002, яку 

вмонтовано в бокову стінку дифузора для подачі робочого теплоносія. 

Термопару обладнано цифровим вторинним перетворювачем, що слугує для 

передачі даних на панель керування. 
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Принцип дії теплогенератора наступний, паливо шнековим 

транспортером подається в нижню частину топки на решітку. Повітря на 

горіння подається в топку вентилятором надуву. Продуктивність цього 

вентилятора регулюється за допомогою шиберів. Далі теплоносій поступає в 

блок іскрогасіння та очищення від золи. Повітря на первинне очищення з 

продуктами згорання поступає в блок очищення з атмосфери. Далі 

теплоносій подається в сушарку. Вторинне змішування продуктів згорання з 

повітрям відбувається в паливно-вентиляційному відділені камерної 

сушарки. 

Нові енергоощадні комплекси, якими обладнано досліджувані лінії для 

обробки насіння кукурудзи, дозволили повністю відмовитись від 

традиційних видів палива, замінивши їх стрижнями кукурудзи.  

Технологічний процес сушіння з використанням нових енергоощадних 

комплексів проходив відповідно до регламентованих режимів сушіння 

насіння кукурудзи [172]. 

 

 2.2 Методи досліджень енергоощадного комплексу 

 

У процесі роботи нового енергоощадного комплексу визначали його 

техніко-технологічні параметри. Дослідження процесу сушіння слугували 

для виробничої перевірки теоретичних параметрів нових теплогенераторів та 

встановлення їх економічної ефективності. 

Досліди проводили відповідно до рекомендацій, методичних вказівок 

та методик по сушінню насіннєвого матеріалу зернових культур [173–176]. 

Вивчали такі основні показники процесу сушіння: температурний 

режим, об’єм теплоносія, відносна вологість повітря та температура 

теплоносія, витрата палива. 

Температурний режим  визначали за допомогою термографів марки    

М-16АН та термодатчиків. Вимірювання температури на термографах 

проводили відповідно до вимог ГОСТ 64-75 [177].  
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Температуру робочого та відпрацьованого теплоносія  вимірювали 

протягом всього періоду сушіння в різних точках зерносушарки: нижньому 

та верхньому коридорах (5 м та 15 м від дифузора), камерах (крайніх та 

середніх під ситовим днищем та зверху насипу кукурудзи). Також 

паралельно вимірювали температуру навколишнього середовища 

(Додаток В). 

Відносну вологість робочого та відпрацьованого теплоносія визначали 

за допомогою гігрографів та психрометра. Моніторинг відносної вологості, 

що складалась у сушарці робили паралельно з вимірюванням температури. 

Також проводили вимірювання відносної вологості атмосферного повітря, 

для визначення його впливу на стан робочого теплоносія. 

Об’єм теплоносія  визначали за допомогою цифрового лопатевого 

анемометра Benetech GM8901X з можливістю визначення температури 

повітря. Вимірювання об’єму теплоносія проводили при різних варіантах 

роботи вентиляторів (включені в роботу 2 вентилятори, 1 вентилятор) та 

різних налаштуваннях паливно-вентиляційного відділення (повний, 

частковий або обмежений доступ до атмосферного повітря). 

Витрату палива визначали шляхом безпосереднього зважування 

стрижнів, що надходили в топку теплогенератора. Вимірювали за різних 

температур навколишнього середовища та відносної вологості повітря. 

Стрижні кукурудзи зважували на електронних вагах. 

Швидкість сушіння качанів кукурудзи (V, %/год.)  визначали з 

урахуванням тривалості процесу (τ, год.), показників початкової (W1, %) і 

кінцевої (W2, %) вологості зерна (W
з
, %) та стрижнів (W

с
, %) за формулою 

(2.1) [106]: 

3 3

1 1 2 2( 0,75) ( 0,25) ( 0,8) ( 0,2)
,

с сW W W W
V

            


   (2.1) 

 

де 0,75 і 0,25 – співвідношення зерна і стрижнів до сушіння;  

0,8 і 0,2 – співвідношення зерна і стрижнів після сушіння . 
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Всі показники визначали за допомогою методів та приладів, які 

застосовуються в системі обробки зерна. 

 

2.3 Лабораторні досліди 

 

Основною умовою при вирощувані гібридів кукурудзи є висока якість 

насіння. Вона характеризуються сортовими, посівними та врожайними 

властивостями, до яких належать енергія проростання, схожість, сила росту, 

сортова та фізична чистота. 

У лабораторних дослідах визначали фізико-механічні властивості та 

посівні якості насіння гібридів кукурудзи. Проводили моделювання процесу 

термічного сушіння за температури 38–40 
о
С  в лабораторній електросушарці 

з примусовою циркуляцією повітря. Сушіння проводили відповідно до 

практикуму по зерносушінню [178]. 

Термічне сушіння слугувало контролем для порівняння з 

енергоощадним способом. Також контролем слугувало насіння висушене  

активним вентилювання за температури 20–25
 о
С. 

Показники якості насіння гібридів кукурудзи та їх батьківських форм 

визначали відповідно до вимог та методів чинних стандартів ДСТУ 2240-93, 

ДСТУ 4138-2002 та ГОСТ 13586.5-93 [179–181]. 

Досліджувались такі показники якості як вологість зерна та стрижня, 

маса 1000 насінин, теплова тріщинуватість, енергія проростання та схожість 

за стандартним методом та методом холодного пророщування. 

Схожість на основі методу холодного пророщування визначали за 

методикою, яку розроблено лабораторією [182]. Метод холодного 

пророщування найповніше характеризує сили росту, або як відмічають деякі 

дослідники «інтенсивність початкового росту» [183, 184]. 

У дослідах особливу увагу приділяли визначенню вологості насіння 

кукурудзи в процесі його сушіння.  
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Вологість зерна визначали стандартним методом шляхом висушування 

в сушильній шафі СЕШ-3М та за допомогою  електронного  вологоміра  

Wile-55. 

При стандартному методі визначення вологості робочі наважки масою 

50 г виділяли з ретельно перемішаної середньої проби. Зерно кукурудзи 

розмелювали за допомогою лабораторного млинка марки ЛЗМК протягом 60 

секунд. Із розмеленого зерна відважували в алюмінієві бюкси дві наважки по 

5 г кожна. Бюкси з наважками завантажували у попередньо нагріту до 130 ˚C 

сушильну шафу на 40 хвилин. Після висушування зерна протягом 

зазначеного часу бюкси виймали з сушильної шафи тигельними щипцями і 

ставили на охолодження, за допомогою охолоджувача бюксів марки ОБЛ-1, 

протягом 5–10 хвилин. Охолоджені бюкси зважували і вираховували 

вологість зерна (W) за формулою (2.2): 

 

2 3

2 1

( ) 100
,%

m m
W

m m

 


      (2.2)

 

 

де: m1 – маса порожнього бюксу, г; 

m2 – маса бюксу з наважкою до сушіння, г; 

m3 – маса бюксу з наважкою після сушіння, г. 

Для визначення початкової вологості кукурудзи перед сушінням 

зазвичай використовували двоетапне сушіння наважок. Цей метод 

застосовується для зерна з вологістю більше 18 %. Для цього наважку 

насіння масою 20 г поміщали у сітчастий бюкс і підсушували при 

температурі 105 ˚C протягом 30 хвилин. Після охолодження насіння 

зважували, фіксували вагу. Далі, дослідний зразок розмелювали і аналіз 

проводили так, як і для стандартного методу. При двоступеневому 

висушуванні вологість (W) визначали за формулою (2.3): 
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1 2

3 4

100 1 ,%
m m

W
m m

 
   

      (2.3)

 

 

де: m1 – маса 20 грамової наважки після підсушування, г; 

m2 – маса грамової наважки після висушування, г; 

m3 – маса наважки (20 г) до висушування, г; 

m4 – маса наважки (5 г) до висушування, г. 

Масу 1000 зерен визначали за модифікованим лабораторією методом, 

при якому від проби насіння відбирали дві проби по 500 насінин, які 

зважували з точністю до 0,01 г. Отриману масу з кожної проби 

перераховували на масу 1000 насінин та визначали її середню масу. Різниця в 

масі двох проб не повинна бути більшою 3 % від середньої маси 1000 

насінин. 

Теплову та механічну тріщинуватість визначали за методикою 

розробленою в  Інституті сільського господарства степової зони НААН 

України [185–186]. 

 

2.4 Польові досліди 

 

У польових дослідах визначали схожість насіння, показники росту та 

розвитку рослин, передзбиральну густоту, врожайність зерна та структуру 

врожаю. Ці досліди виконувались відповідно до методик проведення 

польових дослідів з кукурудзою [187–189].  

Польові дослідження проводилися в ДП ДГ «Дніпро» на ділянках з 

обліковою площею 15,68 м
2
, у 4-ри кратному повторені з рендомізованим 

розташуванням ділянок. 

Обробіток грунту включав лущення стерні дисковими лущильниками 

ЛДГ-15 на глибину 8–10 см, оранку плугом ПН-4-35 в середині жовтня на 

глибину 27–30 см. Ранньою весною проводили боронування важкими 
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зубовими боронами. У середині квітня під передпосівну культивацію 

вносили гербіцид. Сіяли в оптимальні строки, коли шар грунту прогрівся до 

температури 8–10 ºС. 

Через те що сіяли вручну, ділянку спочатку коткували, а потім 

маркерували у двох напрямках, перехресно, з нанесенням міжрядь шириною 

0,7 м. Після висівання насіння, поле прикатували. 

Сівбу проводили ручними саджалками, пунктирним способом, для того 

щоб визначити польову схожість на кожному повторенні. Норму висіву 

насіння, обирали виходячи рекомендацій та на підставі результатів 

лабораторної схожості. 

У процесі розвитку рослин двічі проводили міжрядну культивацію: 

першу – у фазі 3–5 листків, другу – у фазі 13–15 листків, не допускаючи 

виламування рослин. 

Облік польової схожості починали ще тоді коли сходи були у стані 

«шилець», і їх кількість на ділянці складала не менше ніж 10–15 %. 

Підрахунок сходів вели з інтервалом 1–3 доби. Одночасно візуально 

оцінювали ріст та розвиток рослин. 

У процесі проведення польових досліджень двічі вимірювали висоту 

рослин: перший раз – у фазі 7–8 листків, другий – у фазі повного цвітіння. 

Вимірювання проводили на двох несуміжних ділянках на перших 20 

рослинах. 

Перед збиранням врожаю проводили підрахунок фактичної кількості 

рослин кукурудзи.  

Збирання кукурудзи в дослідах здійснювали вручну, та для визначення 

структури врожаю відбирали проби качанів масою 2,5–5 кг  з першого та 

третього повторення. Зважування проводили для качанів, які були зібрані з 

кожного повторення. Проби качанів обмолочували на лабораторній 

молотарці, після чого визначали вихід та вологість зерна [190]. 

Кількість вологи визначали за формулою Дюваля, а саме: 
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    (2.4) 

 
де Wкач1, 2 – середньозважена вологість качанів кукурудзи, відповідно, до

 1
 та 

після 
2
  сушіння, %. 

Середньозважену вологість качанів до сушіння  (Wкач1) та після сушіння 

(Wкач2)    визначали за формулами (2.5, 2.6): 

 
3

1 1 1( 0,75) ( 0,25)с

качW W W   
   (2.5) 

3

2 2 2( 0,8) ( 0,2)с

качW W W   
   (2.6) 

 

Дані, які були отримані в дослідах, обробляли математичним та 

статистичним способами згідно з методикою, і комп’ютерними програмами 

відповідно до відомих методик розроблених Б. О. Доспєховим та 

Г. Ф. Лакіним [190–194]. 

 

2.5 Грунтово-кліматичні умови 

 

Формування якості насіння тих чи інших польових культур повною 

мірою залежить від погодно-кліматичних умов, що складаються у зонах 

вирощування. Встановлено, що в різних кліматичних зонах вирощування 

можна отримати різне за якістю насіння [195]. 

Серед інших культур кукурудзі властивий ряд особливостей щодо 

агрокліматичних умов вирощування, вологозабезпечення, родючості грунту 

та ін. Гібридам та самозапиленим лініям кукурудзи властива сортова реакція 

на умови вирощування, яка повинна враховуватись при їх районуванні [196–

198]. 

Отже, сучасна система землеробства базується на взаємодії грунтових, 

кліматичних та біологічних факторів, до яких відносяться: тепло, волога, 

світло, режим живлення, генотип культури [199]. 
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У зв’язку з цим у дослідах враховувались грунтово-кліматичні умови, 

які складались в зоні проведення дослідження. 

Територія на якій проводилися польові дослідження  2016–2018 рр. 

розташована на правому березі р. Дніпро, прилягає до південної частини м. 

Дніпро та відноситься до північної зони Степу України в південно-східній 

частині Придніпровської височини (130–140 м над рівнем моря) [200]. 

Клімат зони проведення польових дослідів – помірно-континентальний, 

з недостатнім і нестійким зволоженням [201]. 

Основними ґрунтоутворювальними породами в межах дослідного 

господарства є леси буровато-палеві порівняно пухкі, карбонатні. Ґрунтовий 

покрив представлений чорноземами звичайними малогумусними повно-

профільними та слабоеродованими. Шар гумусового горизонту в звичайних 

чорноземах 75–85 см, в слабоеродованих – 55–65 см. Все це  у поєднанні з 

м’якими кліматичними умовами та рівнинною поверхнею створює 

сприятливі умови для розвитку сільського господарства. Ґрунти цієї зони 

утворилися в умовах помірно-сухого клімату і степової рослинності на 

карбонатному лесі [200]. 

Вміст валового азоту в орному шарі невисокий та складає (N) 0,18–

0,23 %. Також важливими факторами є наявність  рухомого фосфору (P2O5) 

100–150 мг/кг та обмінного калію (К2О) 60–120 мг/кг сухого ґрунту (за 

Чириковим). Нітрофікаційна здатність чорноземів, в зоні проведення 

дослідів, досягає максимальних значень в орному шарі до 17–20 мг/кг. У 

підорному шарі (30–40 см) вона в переважній більшості випадків різко 

зменшується до 4–6 мг/кг. Необхідно відмітити, що цей показник є доволі 

динамічним і багато в чому залежить від вихідного вмісту нітратів у ґрунті, 

культури, що вирощується і часу визначення.  

Ґрунтовий розчин гумусового горизонту має нейтральну реакцію (рН 

водної суспензії 6,75–7,29), перехідного – слаболужну (7,30–7,97), поступово 

з глибиною значення рН збільшується і на глибині 200–300 см реакція 

ґрунтового розчину стає лужною. Поглинені основи представлені переважно 
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магнієм та кальцієм. Внаслідок того, що ґрунтові води залягають на глибині 

8–12 м зволоження ґрунту здійснюється за рахунок атмосферних опадів. 

Стійке в’янення рослин починається при вологості ґрунту по всьому профілю 

(до 150 см) 9,9–11,2 %. У середньому, запаси продуктивної вологи  

становлять 210,7 мм – в 1,5-метровому шарі та 62,9 мм – 0–50 см шарі.  

Чорноземи звичайні ДП ДГ «Дніпро» мають достатню потужність 

гумусових горизонтів, порівняно неважкий склад, сприятливу для більшості 

культур реакцію ґрунтового розчину і склад поглинаючих основ, а також 

середній і підвищений вміст рухомих форм фосфору і калію.  

Вираженою особливістю клімату даної території є зміна помірно-

вологих років різкопосушливими, а посуха нерідко підсилюється дією 

суховіїв. Середня швидкість вітру складає 3–3,5 м/с. Здебільшого 

переважають південно-східні вітри.  

Клімат даної зони характеризується прохолодною зимою та жарким 

літом. Весна настає з досить стрімким підвищенням температури. У літній 

період загалом спостерігається малохмарна, спочатку тепла, а потім жарка 

погода з середньодобовою температурою повітря 23–26 °C і низькою 

відносною вологістю. При цьому максимальна температура повітря в окремі 

дні літнього періоду досягає 37–40 °C. Одержання високих і стійких врожаїв 

кукурудзи в цій зоні обмежується наявністю достатнього запасу вологи в 

ґрунті. За багаторічними даними Дніпропетровського РЦГМ, середньорічна 

сума атмосферних опадів дорівнює 472 мм, а середньорічна температура 

повітря складає 7,9 ºС. Біля 60 % всієї кількості опадів випадає в теплі місяці 

року (квітень – вересень), здебільшого у вигляді злив або короткочасних 

дощів. Разом із цим, в літній період нерідко мають місце тривалі посушливі 

періоди, які призводять до зниження урожайності кукурудзи [200].  

Сума активних річних температур у районі ДП ДГ «Дніпро» в 

середньому становить 2900–3000 °C.  

Період інтенсивної вегетації зумовлений переходом середньодобової 

температури повітря через відмітку в 10 °C, він настає наприкінці другої – 
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початку третьої декади квітня і продовжується 165–170 діб. Останні весняні 

заморозки припиняються в третій декаді квітня, а перші осінні починаються в 

першій декаді жовтня.  

Характеристика погодних умов, що склалися  на землях ДП ДГ 

«Дніпро» ДУ Інститут зернових культур НААН України приводиться за 

даними Дніпропетровського РЦГМ. 

Погодні умови, які склалися в 2016 році в межах Дослідного 

господарства, можна охарактеризувати як доволі сприятливі протягом всього 

вегетаційного періоду кукурудзи. Цей рік відрізнявся доволі сприятливим 

розвитком гідротермічних умов, які вирізнялись доволі раннім відновленням 

ефективних температур, швидким їх наростанням та накопиченням вологи на 

його початку. Все це сприяло появі дружніх сходів, які з’явились через 9–

12 діб після сівби. Але в деяких декадах  спостерігалось перевищення 

середньобагаторічних даних. Так наприклад, кількість опадів, в другій та 

третій декадах квітня та травня перевищувала середньобагаторічні дані в 2–3 

рази. Такі погодні умови зумовили неглибоке залягання кореневої системи 

рослин кукурудзи, що може спричиняти неможливість доступу до вологи з 

досить глибоких (понад 1 м) шарів ґрунту при можливому погіршенні умов 

вологозабезпечення в другій половині вегетації культури. Перша та третя 

декади червня відзначались досить складними агрометеорологічними 

умовами через  недостатню кількість атмосферних опадів, до того ж 

температура повітря за третю декаду місяця перевищувала середньо 

багаторічні дані на 4,0 °С. У першій та третій декадах липня сума 

атмосферних опадів була значно меншою за норму, яка дорівнювала 

відповідно 8,5 та 0,4 мм за багаторічних 21 та 18 мм. Максимальна 

температура досягала 38,3 °С. Протягом 5 діб відносна вологість повітря 

знижувалась до 24–28 %. Але, у подальшому, внаслідок випадінням істотних 

опадів та зниженням температури в кінці другої декади липня умови для 

росту та розвитку кукурудзи поліпшились. 
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 Погодні умови, які склалися в серпні та вересні були сприятливими 

для достигання кукурудзи. Преважна кількість опадів, яка випала у вересні 

припадала на кінець другої декади,  що не вплинуло на строки збирання. 

Отже, погодні умови 2016 р. виявились досить сприятливим для появи сходів 

кукурудзи та початкової вегетації за рахунок великої кількості атмосферних 

опадів, що випали в квітні та травні, при цьому середньодобова температура 

була близькою до багаторічних даних (рис. 2.1, 2.2, Додаток Г). 

 

Рис. 2.1  Кількість опадів за вегетаційний період 2016–2018 рр. 

 

Погодні умови 2017 р., були складними протягом всього вегетаційного 

періоду. Квітень характеризувався нестійкою, контрастною, аномально 

вологою, з небезпечними стихійними гідрометеорологічними і 

агрометеорологічними явищами погодою. У кінці третьої декади 

спостерігалась аномальна кількість опадів, а саме 19 квітня зафіксовано 

стихійне гідрометеорологічне явище – дуже сильний мокрий сніг: за 12 годин 

випало 31 мм опадів. У травні спостерігались нестійкі температурні режими, 

пізні заморозки та дефіцит атмосферних опадів. Сходи кукурудзи з’явилися 

0

20

40

60

80

100

120

Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 о
п

а
д

ів
, 
м

м
 

Місяці 

середньо-

багаторічні 

дані 

2016 рік 

2017 рік 

2018 рік 



60 
 

на 9–10 добу. Погода червня та липня була доволі сприятливою для росту та 

розвитку рослини. Протягом цього періоду випало 88 мм опадів, тобто 76 % 

від середньо багаторічних даних, при цьому середньодобова температура 

повітря була більшою за норму на 0,2–1,2 °С. Для достигання кукурудзи 

погодні умови були несприятливими. У серпні опади мали зливовий характер 

і випадали на фоні високих температур повітря та ґрунту в третій декаді, 

тому ефективність їх була мінімальна. У найспекотніші періоди опадів майже 

не було. На дослідних посівах кукурудзи відмічалось слабке формування 

репродуктивних органів, уповільнення утворення качанів, стерилізація пилку 

та виникнення череззерниці (рис. 2.1, 2.2, Додаток Г).  

Умови 2018 р. були надто жорсткими для вирощування кукурудзи, 

тому що температура повітря протягом всього вегетаційного періоду 

перевищувала норму. З початку квітня і до кінця третьої декади червня 

переважала аномально жарка, зі значним весняним недобором опадів, погода. 

У третій декаді квітня, на два-три тижні раніше, встановились температури, 

які характерні для літа. Максимальна температура повітря сягала 27–29 °С. У 

весняний період опадів випало менше середньобагаторічних, кукурудза 

проходила фази свого початкового росту за недостатньої кількості вологи, 

яка за цей період склала 48,1 мм, або 58 % від середніх даних. Середня 

температура повітря за  червень виявилась на  2,1 °С вище багаторічної і 

становила 21,7 °С. Сума опадів за червень була  51,9 мм або 88 % середньо 

багаторічних даних, що позитивно вплинуло на ріст та розвиток рослин. У 

липні переважала нестійка, з частими дощами, грозами, місцями сильними 

зливами та шквалами, погода. Середньодобова температура повітря  

виявилась на 1,2 °С вища за багаторічну і становила 22,5 °С. У період, коли 

кукурудза досягала своєї повної стиглості, утримувалась аномально суха, 

жарка, з суховійними явищами погода. Опади протягом місяця були 

абсолютно відсутні. Зерно кукурудзи досягало повної стиглості. У період 

збирання кукурудзи, погодні умови склалися несприятливі, внаслідок 

дощової погоди, яка розпочалась з кінця першої декади вересня. Сума опадів 
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склала 73,9 мм або 205 % від середньобагаторічних даних. Тому насіння, яке 

було майже сухим, внаслідок зволоження, збиралось вологим (рис. 2.1, 2.2, 

Додаток Г). 

 

Рис. 2.2  Температура повітря за вегетаційний період 2016–2018 рр. 

 

Рівень гідротермічного коефіцієнту (ГТК) у різні роки мав різне 

значення. Так, у 2016 р., в період формування і достигання зерна від був 

нижче середньобагаторічних даних. Це зумовило поступове достигання 

зерна. Близький до одиниці рівень ГТК у вересні призвів до повільної втрати 

вологи, що затримувало збирання врожаю. 

У 2017 році рівень ГТК протягом всього вегетаційного періоду був 

нижчий за багаторічні дані. Різкозасушливі погодні умови були в період з 

червня по серпень. Наприкінці другої декади квітня спостерігалось  

зниження середньодобової температури, а також випадання значної кількості 

опадів у вигляді снігу, внаслідок цього рівень ГТК був на рівні 8,5, що значно 

перевищили середньобагаторічні дані. 
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У 2018 р. показники ГТК були на рівні середньобагаторічних даних. У 

вересні за рахунок значної кількості опадів показник збільшувався, що 

затримувало дозрівання гібридів кукурудзи та їх батьківських компонентів 

(рис. 2.3, Додаток Г). 

Рис 2.3 Показники ГТК за період 2016–2018 рр. 

 

Погодні умови, що склалися в період досліджень 2016–2018 рр. були 

подекуди жорсткими для вирощування кукурудзи, але не зважаючи на це 

дозволяли проводити польові роботи. 

 

2.6 Матеріал для досліджень 

 

У дослідах використовували насіння гібридів та самозапилених ліній 

кукурудзи селекції Інституту зернових культур НААН України [202–207]. 
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Вивчались гібриди кукурудзи різних груп стиглості та їх батьківські 

компоненти: гібриди – ДН Пивиха, ДН Зоряна, Оржиця 237 МВ, 

ДН Хортиця, ДБ Хотин, ДН Аквозор; батьківські компоненти – 

Крос 307М стерильна, Крос 267 С стерильна, Крос 254М, Крос 255М, 

Крос266С, Крос 222С стерильна, Крос 260М, ДК 3070МВ, ДК281СВ, 

ДК772ЗМСВ, ДК365СВЗМ, ДК744СВЗМ. За господарськими  ознаками 

насіннєвий матеріал кукурудзи характеризувався різними показниками, які 

наведені у методичних рекомендаціях ІЗК НААН [208]. 

ДН Пивиха – простий модифікований раньостиглий гібрид (ФАО 180). 

Занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні (надалі Реєстру сортів) з 2013 р.  Напрям використання – 

універсальний. 

Рослина високоросла 220–230 см, стійкість до ламкості і витягання 

стебла висока. Качан довжиною 20–22 см, циліндричної форми, число рядів 

зерен 14–16, стрижень червоний. Зерно жовто-помаранчеве, округло-

довгастої форми, кременисто-зубоподібне. Маса 1000 зерен 250–270 г. 

Гібрид характеризується високою посухостійкістю, жаростійкістю та 

холодостійкістю і стабільною врожайністю. Особливості гібрида – висока 

технологічність та рентабельне насінництво. Має високу стійкість рослин 

при перестої. Стійкість до пухирчастої сажки та стеблових гнилей висока. 

Зона вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся.  

Рекомендована передзбиральна густота рослин в зоні Степу 50–55, 

Лісостепу 70–80, Полісся 80–90 тис. шт./га Потенційна врожайність зерна 

11,5–12,0 т/га. 

ДН Зоряна – простий модифікований середньоранній гібрид 

(ФАО 210). Занесений до Реєстру сортів з 2015 р. 

Напрям використання – зерно, силос. Рослина висотою 240–250 см. 

Висота прикріплення качана 100–110 см. Качан довжиною 20–22 см, 

кількість рядів зерен 14–16, стрижень червоного кольору. Зерно жовто-

помаранчеве, кременисто-зубоподібне. Маса 1000 зерен 250–260 г.  
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Гібрид гомеостатичного типу, проте добре реагує на покращання умов 

вирощування, характеризується прискореною вологовіддачею.  Зона 

вирощування – Степ, Полісся. 

Рекомендована передзбиральна густота рослин в зоні Степу 55–

60 тис./га, Полісся 90 тис./га. Врожайність зерна складає в   зоні   Степу  6,5 – 

9,0 т/га, зоні Полісся 8,5–11,0 т/га. 

Оржиця 237 МВ – простий модифікований середньоранній гібрид 

(ФАО 230). Занесений до Реєстру сортів з 2010 р. 

Напрям використання – зерно.  Рослина високоросла 250–260 см, не 

кущиться, стійка до ламкості стебла. Качан довжиною 20–21 см, число рядів 

зерен на качані 16–18, зерен в ряду 34–36, стрижень червоний. 

Зерно оранжево-червоне, кременисто-зубовидне. Маса 1000 зерен 

280 г. 

Гібрид стійкий до вилягання. Відрізняється швидкою втратою вологи 

при дозріванні. Стійкість до ураження головними хворобами висока. Стійкий 

до пошкодження шкідниками. Зона вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся. 

Густота стояння рослин у зоні Степу 50–55, Лісостепу 75–80, Полісся 

80–85 тис. шт./га. Потенційна врожайність зерна 11,0–12,0 т/га. 

ДН Хортиця – простий модифікований середньоранній гібрид 

(ФАО 240). Занесений до Реєстру сортів з 2016 р.  

Напрям використання – зерно. Рослина високоросла 230–240 см, не 

кущиться. Качан кріпиться на висоті 100–110 см. Качан довжиною 21–23 см, 

циліндричної форми, число рядів зерен 14–16, стрижень червоний. Вихід 

зерна 83–84%. Зерно жовто-оранжеве, зубоподібне. Маса 1000 зерен 260–

270 г. 

Гібрид стійкий до витягання і враження головними хворобами і 

шкідниками, але погано витримує тривалий перестій і тому не придатний для 

зимового збирання. Характеризується дуже інтенсивною вологовіддачею 

зерном і добре реагує на покращання умов вирощування. Холодостійкість 
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гібрида добра, але посухостійкість та жаростійкість середня, особливо 

небезпечні високі температури повітря на завершальних етапах вегетації. 

Зона вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся.  

Рекомендована передзбиральна густота рослин в зоні Степу 55–60, 

Лісостепу 80, Полісся 90–100 тис. шт./га Потенційна врожайність зерна 13,0–

13,5 т/га. 

ДБ Хотин – простий модифікований середньоранній гібрид (ФАО 280). 

Занесений до Реєстру сортів України з 2015 р. 

Напрям використання – зерно. Рослина висотою 230–240 см, висота 

прикріплення качана 85–95 см, не кущиться, стійка до вилягання. Качан 

довжиною 22–24 см, кількість рядів зерен 16–18, стрижень червоний.  

Зерно жовто-помаранчеве іноді проявляються червоні смуги, 

зубоподібне. Маса 1000 зерен 280–300 г.  

Гібрид добре реагує на покращання умов вирощування, проте непогано 

переносить посуху, відмічається високою стабільністю врожаю зерна за 

роками.  Зона вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся. 

Рекомендована передзбиральна густота в зоні Степу 50–55, Лісостепу 

75–80, Полісся 90 тис. шт./га. Врожайність зерна складає в зоні Степу 8,0–

9,0 т/га, Лісостепу 11,6–12,3 т/га. 

ДН Аквозор – простий модифікований середньостиглий гібрид 

(ФАО 320). Занесений до Реєстру сортів з 2014 р. 

Напрям використання – зерно. Рослина висотою 205–215 см, не 

кущиться. Відзначається повільним стартовим розвитком, але доброю 

вирівнянністю посівів. Висота прикріплення качана 80–90 см. Качан 

довжиною 22–23 см, циліндричної форми, кількість рядів зерен 16, стрижень 

червоний. Вихід зерна 83,5%. 

Зерно світло жовтого кольору з помаранчевим відтінком дорсальної 

частини, округло-довгастої форми, зубоподібне. Маса 1000 зерен 300–320 г.  

Гібрид характеризується середньою холодостійкістю, але непогано 

переносить посуху та добре реагує на покращення умов вирощування, 
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стійкий до враження пухирчастою сажкою, стеблового вилягання, ураження 

кукурудзяним метеликом. Зона вирощування – Лісостеп. 

Рекомендована передзбиральна густота рослин в зоні Лісостепу 70–75 

тис./га. Потенційна врожайність зерна – 9,3–13,8 т/га, при збиральній 

вологості зерна 12,4–17,7 %. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Процес енергоощадного сушіння качанів насіннєвої кукурудзи 

досліджували на камерній сушарці СКП-10, яку обладнано системою 

реверсування теплоносія, в комплексі з теплогенератором ТПГ 1/25 для 

спалювання стрижнів кукурудзи.   

2. Методи проведення лабораторних та польових дослідів обрано 

відповідно до діючих вимог, нормативів, стандартів, інструкцій та чинних 

методичних рекомендацій, що забезпечують достовірність отриманих 

результатів. Отримані дані обробляли математичним та статистичним 

способами з використанням  комп’ютерних програм і відомих методів. 

3. У роки досліджень спостерігались різні погодно-кліматичні умови 

під час сівби, вегетації та дозрівання рослин кукурудзи, що дозволило 

всесторонньо оцінити врожайні властивості насіння гібридів залежно від їх 

способів сушіння та обробки.  

4. Матеріалом досліджень слугувало насіння гібридів кукурудзи, які 

рекомендовані для вирощування в зоні Степу та внесені в Реєстр сортів 

рослин України. Отже отримані дані є актуальними і можуть широко 

використовуватись в насінництві господарствами, які займаються 

вирощуванням та підготовкою посівного матеріалу кукурудзи.  
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РОЗДІЛ 3  

 

 ПОКАЗНИКИ ТА ПАРАМЕТРИ ЕНЕРГООЩАДНОГО СПОСОБУ 

СУШІННЯ ГІБРИДІВ ТА САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ 

 

Сушіння насіннєвого матеріалу кукурудзи включає різні технологічні 

режими, при проведені яких, перш за все, необхідно враховувати якість 

насіння та рівень енерговитрат. Теоретично, найбільш оптимальним є режим 

який забезпечує високу якість насіння та помірне споживання 

енергоресурсів. Також за оптимальних температур можна значно покращити 

якісні показники насіння кукурудзи, зокрема, схожості. Адже правильне 

сушіння, що проходить за оптимальних температур, які залежать від 

вологості та типу зернівки, впливає на подальшу обробку та тривалість 

зберігання. Здатність насіння зберігати свої якісні показники є чи не 

основною проблемою при виробництві високоякісного посівного матеріалу 

[209–212]. 

У технологіях післязбиральної обробки насіння кукурудзи основними 

параметрами чинного (регламентованого) способу в типових камерних 

зерносушарках СКП є: температурний режим 35–50 °С залежно від вологості 

зерна, послідовне чи паралельне включення камер у роботу, безциклічний 

графік сушіння, реверсування, тобто зміна напрямку продувки камер, що 

забезпечує рівномірне просушування качанів по всій висоті насипу. Але цей 

спосіб є доволі енерговитратним у зв’язку з чинними умовами виконання. 

Тому виникає необхідність пошуку та створення нових способів сушіння зі 

значним зниженням витрат енергоресурсів. 

Останнім часом сформовано новий напрямок у енергозаощаджені – а 

саме, використання альтернативних видів палива (біомаси). До них 

здебільшого відносяться рослинні матеріали: стрижні кукурудзи, щепа, 

пелети, солома, відходи зерноочищення [213]. 
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Створені і пропонуються різні теплогенератори у яких 

використовується альтернативне паливо, здебільшого вони рекомендуються 

для сушіння продовольчого зерна [214]. 

Дані щодо режимів сушіння насіння кукурудзи  в камерних сушарках у 

комплексі з теплогенераторами на замінниках традиційного палива, таких як 

біомаса, практично відсутні. 

 

3.1 Техніко-технологічні показники енергоощадного способу 

сушіння 

 

У технології теплового сушіння доводиться мати справу як з 

теплоносієм, так і з агентом сушіння. Різниця між теплоносієм та агентом 

сушіння полягає в тому, що теплоносій здатен тільки передавати чи забирати 

тепло у об’єкта, а агент сушіння не тільки переносить тепло, яке необхідне 

для випаровування вологи, а  і переносить вологу у вигляді пару [6]. 

Здебільшого процес видалення вологи з зерна залежить від параметрів 

робочого теплоносія. Основними параметрами, які впливають на швидкість 

та якість сушіння є його питома подача та температура. 

Дослідження технологічного режиму процесу сушіння проведені на 

нових енергоощадних комплексах ДП ДГ «Дніпро» та ТОВ «Агросфера». У 

нашому випадку камерна сушарка, яка входила в енергоощадний комплекс 

обладнана системою реверсування робочого теплоносія, тобто зміною 

напрямку продувки, що давало змогу більш рівномірно просушувати весь 

масив качанів. 

В якості палива використовували стрижні кукурудзи з теплотою 

згоряння 12–15 МДж/кг. Початкова вологість качанів кукурудзи знаходилася 

на рівні 23–25 %. Загальна маса висушених качанів кукурудзи складала 

близько 90 т. 

Під час сушіння температура розподіляється по зерносушарці 

наступним чином (рис. 3.1). 
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(а                                                                  (б 

Рис. 3.1 Розподіл температури по зерносушарці: а – подача теплоносія на 

перший поверх; б – подача теплоносія на другий поверх 

 

Робочий теплоносій, який має  температуру 40 °С на вході у 

зерносушарку, потрапляючи до камер, що знаходяться на відстані 5 м від 

дифузора, охолоджується, в середньому на 1,5–2,0 °С, це пояснюється надто 

близьким розташуванням крайніх камер до дифузора. Вже на відстані 15 м 

від входу теплоносія температура вирівнюється на позначці 39,8–39,7 °С. 

Після проходження насипу кукурудзи, внаслідок тепломасообмінних 

процесів,  температура відпрацьованого теплоносія вирівнюється на позначці 

35,5 °С, на відстані 5 метрів від виходу з зерносушарки. Внаслідок 

інтенсивнішої вологовіддачі дальніх камер зерносушарки, температура 

відпрацьованого теплоносія знижується до 34,4 °С.  

Після зміни напрямку руху робочого теплоносія, тобто при його подачі 

на другий поверх, температура змінюється наступним чином. На коридорі, по 

всій довжині сушарки, середня температура залишається майже незмінною та 

становить 39,6 °С. Але в камерах, над насипом кукурудзи, температура 
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теплоносія знижується в середньому на 1–2 °С. Після проходження насипу 

його температура опускається до 35,2 °С на відстані 5 м від дифузора, до 

31,1 °С – на відстані 15 м. Така різниця температур теплоносія на виході з 

насипу качанів пояснюється різною інтенсивністю передачі вологи від 

качанів до теплоносія по периметру сушарки. 

У масі качанів з вологістю близько 20 % температура розподіляється 

залежно від напрямку подачі робочого теплоносія. В обох випадках зі 

сторони подачі теплоносія з температурою 39 °С спостерігаємо нагрівання 

качанів кукурудзи до температури 36–36,5 °С. Всередині насипу температура 

змінюється від 28 °С до 34 °С залежно від напрямку продувки та частини 

насипу. Далі зі збільшенням шару качанів температура знижується до 24,5–

28 °С, це пояснюється активним виділенням вологи з качанів та її переходом 

до теплоносія (рис. 3.2). 

 

  

(а                                                                      (б 

Рис. 3.2 Розподіл температури в межах камери залежно від напрямку подачі 

робочого теплоносія: а – подача теплоносія на перший поверх; б – подача 

теплоносія на другий поверх 



71 
 

Температурний режим за яким проходило сушіння різних за об’ємом 

партій кукурудзи представлено на графіку (додаток Д). Особливо виділяється 

зміна температури при реверсуванні робочого теплоносія. Слід зазначити, що 

при надходженні теплоносія з другого поверху різниця між температурою в 

коридорі та над насипом кукурудзи становить 2,5–3 °С, тоді коли при нижній 

продувці температура в цих двох точках майже вирівнюється. 

У нижньому коридорі та під днищем камери температура протягом 

всього періоду сушіння змінюється в межах 1,5–0,5 °С. 

У процесі сушіння новим способом, температура теплоносія не 

перевищувала норми та складала 38–43 °С при допустимій 41–48 °С для 

качанів кукурудзи з вологістю 23–28 %. 

Досліджували також вентиляційний режим, який складався у камерній 

кукурудзосушарці залежно від потужності вентиляційних агрегатів. У 

сушарці встановлено два вентиляційні агрегати Ц-4-70 з продуктивністю 

70 тис. м
3
/год. кожен. Витрату теплоносія вимірювали при роботі обох та 

кожного вентилятора окремо за різних режимів доступу повітря до паливно-

вентиляційного відділення (далі ПВВ) (табл. 3.1, 3.2).  

 

 Таблиця 3.1 

Загальна та питома подача теплоносія залежно від режиму доступу повітря 

до паливно-вентиляційного відділення сушарки, яку обладнано     

теплогенератором ТПГ-1/25 

Режим доступу 

повітря 

Два вентилятори 

Загальна витрата, 

м
3
/год. 

Питома витрата*, 

м
3
/год./т 

Повний 125400 1393 

Обмежений 72520 806 

Примітка: * – Питома витрата в перерахунку на 90 т качанів. 
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Таблиця 3.2 

Витрата робочого теплоносія для кожного вентилятора окремо при різних 

налаштуваннях ПВВ 

Режим 

доступу 

повітря 

Вентилятор № 1 Вентилятор №2 

загальна 

витрата, 

м
3
/год. 

питома 

витрата*, 

м
3
/год./т 

загальна 

витрата, 

м
3
/год. 

питома 

витрата*, 

м
3
/год./т 

Повний 71812 798 53588 595 

Обмежений 38509 428 34011 377 

Примітка: * – питома витрата в перерахунку на 90 т качанів. 

 

ПВВ забезпечує змішування атмосферного повітря з продуктами 

горіння палива. При його роботі можливе регулювання доступу 

атмосферного повітря. Це необхідно для вирівнювання температури 

теплоносія при знижені температури навколишнього середовища. Рівень 

доступу холодного повітря регулюється за допомогою шибера та двох 

засувок. При відкритому шибері та засувках забезпечується повний доступ 

повітря. Обмежений доступ повітря до ПВВ досягається шляхом закриття 

двох засувок та шиберу. Такий варіант роботи вентиляційного відділення 

застосовують для швидкого підвищення температури робочого теплоносія.  

За повного доступу повітря питома витрата теплоносія становить 

1393 м
3
/год. на одну тонну качанів, що цілком задовольняє норму, 

встановлену для гібридів і батьківських компонентів (800–1000 м
3
, 

відповідно). При цьому витримується норма, встановлена для гібридів, якщо 

навіть працюватиме один вентилятор. За обмеженого доступу норма 

витримується лише для гібридів. 

Висока розбіжність у продуктивності двох вентиляторів пояснюється їх 

розташуванням в ПВВ. Так вентилятор №1 знаходиться ближче до засувок, 

та має кращий доступ повітря. 

Отже,    вентиляційний    режим,   що  складається   за  нового  способу 
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сушіння, відповідає всім вимогам, які необхідно дотримуватись при сушінні 

гібридів кукурудзи та їх батьківських компонентів. 

Практичний інтерес представляє динаміка витрати стрижнів кукурудзи 

залежно від температури навколишнього середовища та обертів 

завантажувального шнека (рис. 3.3).  

Встановлено, що витрата стрижнів, при роботі нового теплогенератора, 

залежить від температури навколишнього середовища та обертів 

завантажувального шнека. Так при 23 °С витрата стрижнів складає 

130 кг/год., а при 17 °С підіймається до 200 кг/год. Це зумовлено   

необхідністю подачі більшої кількості гарячого повітря, що надходить від 

теплогенератора до паливно-вентиляційного відділення.  

 

 

Рис. 3.3  Динаміка витрат палива теплогенератором ТПГ 1/25 залежно від 

температури навколишнього середовища 
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Результати цього дослідження пропонується використовувати при 

плануванні необхідної кількості стрижнів кукурудзи, в якості палива для 

нового теплогенератора ТПГ 1/25, з урахуванням середньодобової 

температури навколишнього середовища. 

 

3.2 Характеристика теплоносія в технології сушіння 

 

У процесі сушіння важливе значення мають показники відносної 

вологості робочого та відпрацьованого теплоносія, від яких залежить 

швидкість вологовіддачі качанів. Для сушіння качанів кукурудзи, в якості 

робочого теплоносія, використовували суміш атмосферного повітря та 

продуктів згорання стрижнів кукурудзи. Отриманий таким чином теплоносій  

відрізняється за хімічним складом від атмосферного повітря підвищеним 

вмістом вуглекислого газу та інших сполук, що виділяються при горінні 

органічної речовини. 

Вірогідно, що відносна вологість теплоносія змінюється також залежно 

від хімічного складу палива, вмісту у ньому водню, кисню, діоксиду 

вуглецю, сірки, водяних парів, зольних речовин. 

У наших дослідах встановлено, що відносна вологість робочого 

теплоносія змінювалася від 8 до 15 %, відпрацьованого – 80–20 % залежно 

від часу сушіння та вологості качанів (табл. 3.3). Температура робочого 

теплоносія    становить – 36–41 
о
С, відпрацьованого – 29–33 

о
С  при 

температурі навколишнього середовища 1,8–8,6 
о
С.   

Як видно з отриманих даних, відносна вологість та температура 

атмосферного повітря не впливають на вміст вологи в робочому теплоносієві. 

Також спостерігається зниження відносної вологості відпрацьованого 

теплоносія по мірі тривалості сушіння, це пояснюється тим, що зерно 

наближається до сухого стану, і з нього складніше видалити вологу. Тобто, 

по відносній вологості можна визначити наближення кінця сушіння, як 

одному із методів оперативного контролю (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 

Характеристика робочого та відпрацьованого теплоносія за його відносною 

вологістю 

Час 

суші-

ння, 

год. 

Робочий теплоносій 
Відпрацьований 

теплоносій 

Контроль – атмосферне 

повітря 

Відносна 

вологість, % 

Темпера-

тура °С 

Відносна 

вологість, % 

Темпера-

тура,°С 

Відносна 

вологість, % 

Темпера-

тура °С 

4,5 10 36,1 80 29,1 60 6,5 

9 8 39,7 77 31,4 77 3,0 

13,5 11 39,4 72 31,7 80 2,3 

18 9 40 65 31,5 59 7 

22,5 13 41 59 31,4 60 7,4 

27 14 38,7 53 32,3 68 4,8 

31,5 15 39,9 42 33,2 83 2,1 

36 15 38,8 36 32,5 85 1,8 

40,5 13 39 29 32,2 71 5,4 

45 8 39,9 25 32,1 64 8,6 

49,5 12 38,7 25 31,9 68 5,1 

54 15 38,2 20 32,5 72 4,8 

 

3.3 Швидкість сушіння та продуктивність сушильної камери 

 

Загальна ефективність енергоощадного способу сушіння визначається 

окремими техніко-технологічними параметрами, зокрема, швидкістю 

сушіння. На швидкість сушіння впливає чимало чинників: особливості 

гібрида чи батьківських форм, розмір, зрілість  качана та вміст вологи при 

збиранні [12, 215]. 

Зернівку кукурудзи за своїм хімічним складом, теплофізичними та 

фізико-механічними властивостями відносять до капілярно-пористих 

колоїдних тіл. Відповідно до теорії сушіння волога з них випаровується з 

різною швидкістю, залежно від умов тепло- і масообміну [216, 217]. 
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За період досліджень на енергоощадному комплексі висушено близько 

1200 тонн гібридів кукурудзи та їх батьківських компонентів. Сушіння 

проводили за техніко-технологічними показниками, що встановили для 

енергоощадного способу.  

Початкова вологість качанів кукурудзи була різною, та змінювалась в 

межах від 21,8 % до 37,3 %. Закінчували сушіння при вологості від 10,1 % до 

13,9 %. У дослідах швидкість сушіння переважно залежала від експозиції 

сушіння, початкової та кінцевої вологості качанів, а також від фізико-

хімічних особливостей будови зернівки різних гібридів кукурудзи та 

батьківських компонентів, вмісту в них стрижня. Також певною мірою 

швидкість сушіння залежала від наявності самообрушу (обмолочене зерно) в 

масі качанів. Наявність великої кількості обрушеного зерна, зменшує 

швидкість сушіння внаслідок зменшення вільного простору між качанами.  

У дослідах швидкість сушіння змінювалась в межах 0,16–0,39 %/год. 

Так, низька швидкість сушіння гібрида ДН Хортиця пояснюється  

збільшеним періодом сушіння, а також незначним пересушуванням до 

вологості 10,6 %. Ця залежність спостерігається і для гібрида ДН Пивиха, 

кінцева вологість якого складає 10,9 %. Якщо його порівнювати з гібридами 

ДБ Хотин та Крос 260М, кінцева вологість яких складає відповідно 13,9 % та 

13,3 %, то за однакової експозиції  швидкість сушіння гібрида ДН Пивиха 

буде меншою за рахунок його незначного пересушування (табл. 3.4). 

Найкращий показник  швидкості сушіння показала лінія ДК744СВЗМ, 

за рахунок малої висоти насипу качанів у камері (близько 0,8 м) та пористої 

структури качана. 

Виходячи із наведених даних можна зробити висновок про те, що 

новий енергоощадний спосіб сушіння, який включав спалювання біомаси, 

забезпечує швидкість вологовіддачі на рівні норми, встановленої для 

камерних кукурудзосушарок подібного типу. 
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Таблиця 3.4 

Показники швидкості сушіння насіння гібридів та ліній кукурудзи 2016–

2018 рр. 

Гібрид, 

лінія 

Маса 

качанів, 

т 

Вологість 

качанів*, 

% 

Експозиція 

сушіння, 

год. 

Швидкість 

сушіння, 

%/год. 

Продук-

тивність,       

т-%/год. 
1 2 

Оржиця 237 МВ 6,0 21,8 11,0 28,0 0,33 2,3 

ДН Зоряна 18,4 26,9 11,2 54,0 0,25 5,3 

ДН Хортиця 14,3 24,1 10,6 74,0 0,16 2,6 

ДБ Хотин 13,5 33,6 13,9 88,0 0,21 3,0 

ДН Пивиха 15,1 29,2 10,9 88,0 0,18 3,1 

Крос 255М 9,3 27,3 10,1 80,5 0,20 2,0 

Крос 260М 12,0 37,3 13,3 88,0 0,25 3,3 

Крос254М 4,2 24,7 11,0 54,0 0,25 1,2 

Крос 222С 3,94 25,8 10,2 54,0 0,29 1,3 

ДК744СВЗМ 4,2 27,2 10,9 36,5 0,39 1,8 

ДК365СВЗМ 11,4 32,2 12,1 61,5 0,30 6,0 

Примітка: *1 – до сушіння; 2 – після сушіння. 

 

Важливим показником, який характеризує ефективність різних 

способів сушіння є продуктивність однієї камери кукурудзосушарки. В 

дослідах, проведених в 2016–2018 рр., продуктивність однієї камери складала                   

1,2–6,0 т-%/год. (табл 3.4). Найкращі показники продуктивності 

спостерігаються для лінії ДК365СВЗМ, для неї цей показник складає 

6,0 т-%/год. Висока продуктивність обумовлена масою просушених качанів 

за відносно короткий проміжок часу, а також оптимальною кінцевою 

вологістю на рівні 12,1 %.  
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Для батьківських компонентів Крос 254М та  Крос 222С також 

спостерігається залежність продуктивності від завантаженості камери. Так, 

при завантаженості камери близько 4,0 т та експозиції сушіння 54 год.,  

продуктивність знижується до 1,2–1,3 т-%/год.  

Отже спалювання біомаси не знижує техніко-технологічні показники 

щодо інтенсивності сушіння та продуктивності сушарки порівняно із 

спалюванням традиційних видів енергоматеріалів – рідке, газоподібне. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Дослідження нового енергоощадного способу сушіння проводили на 

експериментальному комплексі, який складається з камерної 

кукурудзосушарки СКП-10 та теплогенератора ТПГ 1/25 для спалювання 

стрижнів кукурудзи. 

2. Температурний режим нового способу сушіння був оптимальним та  

змінювався в межах 38–43 
о
С, залежно від вологості качанів, тобто 

знижувався на початку сушіння, підвищувався – наприкінці.  

3. Вентиляційний режим у сушарці складався залежно від режиму 

доступу повітря до паливно-вентиляційного відділення та від кількості 

задіяних вентиляторів. За повного доступу повітря  до двох вентиляторів  

питома витрата теплоносія складала 1393 м
3
/год. на 1т качанів, що відповідає 

нормі, встановленій для гібридів та самозапилених ліній кукурудзи (800–

1000 м
3
/год.). За обмеженого доступу атмосферного повітря та роботи двох 

вентиляторів питома витрата зменшувалась до 806 м
3
/год., що слід 

враховувати в технологіях сушіння.  

3. Протягом усього сушіння відносна вологість робочого теплоносія 

змінювалась в межах від 8 % до 15 %, тоді як вміст вологи відпрацьованого 

теплоносія на початку сушіння складав 80 %, наприкінці – 20 %, залежно від 

вологості качанів. При цьому відносна вологість атмосферного повітря не 
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впливала на параметри  робочого теплоносія, що свідчить про ефективність 

роботи теплогенератора у заданих температурних режимах. 

4. Швидкість сушіння  змінювалась в межах 0,16–0,39 %/год.,  

продуктивність становила 1,2–6,0 т-%/год., залежно від маси качанів, їх 

вологості, вологовіддачі  та експозиції сушіння. 

Результати досліджень опубліковані в збірниках і журналах та 

висвітлені на науково-практичних конференціях [ 137, 218–220] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

РОЗДІЛ 4 

 

ВПЛИВ СПОСОБІВ СУШІННЯ НА СХОЖІСТЬ І ТЕПЛОВУ 

ТРАВМОВАНІСТЬ НАСІННЯ КУКУРУДЗИ 

 

Як зазначалося раніше кукурудза відноситься до пізньостиглих 

культур, тому збирається з підвищеною вологістю зерна і потребує негайного 

сушіння. Ми пропонуємо новий спосіб сушіння з використанням 

альтернативних видів палива  (стрижні кукурудзи) та теплогенарторів для їх 

сталювання. Дані, щодо впливу нового методу сушіння на якість насіння 

гібридів кукурудзи та їх батьківських компонентів практично відсутні. 

 

4.1. Енергія проростання і лабораторна схожість 

 

Схожість насіння є одним із найважливіших показників біологічних 

властивостей та посівних якостей, тому що визначає його придатність для 

сівби в полі та визначає норму висіву. Під схожістю насіння розуміють 

здатність насіння давати за оптимальних умов за певний період (7–8 діб для 

кукурудзи) нормально розвивати корінь та росток. Енергією проростання 

називають дружність проростання насіння. Її показують у відсотках 

нормально пророслого насіння на 3–4 добу.  

Відмічено, що показник енергії проростання – головний, який повною 

мірою дає уяву про біологічну повноцінність насіння. За даними І. Г. Строна, 

насіння кукурудзи, яке повністю проросло на час визначення енергії, дало 

врожай на 30 % вищий, ніж насіння, яке повністю проросло на момент 

визначення схожості [221]. 

У технологіях виробництва насіння кукурудзи, правильно 

організований процес сушіння є найважливішою технологічною операцією, 

що дає змогу значно покращити насіннєві властивості готового продукту та 

стійкість до тривалого зберігання [19, 222].  
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Неправильне сушіння може призвести до погіршення якості насіння 

[223]. Адже доведено, що підвищення температури нагріву насінини до 

температури 60 °С і вище негативно впливає на показники лабораторної 

схожості [224]. 

Особливо велике значення має вплив різних способів сушіння, зокрема, 

на новому енергоощадному комплексі, на посівні якості насіння гібридів 

кукурудзи та їх батьківських компонентів. Адже, як видно з даних 

висвітлених у попередньому розділі, сушарка в комплексі з новим 

теплогенератором працювала за м’яких температурних режимів та 

оптимальної відносної вологості робочого теплоносія, а вентиляційний 

режим забезпечував доступ повітря, що задовольняє норму як для гібридів 

так і для батьківських компонентів кукурудзи.  

У дослідах порівнювали вплив нового енергоощадного способу 

сушіння із вже відомими, а саме вентилюванням та термічним сушінням, на 

посівні якості насіння гібридів кукурудзи та батьківських компонентів 

залежно від їх збиральної вологості. 

Після сушіння гібридів кукурудзи новим енергоощадним способом 

отримували насіння з високими показниками лабораторної схожості, не 

нижче кондиційної (табл. 4.1). Початкова вологість зерна змінювалась в 

межах від 20,3 % до 29,5 %, залежно від гібрида. Такий показник вологості є 

оптимальним для початку процесу сушіння. Маса 1000 зерен для кожного 

гібрида змінювалась в незначних межах та залежала переважно від кінцевої 

вологості насіння, яка складала 10,5–14,0 % залежно від способу сушіння та 

особливостей гібрида. 

Виявлено, що після енергоощадного способу сушіння схожість насіння 

була на рівні тієї, яка складалась після вентилювання, тобто за цих способів 

вологовіддача була повільною, а теплове ушкодження (тріщинуватість) – 

найменшим. Порівняно із швидким термічним сушінням схожість насіння 
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була вищою на 1–7 %. Також насіння всих гібридів мало гарні показники 

енергії проростання, які складали 90–97 %. 

 

Таблиця 4.1 

Вплив способів сушіння на енергію проростання та схожість насіння 

кукурудзи, 2016–2018 рр. 

Гібрид 
Спосіб 

сушіння 

Вологість 

зерна*, % 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Енергія 

проростання, 

% 

Схожість, 

% 
1 2 

Оржиця 237 

МВ 

Вентилювання 

20,3 

12,8 222,4 96 98 

Термічне 11,4 215,0 94 95 

Енергоощадне 11,0 217,2 93 95 

НІР05     5,5 

ДН Аквозор 

Вентилювання 

21,5 

13,8 311,9 95 96 

Термічне 12,4 321,0 96 97 

Енергоощадне 11,2 317,0 96 98 

НІР05     2,9 

ДБ Хотин 

Вентилювання 

29,5 

14,0 320,3 97 99 

Термічне 11,4 301,6 90 92 

Енергоощадне 10,8 310,2 95 97 

НІР05     3,8 

ДН 

Хортиця 

Вентилювання 

22,4 

12,2 351,4 95 96 

Термічне 10,6 345,2 97 98 

Енергоощадне 11,4 347,8 97 99 

НІР05     4,4 

Примітка: *1 – до сушіння; 2 – після сушіння. 

 

Насіння материнських форм гібридів кукурудзи мало високі показники 

енергії проростання та лабораторної схожості для всіх способів сушіння   

(табл. 4.2). 
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Початкова вологість качанів знаходилась на рівні 18,0–25,2 %, кінцева 

– 8,4–13,8 %. Енергія проростання була на високому рівні та змінювалась  в 

межах 94–99 % залежно від форми. Пересушування насіння кукурудзи 

Крос 307М стерильна та Крос 266С на енергоощадному комплексі, до 

вологості нижче 10,0 %, не вплинуло на рівень їх схожості. 

 

Таблиця 4.2 

Вплив способів сушіння на енергію проростання та схожість насіння 

материнських форм гібридів кукурудзи, 2016–2018 рр. 

Гібрид 
Спосіб 

сушіння 

Вологість 

зерна*, % 
Маса 

1000 

зерен, г 

Енергія 

проростання, 

% 

Схожість, 

% 
1 2 

Крос 267 С 

стерильна 

Вентилювання  

18,3 

 

13,4 287,97 98 99 

Термічне 8,6 290,99 99 99 

Енергоощадне 10,0 289,60 95 97 

НІР05     3,3 

Крос  

307М 

стерильна 

Вентилювання  

19,8 

 

13,8 299,37 99 100 

Термічне 8,4 290,61 98 98 

Енергоощадне 9,8 305,84 95 99 

НІР05     3,1 

Крос 254М 

Вентилювання 

22,4 

12,4 291,3 97 97 

Термічне 10,8 300,1 96 98 

Енергоощадне 11,0 301,2 94 97 

НІР05     2,5 

Крос 255М 

Вентилювання 

25,2 

12,0 326,9 99 99 

Термічне 11,8 315,9 98 98 

Енергоощадне 11,6 304,2 95 98 

НІР05     3,5 

Крос 266С 

Вентилювання 

18,0 

13,2 347,6 98 98 

Термічне 10,8 356,6 93 96 

Енергоощадне 9,6 342,1 99 99 

НІР05     3,4 

Примітка: *1 – до сушіння; 2 – після сушіння. 
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Після сушіння новим енергоощадним способом, отримували 

високоякісне насіння самозапилених ліній кукурудзи (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

Вплив способів сушіння на енергію проростання та схожість насіння 

самозапилених ліній кукурудзи, 2016–2018 рр. 

Лінія 
Спосіб 

сушіння 

Вологість 

зерна*, % 
Маса 

1000 

зерен, г 

Енергія 

проростання, 

% 

Схожість, 

% 
1 2 

ДК 

365СВЗМ 

Вентилювання 

30,5 

12,2 244,1 97 98 

Термічне 10,6 231,0 94 96 

Енергоощадне 12,2 247,6 98 99 

НІР05     2,1 

ДК281СВ 

Вентилювання 

17,5 

13,8 277,21 96 96 

Термічне 9,2 265,86 93 95 

Енергоощадне 10,4 248,53 94 97 

НІР05     2,3 

ДК772ЗМ

СВ 

Вентилювання 
 

16,9 

 

14,0 215,87 99 99 

Термічне 9,2 202,04 98 97 

Енергоощадне 10,4 202,84 97 97 

НІР05     2,9 

ДК 

3070МВ 

Вентилювання 
 

16,0 

 

13,4 296,79 92 97 

Термічне 8,4 246,07 87 94 

Енергоощадне 11,0 261,52 92 95 

НІР05     3,4 

Примітка: *1 – до сушіння; 2 – після сушіння. 

 

Насіння самозапилених ліній гібридів кукурудзи  мало високу енергію 

проростання і схожість, за винятком лінії ДК3070МВ після термічного 
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сушіння, енергія проростання якої складала 87 %, що на 5 % нижче за 

вентилювання та новий спосіб сушіння. Також лінія ДК365СВЗМ після 

термічного сушіння знижувала свою схожість порівняно з енергоощадним 

способом. За способами вентилювання та термічного сушіння насіння інших 

лінії не знижувало енергію проростання і схожість, що свідчить про їх 

індивідуальну сортову термостійкість. 

 

4.2. Теплова тріщинуватість 

 

У процесі післязбиральної обробки насіння кукурудзи може 

пошкоджуватись залежно від багатьох факторів: збиральної вологості, 

способів та режимів післязбиральної обробки насіння. Пошкодження, які 

виникають в період післязбиральної обробки становлять 40–80 %, в деяких 

випадках і більше [1, 225, 226]. 

Пошкодження зерна є однією з основних причин зменшення 

біологічної цінності та втрати якості. Воно відбувається під час 

комбайнування, падіння з висоти, або неправильного сушіння [227]. 

Найбільшу небезпеку несуть мікротравми зародка, які значно 

підвищують інтенсивність дихання насіння, що негативно впливає на його 

збереження [228]. 

Особливе місце в процесі післязбиральної обробки має внутрішня 

тріщинуватість насіння, яка має теплову природу. Під час термічного 

сушіння, під впливом температурного фактора, в ендоспермі зернівки 

з’являються внутрішні тріщини, які не порушують цілісність зовнішньої 

оболонки [229]. 

На стадії збирання насіння кукурудзи в зернині вже виникають 

внутрішні тріщини. У кременистих форм кукурудзи вони складають близько 

6 %, а в зубовидних – біля 1% [225]. 
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Теплова (внутрішня) тріщинуватість залежить від хімічного складу 

зернини, вмісту вологи та способу сушіння.  Так, при підвищеній вологості 

зерна та надто швидкому нагріву зернини за підвищених температур 

робочого теплоносія, тріщинуватість різко збільшується. Це підвищення 

обумовлене високою інтенсивністю видалення вологи. Через це, поверхневі 

шари зменшуються значно швидше і більшою мірою ніж внутрішні [230]. 

 Також, на рівень тріщинуватості впливає інтенсивність охолодження 

насіння після сушіння. Інтенсивне охолодження за низьких температур різко 

підвищує рівень тріщинуватості [106, 231]. 

Сушіння насіннєвої кукурудзи в качанах необхідно проводити за 

відносно низьких температурних режимів, які попереджують травмування 

насіння [232–236]. 

Вплив температури сушіння на тріщинуватість насіння кукурудзи 

доводили і інші дослідники, так, при 50 °С мікропошкодження зерна 

збільшувалось вже до 22 % [237]. 

Також доведено, що сушіння зерна кукурудзи з нижчою температурою 

та вищою відносною вологістю дало позитивний ефект у запобіганні 

утворення тріщин у твердому та м’якому ендоспермі кукурудзи [238]. 

Нами проведено дослід, в якому визначався рівень тріщинуватості 

після різних способів сушіння, зокрема, енергоощадного з використанням 

стрижнів кукурудзи як палива. Новий спосіб порівнювали з термічним 

сушінням та вентилюванням. 

Вперше встановлено, що після сушіння в режимі вентилювання та 

енергоощадного сушіння, тріщинуватість насіння була мінімальною – 1–7 %, 

після швидкого термічного способу – 17–25 %. Визначені нами  показники 

значно нижчі порівняно із тими, які отримуються після чинних 

(рекомендованих) способів, за ними вони  складають  25–30 %. Це свідчить 

про те, що енергоощадне сушіння позитивно впливає на якість насіння 
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гібридів кукурудзи та  забезпечує м’який температурний режим і повільну 

вологовіддачу, що, в свою чергу, мінімізує рівень теплового ушкодження 

зернівки (табл. 4.4).    

Таблиця 4.4 

Вплив способів сушіння на теплову тріщинуватість та схожість насіння 

гібридів кукурудзи, 2016–2018 рр. 

Гібрид Спосіб сушіння 

Вологість 

зерна*, % 
Теплова 

тріщину-

ватість, % 

Схожість**, % 

1 2 3 4 

Оржиця 237 

МВ 

Вентилювання 

20,3 

12,8 1 98 90 

Термосушіння 11,4 19 95 92 

Енергоощадне 11,0 3 95 93 

НІР05    5,5 6,0 

ДН Аквозор 

Вентилювання 

25,0 

13,8 5 96 93 

Термосушіння 12,4 21 97 95 

Енергоощадне 11,2 3 98 95 

НІР05    2,9 3,5 

ДБ Хотин 

Вентилювання 

21,5 

14,0 4 99 95 

Термосушіння 11,4 23 92 85 

Енергоощадне 10,8 5 97 94 

НІР05    3,8 5,3 

ДН Хортиця 

Вентилювання 

18,6 

12,2 3 96 92 

Термосушіння 10,6 18 98 95 

Енергоощадне 11,4 2 99 95 

НІР05    4,4 4,5 

Примітка: *1 – вологість початкова, 2 – після сушіння; **3 – схожість 

за стандартним методом, 4 – холодне пророщування. 

 

Теж саме відбувається при сушінні материнських форм гібридів 

кукурудзи. Насіння висушене способом вентилювання мало низькі показники 

тріщинуватості, які не перевищували 2 %. Після термічного сушіння 

кількість травмованого насіння зростала до 15–25 %. Рівень тріщинуватості 

при сушінні на новому енергоощадному комплексі складав 2–5 %. Насіння 
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мало високі показники якості, незалежно від методу сушіння, окрім 

кукурудзи Крос 254М для якої сушіння термічним способом дещо знизило 

показник схожості за холодним методом пророщування (табл. 4.5).  

 

Таблиця 4.5 

Вплив способів сушіння на теплову тріщинуватість та схожість насіння 

материнських форм гібридів кукурудзи, 2016–2018 рр. 

Гібрид Спосіб сушіння 

Вологість 

зерна*, % 
Теплова 

тріщину-

ватість, % 

Схожість**, 

% 

1 2 3 4 

Крос 267 С 

стерильна 

Вентилювання  

18,3 

 

13,4 1 99 98 

Термосушіння 8,6 20 99 94 

Енергоощадне 10,0 4 97 96 

НІР05    3,3 4,2 

Крос  307М 

стерильна 

Вентилювання  

19,8 

 

13,8 2 100 98 

Термосушіння 8,4 15 98 98 

Енергоощадне 9,8 3 99 97 

НІР05    3,1 3,2 

Крос 254М 

Вентилювання 

24,7 

12,4 1 97 87 

Термосушіння 10,8 25 98 79 

Енергоощадне 11,0 3 97 90 

НІР05    2,5 3,8 

Крос 255М 

Вентилювання 

25,2 

12,0 2 99 95 

Термосушіння 11,8 23 96 94 

Енергоощадне 11,6 5 98 94 

НІР05    3,5 4,0 

Крос266С 

Вентилювання 

18,0 

13,2 1 98 95 

Термосушіння 10,8 17 96 90 

Енергоощадне 9,6 2 99 93 

НІР05    3,4 4,5 

Примітка: *1 – вологість початкова, 2 – після сушіння; **3 – схожість 

за стандартним методом, 4 – холодне пророщування. 
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Також досліджено рівень тріщинуватості насіння самозапилених ліній 

кукурудзи. Як відомо, таке насіння більш вразливе до підвищених 

температур, та потребує м’яких умов сушіння. Після термічного сушіння 

отримували насіння з високим рівнем тріщинуватості 19–27 % (табл. 4.6). 

 

Таблиця 4.6 

Вплив способів сушіння на теплову тріщинуватість та схожість насіння 

самозапилених ліній кукурудзи, 2016–2018 рр. 

Лінія Спосіб сушіння 

Вологість 

зерна*, % 
Теплова 

тріщину-

ватість, % 

Схожість**, 

% 

1 2 3 4 

ДК 365СВЗМ 

Вентилювання 

30,5 

12,2 5 98 93 

Термосушіння 10,6 25 96 87 

Енергоощадне 12,2 7 99 92 

НІР05    2,1 3,7 

ДК281СВ 

Вентилювання 

17,5 

 

13,8 3 96 85 

Термосушіння 9,2 19 93 76 

Енергоощадне 10,4 6 92 88 

НІР05    2,3 4,3 

ДК772ЗМСВ 

Вентилювання 
 

16,9 

 

14,0 1 99 96 

Термосушіння 9,2 23 98 97 

Енергоощадне 10,4 4 97 96 

НІР05    2,9 2,4 

ДК 3070МВ 

Вентилювання 
 

16,0 

 

15,4 2 97 86 

Термосушіння 8,4 27 94 69 

Енергоощадне 11,0 6 94 85 

НІР05    3,4 3,6 

Примітка: *1 – вологість початкова, 2 – після сушіння; **3 – схожість 

за стандартним методом, 4 – холодне пророщування. 
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Високий рівень тріщинуватості насіння ліній ДК 3070МВ та ДК281СВ 

після термічного сушіння, негативно вплинув на показних схожості методом 

холодного пророщування.  

Після сушіння новим способом рівень тріщинуватості не перевищував 

7 %, що вказує на оптимальні параметри робочого теплоносія, який 

забезпечує поступове зниження вологості. Вентилювання не мало 

негативного впливу на рівень тріщинуватості, адже насіння не підлягало дії 

нагрітого повітря та сушилось в нерухомому стані. 

Такі показники теплової тріщинуватості насіння гібридів кукурудзи та 

їх батьківських компонентів вказують на те що сушіння проводилось при 

м’якому режимі, тобто відносна вологість та температура робочого 

теплоносія були оптимальними, щоб забезпечити високі показники якості 

насіння. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Встановлено вплив різних способів сушіння, зокрема 

енергоощадного, на енергію проростання та лабораторну схожість насіння 

гібридів кукурудзи та їх батьківських компонентів. Сушіння качанів 

кукурудзи починали з вологістю 16,0–30,5 %, та висушували до 14,0–8,4 %. 

Схожість насіння гібридів кукурудзи  після енергоощадного способу сушіння 

була на високому рівні та складала 95–99 %. Для гібрида ДБ Хотин, 

висушеного термічним способом, схожість знижувалась на 5–7 % порівняно з 

енергоощадним способом та вентилюванням. 

2. Насіння батьківських компонентів гібридів кукурудзи зберігало 

високу енергію проростання та схожость за всіма досліджуваними способами 

сушіння. Насіння лінії ДК 3070МВ після термічного сушіння знижувало 

енергія проростання на 5 % порівняно з іншими способами сушіння. Також 

спосіб термічного сушіння достовірно знижував схожість насіння лінії 

ДК365СВЗМ  на 3 % порівняно з енергоощадним способом.   
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3. Теплова тріщинуватість насіння кукурудзи, висушеного в режимі 

вентилювання та енергоощадного сушіння, була мінімальною – 1–7 % , після 

швидкого термічного способу – 17–27 %. Отримані нами показники значно 

нижчі порівняно з тими, які наводяться в літературі після чинних способів 

сушіння (в межах 25–30 %). Отже у процесі енергоощадного способу 

сушіння забезпечується м’який   температурний режим та повільна 

вологовіддача, що запобігає тепловому ушкодженню зернівки. 

Отримані нами результати дослідів за розділом 4, висвітлені в ряді 

публікацій у наукових журналах та збірниках [137, 218–220, 239–241]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ВПЛИВ СПОСОБІВ СУШІННЯ НА ПОЛЬОВУ СХОЖІСТЬ НАСІННЯ, 

РІСТ ТА РОЗВИТОК РОСЛИН ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА 

 

5.1 Польова схожість 

 

Під польовою схожістю розуміють кількість сходів, яка виражена у 

відсотках до кількості висіяного насіння. Цей показник не завжди сходиться з 

показником лабораторної схожості. Тому, що в полі від низки біотично-

абіотичних факторів схожість кардинально змінюється [242, 243]. 

Так за даними М. Я. Кирпи та Н. О. Пащенко різниця між 

лабораторною та польовою схожістю складала 7–31 % [244]. 

У дослідах Д. М. Манжос розбіжність між схожістю, яку визначали в 

лабораторних умовах і в польових, складала 6–16 % [245]. 

Дослідженнями Н. К. Ижика встановлено на прикладі багатьох 

культур, що за рахунок підвищення польової схожості на 1 % врожайність 

можна збільшити на 1–2 % [246]. 

Проростання насіння кукурудзи є одним із самих важливих та складних 

етапів у розвитку рослини. Цей період характеризується підвищеною 

активністю гідролітичних ферментів, внаслідок чого зменшується вміст 

запасних речовин. На проростання кукурудзи впливають метеорологічні 

фактори – вологість, температура грунту та повітря. 

У дослідах 2016–2018 рр. кондиційне насіння гібридів і самозапилених 

ліній з лабораторною схожістю 92–99 % пророщували в полі, де 

досліджували його польову схожість. 

Польова схожість насіння цих гібридів кукурудзи після різних способів 

сушіння була на високому рівні і складала 80–88 %. Виявлено тенденцію до 

підвищення польової схожості на 2–7 % в результаті енергоощадного 

способу сушіння, порівняно з іншими способами. Взагалі, найвищу польову 
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схожість насіння мав гібрид ДН Хортиця. Так, порівняно з вентилюванням, 

сушіння насіння цього гібрида термічними способами дало позитивний ефект 

на показник польової схожості. Також термічне сушіння позитивно вплинуло 

на польову схожість насіння гібрида ДБ Хотин, для якого цей показник 

складав 84 % (табл. 5.1). 

 

Таблиця 5.1 

Вплив способів сушіння на польову схожість насіння гібридів кукурудзи,  

2016–2018 рр. 

Гібрид Спосіб сушіння 

Схожість, % 

Стандартне 

пророщування 

Холодний 

тест 
Польова 

Оржиця 237 МВ 

Вентилювання 98 90 80 

Термосушіння 95 92 81 

Енергоощадне 95 93 84 

НІР05 5,5 6,0 4,6 

ДН Аквозор 

Вентилювання 96 95 84 

Термосушіння 97 90 82 

Енергоощадне 98 91 86 

НІР05 2,9 5,3 5,6 

ДБ Хотин 

Вентилювання 99 93 82 

Термосушіння 92 95 84 

Енергоощадне 97 95 81 

НІР05 3,8 3,5 4,6 

ДН Хортиця 

Вентилювання 96 92 81 

Термосушіння 98 95 88 

Енергоощадне 99 95 88 

НІР05 4,4 4,5 6,9 
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Виходячи з отриманих даних можна впевнено стверджувати, що 

термічне та енергоощадне сушіння мають позитивний вплив на польову 

схожість насіння гібридів кукурудзи.  

Новий метод сушіння по-різному впливає на польову схожість 

материнських форм гібридів кукурудзи (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Вплив способів сушіння на польову схожість насіння материнських форм 

гібридів кукурудзи, 2016–2018 рр. 

Гібрид 
Спосіб 

сушіння 

Схожість, % 

Стандартне 

пророщування 

Холодний 

тест 
Польова 

Крос 267 С 

стерильна 

Вентилювання 99 98 86 

Термосушіння 99 94 79 

Енергоощадне 97 96 85 

НІР05 3,3 4,2 4,5 

Крос  307М 

стерильна 

Вентилювання 100 98 89 

Термосушіння 98 98 86 

Енергоощадне 99 97 92 

НІР05 3,1 3,2 3,8 

Крос 254М 

Вентилювання 97 87 75 

Термосушіння 98 79 73 

Енергоощадне 97 90 82 

НІР05 2,5 3,8 4,2 

Крос 255М 

Вентилювання 99 95 78 

Термосушіння 96 94 75 

Енергоощадне 98 94 82 

НІР05 3,5 4,0 5,3 

Крос266С 

Вентилювання 98 95 88 

Термосушіння 96 90 85 

Енергоощадне 99 93 87 

НІР05 3,4 4,5 5,4 
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Загалом спостерігається покращення схожості насіння материнських 

форм кукурудзи, яке висушували новим енергоощадним способом. Термічне 

сушіння майже в усіх випадках знижувало показник польової схожості 

насіння. Так польова схожість насіння кукурудзи Крос 254М та Крос 255М 

складала 73–75 %, що на 7–9 % нижче ніж після сушіння на енергоощадному 

комплексі та на 2–3 % порівняно з вентилюванням.  

Показники схожості насіння, яке висушували вентилюванням, були 

майже на одному рівні з новим енергоощадним способом, навіть для насіння 

Крос 267 С стерильна та Крос266С перевищували його. За результатом цього 

дослідження можна зробити висновок, що новий енергоощадний спосіб 

сушіння поєднує в собі швидкість стандартного термічного та м’якість 

процесу, що забезпечується вентилюванням.  

Досліджено також вплив способів сушіння на польову схожість насіння 

самозапилених ліній гібридів кукурудзи. Якість висушеного насіння 

батьківських форм кукурудзи чи не найкраще характеризує той, чи інший 

спосіб сушіння. 

Найбільші показники польової схожості, які змінювались в межах 82–

87 %, спостерігали у ліній ДК281СВ та ДК772ЗМСВ. Майже для кожної 

самозапиленої лінії насіння, висушене на енергоощадному комплексі, мало 

вищу польову схожість порівняно з іншими способами сушіння. Для лінії 

ДК 3070М польова схожість після нового енергоощадного способу сушіння 

підвищувалась на 4–5 % порівняно з іншими способами (табл. 5.3). 

Загалом для всіх батьківських компонентів спостерігається зниження 

польової схожості після термічного сушіння порівняно з вентилюванням та 

новим енергоощадним способом, що свідчить про низьку термостійкість 

насіння самозапилених ліній кукурудзи, яке необхідно сушити за низьких 

температурних режимів та порівняно високої відносної вологості повітря.  

Найкращі умови для сушіння самозапилених ліній кукурудзи 

складаються під час вентилювання, коли сушіння проходить природним 
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шляхом. Але і використання нового енергоощадного способу сушіння, за 

рахунок оптимальних техніко-технологічних характеристик робочого 

теплоносія, дозволяє м’яко висушувати таке насіння без втрати його якості.  

 

Таблиця 5.3 

Вплив способів сушіння на польову схожість самозапилених ліній кукурудзи, 

2016–2018 рр. 

Лінія Спосіб сушіння 

Схожість, % 

Стандартне 

пророщування 

Холодний 

тест 
Польова 

ДК 365СВЗМ 

Вентилювання 98 93 67 

Термосушіння 96 87 65 

Енергоощадне 99 92 69 

НІР0,05 2,1 3,7 4,3 

ДК281СВ 

Вентилювання 96 85 85 

Термосушіння 93 76 82 

Енергоощадне 92 88 86 

НІР0,05 2,3 4,3 3,8 

ДК772ЗМСВ 

Вентилювання 99 96 86 

Термосушіння 98 97 84 

Енергоощадне 97 96 87 

НІР0,05 2,9 2,4 3,1 

ДК 3070МВ 

Вентилювання 97 86 82 

Термосушіння 94 69 78 

Енергоощадне 94 85 83 

НІР0,05 3,4 3,6 3,2 

 

Отже, сушіння новим енергоощадним способом в переважній кількості 

випадків підвищує польову схожість насіння гібридів кукурудзи та їх 

батьківських компонентів, порівняно зі стандартним термічним сушінням. 
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5.2 Ріст і розвиток рослин 

 

Поряд з польовою схожістю також визначали показники росту та 

розвитку рослин. У деяких випадках, за різних способів сушіння, 

спостерігалась різниця по висоті рослин у різних фазах росту однієї форми 

кукурудзи. 

Так, для гібрида Крос 267 С стерильна висота рослин з насіння 

висушеного термічним способом була вищою на 6 см у фазі 7–8 листків і на 

2 см – у фазі повного цвітіння, порівняно з іншими способами сушіння 

(рис. 5.1, 5.2). 

 

Рис. 5.1 Висота рослин залежно  від способу сушіння у фазі 7–8 листків, 

2016 р. 

 

Висота рослин, які виросли з насіння, висушеного новим 

енергоощадним способом у фазі 7–8 листків, була більша порівняно з іншими 

способами сушіння для лінії ДК772ЗМСВ. Для інших батьківських 
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компонентів висота рослин була майже на одному рівні для всіх способів 

сушіння (рис 5.1). 

У фазі повного цвітіння висота рослин, з насіння, висушеного на 

новому комплексі, була вища для гібрида Крос 307М стерильна та 

самозапилених ліній ДК772ЗМСВ та ДК 3070МВ. Рослини вирощенні з 

насіння кукурудзи, яке висушували термічним способом, в переважній 

кількості випадків мали більшу висоту у фазі повного цвітіння, ніж після 

вентилювання атмосферним повітрям (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2 Висота рослин в залежності від способу сушіння у фазі повного 

цвітіння, 2016 р. 

 

У 2017 р. в усіх випадках спостерігалось незначне зниження висоти 

рослин з насіння висушеного термічним способом, окрім гібриду ДБ Хотин 

для якого висота підвищувалась на 1,0–2,5 см порівняно з іншими способами 

сушіння. Так висота рослин знижувалась у фазі 7–8 листків – на 0,5–2,9 см, 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240

Крос 267 С 

стерильна 

Крос 307М 

стерильна 

ДК281СВ ДК772ЗМСВ ДК 3070МВ 

В
и

со
т

а
 р

о
сл

и
н

, 
см

 

Вентилювання Термічне сушіння Енергоощадне сушіння 



99 
 

при  повному цвітінні – на 2,3–4,8 см порівняно з вентилюванням та 

енергоощадним сушінням (рис. 5.3, 5.4, Додаток Е). 

 

 

Рис. 5.3 Висота рослин залежно від способу сушіння у фазі 7–8 листків, 

2017 р. 

 

Для гібридів Оржиця 237 МВ та ДН Аквозор висота рослин у фазі 7–8 

листків мала незначну перевагу над рослинами, які виросли з насіння 

отриманого термічним сушінням у варіантах енергоощадного способу та 

вентилювання. Рослини материнських форм кукурудзи Крос 254М та 

Крос 255М  мали кращі показники висоти у варіанті з вентилюванням маси 

качанів як у фазі 7–8 листків так і у фазі повного цвітіння. 

У фазі повного цвітіння висота рослин кукурудзи для всіх способів 

сушіння знаходилась майже на одному рівні, проте для материнських форм 

Крос 254М та Крос 255М переважала висота рослин після вентилювання. 
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Гібрид ДН Аквозор мав кращі показники висоти у варіанті термічного 

способу сушіння (рис. 5.4, Додаток Е). 

 

 

Рис. 5.4 Висота рослин в залежності від способу сушіння у фазі 

повного цвітіння, 2017 р. 

 

У 2018 р., в усіх варіантах сушіння, висота рослин була майже на 

одному рівні. У середньому рослини з насіння, яке висушували на 

енергоощадному комплексі та термічним способом, мали більшу висоту 

рослин у фазі 7–8 листків. Рослини гібрида ДБ Хотин, за термічного сушіння, 

мали дещо гірші показники висоти, порівняно з іншими способами. Для 

рослин гібрида ДН Хортиця найбільшу висоту мали рослини у варіанті 

термічного сушіння насіння (рис. 5.5). Встановлена нами закономірність 

залишалась до наступного вимірювання, яке проводили у фазі повного 

цвітіння (рис. 5.6, Додаток Е).  
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Рис. 5.5 Висота рослин в залежності від способу сушіння у фазі 7–8 

листків, 2018 р. 

 

Насіння гібрида Оржиця 237 МВ, висушене енергоощадним способом, 

давало рослини висота яких була на 8,0–9,0 см більша ніж після термічного 

сушіння та вентилювання. Хоча, для гібрида  ДБ Хотин ці способи 

переважали енергоощадний. Рослини варіантів термічного сушіння та 

вентилювання, у гібрида ДН Аквозор, були вищими на 4,1–5,6 см у фазі 

повного цвітіння, порівняно зі способом енергоощадного сушіння. Для 

батьківських компонентів висота рослин з насіння висушеного 

вентилюванням та енергоощадним способом була вищою за висоту рослин 

після термічного сушіння  на 1,9–4,4 см для Крос 255М, на 1,1–2,6 см для 

Крос266С та на 2,4–2,7 для лінії ДК365СВЗМ (рис. 5.6, Додаток Е). 
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Рис. 5.6 Висота рослин залежно від способу сушіння у фазі повного 

цвітіння, 2018 р. 

 

Результати досліджень, проведених у 2016–2018 рр. доводять, що 

сушіння насіння гібридів кукурудзи термічним та енергоощадним способами 

позитивно впливають на показники росту та розвитку рослин, в той же час як 

вентилювання найкращим чином підходить для сушіння батьківських 

компонентів кукурудзи. 

 

5.3 Врожайність зерна 

 

Основним результуючим показником, який залежить від багатьох 

факторів і відображає здатність рослин формувати повноцінний урожай 

високоякісної продукції є врожайність сільськогосподарських культур. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240

Оржиця 237 

МВ 

ДБ Хотин ДН Аквозор ДН Хортиця Крос 255М Крос266С ДК365СВЗМ 

В
и

со
т

а
 р

о
сл

и
н

, 
см

 

Вентилювання Термічне сушіння Енергоощадне сушіння 



103 
 

У наших дослідах врожайність слугувала додатковим і досить 

важливим показником при оцінці впливу різних способів сушіння на якість 

насіння гібридів кукурудзи та їх батьківських компонентів. Врожайність 

визначали на тих ділянках, де підраховували польову схожість насіння. 

Качани збирали вручну, обмолочували їх на лабораторній молотарці, масу 

вимолоченого зерна перераховували на 14 % вологість. Отримані нами дані 

підтверджують раніше встановлену тенденцію зміни якості насіння 

кукурудзи за різних способів сушіння. 

Насіння гібридів кукурудзи з початковою вологістю 20–30 % висушене 

різними способами мало високі показники врожайності, які змінювались в 

межах 8,27–5,40 т/га залежно від гібрида та способу сушіння. Загалом 

спостерігається тенденція підвищення врожайності для насіння, висушеного 

способами в яких передбачається використання підігрітого теплоносія, таке 

насіння має високі показники польової схожості та врожайності, окрім 

гібрида Оржиця 237 МВ врожайність якого після сушіння термічним 

способом знижувалась на 0,1–0,63 т/га порівняно з вентилюванням та 

енергоощадним сушінням. 

Достовірно доведено, що для насіння гібрида Оржиця 237 МВ сушіння 

новим енергоощадним способом краще впливало на врожайні властивості 

ніж термічне сушіння та вентилювання. Так, врожайність кукурудзи з 

насіння, висушеного енергоощадним способом, підвищувалась на 0,53–

0,63 т/га, що свідчить про використання оптимальних техніко-технологічних 

параметрів при сушінні цього гібрида (табл. 5.4). 

 У гібридів ДН Аквозор, ДБ Хотин та ДН Хортиця також спостерігали 

незначне підвищення врожайності після сушіння енергоощадним способом. 

У деяких випадках, як от для гібридів ДН Аквозор та ДБ Хотин, термічне 

сушіння та сушіння новим способом дало майже однакові показники по 

врожайності насіння, різниця складала лише 0,01–0,06 т/га. Також високі, але 
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дещо нижчі, показники врожайності мало насіння, висушене способом 

вентилювання маси качанів атмосферним повітрям.  

Виходячи із рекомендацій у польових дослідах формували оптимальну 

густоту стояння рослин, необхідну для збирання кожного гібрида. 

Передзбиральна густота становила 45,9–53,6 тис./га залежно від гібрида 

(табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 

Вплив способів сушіння на посівні та врожайні властивості насіння гібридів 

кукурудзи, 2016–2018 рр. 

Гібрид Спосіб сушіння 

Густота 

рослин, 

тис./га 

Польова 

схожість, 

% 

Врожайність, 

т/га 

Оржиця 237 МВ 

Вентилювання 45,9 80 5,50 

Термосушіння 46,5 81 5,40 

Енергоощадне 47,8 84 6,03 

НІР05  4,6 0,33 

ДН Аквозор 

Вентилювання 48,4 84 7,61 

Термосушіння 49,8 82 7,80 

Енергоощадне 50,2 86 7,79 

НІР05  5,6 0,30 

ДБ Хотин 

Вентилювання 47,2 82 7,96 

Термосушіння 53,6 84 8,21 

Енергоощадне 51,7 81 8,27 

НІР05  4,6 0,44 

ДН Хортиця 

Вентилювання 49,7 81 6,89 

Термосушіння 49,7 88 6,98 

Енергоощадне 52,3 88 7,12 

НІР05  6,9 0,55 

 

Також нами досліджено вплив способів сушіння на врожайні 

властивості  насіння   материнських   форм  та  самозапилених  ліній  гібридів 

кукурудзи. 

Сушіння новим енергоощадним  способом   не  впливало  негативно  на 
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посівні та врожайні властивості насіння материнських форм гібридів 

кукурудзи з початковою вологістю 18,0–25,2 %. Так, насіння висушене новим  

способом мало кращі показники врожайності порівняно з іншими способами 

сушіння, окрім гібрида Крос266С для якого має уточнюватись режим 

сушіння. Вірогідно, що термічне сушіння даного гібрида повинне 

проводитись з дещо обмеженою подачею робочого теплоносія (табл. 5.5). 

 

Таблиця 5.5 

Вплив способів сушіння на посівні та врожайні властивості насіння 

материнських форм гібридів кукурудзи, 2016–2018 рр. 

Гібрид 
Спосіб 

сушіння 

Густота 

рослин, 

тис./га 

Польова 

схожість, % 

Врожайність, 

т/га 

Крос 267 С 

стерильна 

Вентилювання 47,8 86 3,49 

Термосушіння 46,1 79 3,53 

Енергоощадне 47,2 85 3,54 

НІР05  4,5 0,16 

Крос  307М 

стерильна 

Вентилювання 52,9 89 3,86 

Термосушіння 53,6 86 4,27 

Енергоощадне 56,8 92 4,67 

НІР05  3,8 0,24 

Крос 254М 

Вентилювання 52,9 75 5,45 

Термосушіння 53,2 73 5,44 

Енергоощадне 52,4 82 5,47 

НІР05  4,2 0,53 

Крос 255М 

Вентилювання 49,4 78 5,39 

Термосушіння 48,7 75 5,37 

Енергоощадне 51,4 82 5,45 

НІР 05  5,3 0,68 

Крос266С 

Вентилювання 57,3 88 6,86 

Термосушіння 57,7 85 6,93 

Енергоощадне 55,6 87 6,75 

НІР05  5,4 0,51 
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Для гібрида Крос 307 М стерильна врожайність насіння, висушеного 

новим способом, була вищою на 0,40–0,81 т/га ніж за контрольних способів 

сушіння. Густоту стояння рослин обирали виходячи з рекомендацій та 

формували на етапі підрахунку польової схожості насіння. Передзбиральна 

густота складала 46,1–57,7 тис./га залежно від рекомендацій для тієї чи іншої 

форми. 

Насіння самозапилених ліній з початковою вологістю 16,0–30,5 %, 

висушене за новим енергоощадним способом, мало високі посівні та 

врожайні властивості (табл. 5.6). 

 

Таблиця 5.6 

Вплив методів сушіння на посівні та врожайні властивості насіння 

самозапилених ліній кукурудзи, 2016–2018 рр. 

Лінія 
Спосіб 

сушіння 

Густота 

рослин, 

тис./га 

Польова 

схожість, % 

Врожайність, 

т/га 

ДК 365СВЗМ 

Вентилювання 48,8 67 2,76 

Термосушіння 47,5 65 2,40 

Енергоощадне 46,5 69 2,85 

НІР05  4,3 0,35 

ДК281СВ 

Вентилювання 50,1 82 5,25 

Термосушіння 51,4 85 5,69 

Енергоощадне 52,6 86 5,87 

НІР05  3,8 0,31 

ДК772ЗМСВ 

Вентилювання 52,3 86 4,40 

Термосушіння 53,6 86 4,45 

Енергоощадне 49,8 87 4,39 

НІР05  3,1 0,39 

ДК 3070МВ 

Вентилювання 47,2 82 2,87 

Термосушіння 48,1 78 2,82 

Енергоощадне 48,5 83 2,99 

НІР05  3,2 0,27 
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Різні способи сушіння по-різному впливали на врожайність 

самозапилених ліній кукурудзи. Так, спостерігалось незначне підвищення 

врожайності від 0,12 т/га до 0,62 т/га для насіння ліній ДК281СВ та 

ДК 3070МВ після сушіння на новому енергоощадному комплексі. При 

польовій схожості на рівні 65–69 % для лінії  ДК 365СВЗМ врожайність 

складала відповідно 2,40 – 2,85 т/га.  

Отримані дані по врожайності для батьківських компонентів вказують 

на те, що використання нового енергоощадного способу сушіння з 

застосуванням стрижнів кукурудзи в якості палива можливе лише при 

м’якому режимі сушіння, адже незначне підвищення температури при 

сушінні насіння батьківських компонентів може погіршити його якісні 

показники. 

Загалом не виявлено негативного впливу на врожайність для насіння, 

висушеного на новому енергоощадному комплексі. 

 

Висновки до розділу 5 

1. Польова схожість насіння гібридів кукурудзи та їх батьківських 

компонентів, висушеного новим енергоощадним способом, була на високому 

рівні – 81–92 %. Лише для лінії ДК365СВЗМ цей показник  складав 65–69 %. 

За рахунок м’якого сушіння гібридів (Оржиця 237 МВ, ДБ Хотин, 

ДН Аквозор, ДН Хортиця) їх польова схожість підвищувалась на 2–7 % 

порівняно з вентилюванням та термічним сушінням. Найкращі умови для 

сушіння самозапилених ліній кукурудзи складаються під час вентилювання 

(коли сушіння проходить природним шляхом) та енергоощадного способу 

сушіння (з використанням м’яких температурних режимів). 

2. Помітного впливу способів сушіння на показники росту та розвитку 

рослин у польових дослідах не встановлено за виключенням окремих 

гібридів. Наприклад, рослини гібрида ДБ Хотин за першим виміром у фазі 7–
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8 листків були вищими у варіантах, що включали термічне та енергоощадне 

сушіння порівняно із вентилюванням. 

3. Різні способи сушіння не знижували врожайність насіння гібридів 

кукурудзи та їх батьківських компонентів, за виключенням лише гібрида 

Оржиця 237 МВ, врожайність якого після енергоощадного способу сушіння 

підвищувалась на 0,53–0,63 т/га порівняно з вентилюванням та термічним 

сушінням. Також підвищувалась врожайність насіння самозапиленої лінії 

ДК365СВЗМ – на 0,36–0,45 %  після нового способу. 

Отримані нами результати дослідів за розділом 5, висвітлені в ряді 

публікацій у наукових журналах та збірниках [137, 197–199, 218, 219]. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ВПЛИВ СПОСОБІВ ОБРОБКИ НА ЯКІСТЬ НАСІННЯ КУКУРУДЗИ 

 

6.1 Вплив обмолоту на лабораторну схожість та травмованість 

насіння 

 

Як свідчать досліди, проведені на кукурудзообробних заводах 

ТОВ «Агросфера» та ДП ДГ «Дніпро», особливо важливою є операція 

обмолоту качанів, оскільки вона значним чином впливає на травмованість, 

посівні та врожайні властивості насіння. При цьому складаються два види 

травмованості – макротравми (порушення цілісності насінини)  та 

мікротравми (насіння ціле, але з внутрішніми тріщинами). Тому нами 

досліджувались режими обмолоту качанів за різної швидкості обертів 

молотильного барабану – 380, 500, 630, 675 обертів за хвилину. На прикладі 

гібриду ДН Хортиця встановлено, що при обертах більш як 600 за хвилину 

відбувається значне травмування насіння – загальна травмованість складає 

16–20 %, з них мікротравми становлять 13–15 %, а макротравми – 3–5 %. 

Також налаштування обертів молотильного барабану впливають на вміст у 

зерновій масі битого зерна. Підвищення частоти обертів до максимальних в 

675 за хвилину призводить до збільшення кількості битого зерна на 0,9 % 

(табл. 6.1). 

Також нами визначено вплив травмованості на лабораторну схожість 

насіння, що визначали за стандартним та холодним методами пророщування. 

Встановлено, що зі збільшенням кількості  травмованого насіння, його 

схожість знижується.  Так, при обертах молотильного барабану 380 за 

хвилину та травмованості насіння 7 %, схожість становить 97 % – за 

стандартним методом пророщування та 90 % – при холодному пророщуванні. 

Підвищення обертів до 675 за хвилину збільшує травмованість до 20 %, при 

цьому схожість знижується на 7–9 % відповідно. 
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 Таблиця 6.1 

Вплив частоти обертів молотильного барабана на лабораторну схожість та 

травмованість насіння гібриду ДН Хортиця, 2017 р. 

Частота 

обертання 

молотильного 

барабану, об/хв 

Вміст 

битого 

зерна, 

% 

Мікро-

травми*, 

% 

Макро-

травми**, 

% 

Всьго 

травмо-

ваних, 

% 

Схожість***, 

% 

1 2 3 4 5 6 

380 0 0 5 1 1 7 97 90 

500 0,15 1 7 1 2 11 95 86 

630 0,6 0 13 1 2 16 93 83 

675 0,9 1 14 2 3 20 90 81 

НІР05       3,6 2,8 

Примітка: *1 – мікротравми зародка, 2 – мікротравми ендосперма; 

**3 – макротравми зародка, 4 – макротравми ендосперма; ***5 – схожість за 

стандартним методом пророщування, 6 – холодне пророщування 

 

6.2. Вплив обробки-підготовки на посівні та врожайні властивості 

насіння 

 

Вперше визначено дію  фактора нового енергоощадного способу 

сушіння на якість насіння в процесі обмолоту качанів, очищення, сортування, 

та калібрування на окремі посівні фракції.  Дія досліджувалась у 

лабораторно-польових дослідах де встановлювали схожість насіння та його 

врожайні властивості. 

Нами встановлено важливі закономірності, щодо формування якості 

насіння гібридів кукурудзи у процесі їх обробки. По-перше, після обмолоту 

качанів схожість насіння знижувалась на 4–5 % (стандартний метод 

пророщування), на 6–12 % (холодне пророщування) та на 9–12 % (польова). 

Отже обмолот за рекомендованих режимів призводив до погіршення якості 

насіння, у першу чергу, внаслідок його механічного травмування. По-друге, 

через технологічну операцію, що включала сортування і калібрування 
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схожість підвищувалась, порівняно з попереднім обмолотом качанів, за 

рахунок відбору легкого, неповноцінного, дрібного насіння. Підвищення 

схожості, особливо крупніших фракцій (перша та друга), відбувалось до 

показників встановлених після енергоощадного сушіння. Лише насіння 

третьої фракції було зі схожістю значно нижчою, порівняно із насінням після 

сушіння, а саме вона зменшувалась на 4–7 % (стандартний метод), на 2–12 % 

(холодне пророщування) та на 8–20 % (польова). Найбільшого зниження 

схожості зазнавало насіння четвертої фракції гібрида ДН Хортиця. 

Також після обмолоту  при підвищених обертах молотильного 

барабану (більш як 600 за хвилину) спостерігалося значне зниження 

врожайності насіння, яке становило 0,28–1,03 т/га, залежно від гібридів та 

порівняно із операцією енергоощадного сушіння (табл. 6.2).  

 

Таблиця 6.2 

Вплив різних способів обробки на якість  насіння гібридів кукурудзи,  

2016–2018 рр. 

Гібрид Обробка 
Маса 1000 

зерен, г 

Схожість**, % Врожай-

ність, т/га 1 2 3 

Оржиця 237 

МВ 

Контроль* 217,2 95 93 84 6,03 

Обмолот 215,6 90 82 73 5,44 

Сортування-калібрування насіння 

Фракція 1 281,9 100 95 87 6,65 

Фракція 2 235,7 95 92 82 5,95 

Фракція 3 193,2 91 85 64 4,29 

НІР05 8,4 3,1 2,9 4,3 0,69 

ДБ Хотин 

Контроль* 310,2 97 91 86 8,27 

Обмолот 317,3 92 85 74 7,24 

Сортування-калібрування насіння 

Фракція 1 364,5 93 90 85 8,28 

Фракція 2 319,3 92 89 80 8,08 

Фракція 3 266,3 90 89 76 7,02 

НІР05 7,5 2,5 2,1 3,7 0,54 
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Продовження таблиці 6.2 

Гібрид Обробка 
Маса 1000 

зерен, г 

Схожість**, % Врожай-

ність, т/га 1 2 3 

ДН Аквозор 

Контроль* 310,3 96 95 86 7,79 

Обмолот 305,8 92 85 75 6,86 

Сортування-калібрування насіння 

Фракція 1 318,0 96 93 85 8,31 

Фракція 2 283,6 94 92 82 7.84 

Фракція 3 255,7 95 92 74 7,02 

НІР05 7,1 3,3 3,2 4,1 0,56 

ДН Хортиця 

Контроль* 347,8 99 95 88 7,12 

Обмолот 345,7 95 83 79 6,84 

Сортування-калібрування насіння 

Фракція 1 364,2 98 94 79 7,29 

Фракція 2 301,7 95 93 80 6,99 

Фракція 3 245,7 95 90 80 6,59 

Фракція 4 185,4 92 83 74 6,39 

НІР05 6,3 2,8 3,6 3,8 0,33 

Примітка: * – насіння після енергоощадного сушіння качанів та 

лабораторного обмолоту; **1 – схожість за стандартним методом, 2 – 

холодне пророщування, 3 – польова схожість. 

 

Після сортування-калібрування врожайність була на рівні контролю, 

але тільки від першої і другої фракції. Насіння третьої та четвертої фракції 

достовірно знижувало врожайність на 0,73–1,74 т/га порівняно із 

енергоощадним сушінням (табл. 6.2). 

Отже, уперше виявлено вплив різних способів обробки  після 

енергоощадного сушіння на посівні та врожайні властивості насіння гібридів 

кукурудзи. Обмолот качанів призводив до суттєвого погіршення якості, 

натомість очищення і сортування відновлювало якість за рахунок відбору 

фракцій, які найбільшою мірою були травмовані. 

Тенденція зміни якості насіння гібридів кукурудзи в процесі його 

обробки, спостерігається при досліджені показників росту та розвитку 

рослин (додаток Ж). 
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Також нами досліджено післядію нового енергоощадного комплексу в 

процесі обробки-підготовки насіння батьківських компонентів кукурудзи. Як 

і для насіння гібридів, після обмолоту спостерігається погіршення якості, 

внаслідок механічного травмування.  Після обмолоту качанів схожість за 

стандартним методом пророщування знижувалась на 3–8 %, за методом 

холодного пророщування – на 4–8 % та на 6–12 % – у польовий умовах 

(табл. 6.3). 

Таблиця 6.3 

Вплив різних способів обробки на якість  насіння батьківських компонентів 

гібридів кукурудзи, 2016–2018 рр. 

Гібрид, лінія Спосіб обробки 
Маса 1000 

зерен, г 

Схожість 

насіння**, % 

Врожай-

ність, 

т/га 1 2 3 

Крос 255М 

Контроль* 280,2 98 92 82 5,45 

Обмолот качанів 282,3 95 85 76 4,95 

Сепарування 287,8 97 90 80 5,43 

НІР05 3,17 3,9 3,8 6,3 0,41 

Крос266С 

Контроль* 337,6 99 93 87 6,75 

Обмолот качанів 318,8 91 89 77 6,11 

Сортування-калібрування насіння 

Фракція 1 340,2 99 92 85 7,07 

Фракція 2 287,3 92 86 79 6,67 

НІР05 0,28 1,8 4,2 1,5 0,57 

ДК365СВЗМ 

Контроль* 244,1 99 92 69 2,85 

Обмолот качанів 236,4 94 86 57 2,23 

Сепарування 249,5 96 90 66 2,29 

НІР05 5,28 1,9 3,5 5,4 0,21 

Примітка: * – насіння після енергоощадного сушіння качанів та 

лабораторного обмолоту; **1 – схожість за стандартним методом, 2 – 

холодне пророщування, 3 – польова схожість. 

 

Для насіння гібрида Крос 255М та  лінії ДК365СВЗМ передбачається 

подальше очищення без поділу на фракції.  Після очищення, за рахунок 

видалення дрібного та битого зерна, схожість насіння покращується та 
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знаходиться на рівні контролю. Поділ на фракції гібрида Крос266С мав 

позитивний ефект на якісні показники насіння.  

Також після обмолоту насіння батьківських компонентів 

спостерігається зниження врожайності на 0,5–0,64 т/га, залежно від форми та 

порівняно із операцією енергоощадного сушіння. 

 

Висновки до розділу 6 

1. На прикладі гібриду ДН Хортиця досліджено вплив операції 

обмолоту при різних обертах молотильного барабану на механічну 

травмованість насіння. Встановлено, що число обертів більше ніж 600 за 

хвилину призводить до підвищення вмісту травмованого насіння до рівня 16–

20 %. Схожість такого насіння складає 90–93 % за стандартним методом 

пророщування та 81–83 % після холодного пророщування насіння. Вищу 

схожість насіння забезпечував обмолот при обертах молотильного барабану 

380–500 за хвилину, вона складала 95–97 % при стандартному методі 

пророщування.  

2. Встановлений нами оптимальний режим обмолоту не знижував 

схожість насіння за методом холодного пророщування та визначену у 

польових дослідах. Навпаки, інтенсивний режим (оберти молотильного 

барабана 630 за хвилину), призводив до зниження схожості насіння на 4–5 % 

– за стандартним методом, на 6–12 % – за холодним пророщуванням та на 9–

12 % – в польових умовах порівняно з сушінням. Врожайність зерна після 

інтенсивних режимів обмолоту знижувалась на 0,28–1,03 т/га.  

3. Після оптимальних режимів сортування і калібрування схожість 

насіння кукурудзи підвищувалась до показників, встановлених після 

енергоощадного сушіння, особливо у випадку виділення крупніших фракцій 

(першої та другої). Зниження схожості, порівняно з енергоощадним 

сушінням, відбувалось при виділені насіння насіння третьої  фракції а саме 

вона зменшувалась на 4–7 % (стандартний метод), на 2–12 % (холодне 

пророщування) та на 8–20 % (польова). 
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РОЗДІЛ 7 

 

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ПРИ ВПРОВАДЖЕНІ ЕНЕРГООЩАДНОГО 

СПОСОБУ СУШІННЯ 

 

Збереження чистоти атмосферного повітря та зменшення викидів   у 

нього шкідливих речовин є ключовою проблемою всіх країн. Для вирішення 

цієї проблеми за останні роки було прийнято ряд міжнародних документів та 

кліматичних угод, що закріпили за Україною екологічні зобов’язання та цілі 

щодо скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу. 

Основні цілі у розвитку сектора відновлюваних джерел енергії (далі 

ВДЕ) та скорочення викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище  в 

Україні закладені в Енергетичній стратегії України на період до 2035 року, 

яка була затверджена розпорядженням КМУ № 605-р від 18 серпня 2017 

року. Відповідно до цього документу заплановано досягти частки ВДЕ у 

загальному первинному постачанні енергії 8 % у 2020 р. та 25 % у 2035 р., що 

відповідає зобов’язанням України, перед Енергетичним Співтовариством 

[247–249]. 

Важливим елементом успіху на цьому шляху є нарощування 

потужностей та використання відновлюваних джерел енергії, зокрема, 

широке залучення сільськогосподарської біомаси, що представлена 

відходами зерновиробництва, соломистим матеріалом тощо [249]. 

З біохімічної точки зору біомасою є сполуки на основі вуглецю 

(органічні сполуки), які утворилися у процесі фотосинтезу, що є природним 

варіантом перетворення сонячної енергії. Під час спалювання будь-якого 

роду біомаси вуглець взаємодіє з атмосферним киснем, утворюючи діоксид 

вуглецю та воду. Цей процес є циклічним, тому що діоксид вуглецю, що 

виділився при спалюванні, знову бере участь у створені нової біомаси в 

процесі фотосинтезу. Отже, використання біомаси, в якості матеріалу для 
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отримання енергії, практично не призводить до накопичення парникових 

газів  в атмосфері [248]. 

У процесі згоряння біомаси утворюються забруднюючі речовини, які 

разом із продуктами згоряння виділяються в атмосферне повітря, або можуть 

потрапляти в ґрунти та водойми. Основні забруднюючі речовини в продуктах 

згоряння по-різному впливають на клімат, навколишнє середовище та 

здоров’я людей (табл. 7.1) [249]. 

Таблиця 7.1 

Основні компоненти продуктів згоряння біомаси та їх вплив на клімат, 

навколишнє середовище та здоров’я людей 

Компонент Джерело утворення Екологічний вплив 

Діоксид 

вуглецю 

(СО2) 

Основний продукт згоряння 

всіх видів паливної біомаси. 

Клімат: Газ прямої парникової 

дії (ГППД),але, оскільки біомаса 

вважається CO2 – нейтральним 

паливом, не враховується 

його вплив на клімат. 

Оксид 

вуглецю 

(CO) 

Неповне згоряння всіх видів 

паливної біомаси. 

Клімат: Газ непрямої 

парникової дії (ГНПД), впливає 

на утворення озону. 

Здоров’я: Може викликати 

напади задухи у разі 

накопичення в закритих 

приміщеннях. 

Метан 

(CH4) 

Неповне згоряння всіх видів 

паливної біомаси. 

Клімат: ГНПД, впливає на 

утворення озону. 

Здоров’я: Може викликати 

напади задухи у разі 

накопичення в закритих 

приміщеннях. 

Оксиди 

азоту 

(NОx = NO 

+ NO2) 

Побічний продукт згоряння 

всіх видів паливної біомаси. 

За певних умов додаткова 

кількість NОx може 

утворюватися з азоту 

повітря. 

Клімат і навколишнє 

середовище: Непрямий 

парниковий ефект через вплив 

на утворення озону. Зворотний 

парниковий ефект через 

утворення аерозолів. 

Призводить до загибелі рослин.  

Здоров’я: Негативний вплив на 

систему органів дихання 

людини. 
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Продовження табл. 7.1 

Компонент Джерело утворення Екологічний вплив 

Закис 

азоту 

(N2O) 

Побічний продукт згоряння 

всіх видів паливної біомаси, 

що містять азот. 

Клімат: ГНПД. Непрямий вплив 

через руйнування озону в 

атмосфері. 

Оксиди 

сірки 

(SОx = SO2 

+ SO3) 

Побічний продукт згоряння 

всіх видів паливної біомаси, 

що містять сірку. 

Клімат і навколишнє середовище: 

Зворотний парниковий ефект 

через утворення аерозолю. 

Кислотні опади. Призводить до 

загибелі рослинності. Утворення 

смогу. 

Здоров’я: Негативний вплив на 

систему органів дихання людини, 

викликають астму. 

Важкі 

метали 

Усі види паливної біомаси 

містять деяку кількість 

важких металів, які 

залишаються в золі або 

випаровуються. 

Здоров’я: Накопичуються в 

харчовому ланцюзі. Можуть бути 

токсичними або чинити 

канцерогенний вплив. 

 

Загалом на рівень викидів шкідливих речовин у атмосферу значним 

чином впливає сам процес горіння біомаси, чим цей процес інтенсивніший 

тим менше шкоди він наносить навколишньому середовищу.  

У роботах М. В. Остапчука [250], О. Г. Бурдо, О. В. Зикова, 

О. В. Воскресенської [251] та Є. А. Дмитрука, Ю. П. Комаровских [252] 

вказано на те, що сучасна технологія повинна обов’язково забезпечувати 

повне згоряння палива і чистоту відпрацьованого повітря.  

На рівень викидів при горінні впливає не лише склад біомаси, але і 

технологія, що використовується при згорянні. Так на якість та інтенсивність 

процесу горіння біомаси суттєво впливає її вологість [253].  Приблизний 

вміст вологи для щепи з зеленої деревини складає 60 %, з сухої – 10 %, 

пелети мають вологість близько 4,5 % [254]. 

Williams A. своїми дослідженнями встановив, що у великих 

теплогенераторах, якими оснащуються зерносушарки, процес горіння 

ретельно   контролюється  і   проходить   доволі  інтенсивно,   що   забезпечує 
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помірні викиди шкідливих речовин [255]. 

Осьмак А. А. та Сєрьогін А. А. встановили, що елементарний склад 

рослинної біомаси, а саме низький вміст сірки та  помірний вміст азоту, при 

спалюванні зумовлює викиди оксидів сірки та азоту, які не перевищують 

600 мг/м
3 

[256]. Питання викидів шкідливих речовин від спалювання 

деревини чи пелет обговорювалось декількома дослідниками [257, 258, 259]. 

Для недопущення забруднення навколишнього середовища продуктами 

згоряння біомаси, необхідно постійно контролювати рівень викидів 

забруднюючих речовин, за необхідності вживати заходи та застосовувати 

спеціальні пристрої для їх ефективного вловлювання та утилізації. Всі ці 

заходи дозволять дотримуватися встановлених санітарних норм, щодо 

допустимого вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. 

Проведений нами аналіз нормативних документів свідчить про те, що є 

затверджені нормативи викидів при спалюванні лише для лушпиння 

соняшника та теплогенераторів потужністю менше 50 МВт [260].  

Ми ж використовували інший вид палива, а саме: стрижні кукурудзи та 

теплогенератор ТПГ 1/25 для їх спалювання потужністю 2,5 МВт  (табл. 7.2). 

 

Таблиця 7.2 

Викиди шкідливих речовин у твердопаливному теплогенераторі 

Вид палива 

Технологічний норматив допустимого викиду, мг/м
3
 

N2O SO2 NO2 CO 

Технологічний норматив 

допустимого викиду 

суспендованих твердих частинок 

Лушпиння 

соняшника * 
300 250 300 2250 600 

Стрижні 

кукурудзи** 
31 95 50 650 410 

Деревні 

пелети*** 
15 56 95 950 238 

Примітка: * – згідно з нормативами [260]; ** – згідно даних наданих 

виробником теплогенератора ТПГ 1/25 ТОВ «Он-стейт»; *** – за даними 

В. С. Федорейка [117]. 
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Новий теплогенератор ТПГ 1/25 працює за рахунок спалювання в 

ньому відновлюваних видів палива, таких як деревина, тирса, лушпиння 

соняшника, відходи переробки насіння кукурудзи та інші матеріали. Всі ці 

відновлювані види палива є екологічно чистими та недорогими порівняно з 

невідновлюваними і, як правило, це відходи того чи іншого виробництва, і  

тому їх спалювання вирішує проблеми як бізнесу, так і суспільства. 

Як видно з таблиці при спалювані стрижнів кукурудзи виділяється 

менша кількість шкідливих речовин ніж вказана у нормативних документах. 

Наші дані співпадають з випробуванням нових теплогенераторів, що 

працюють на біомасі, від різних виробників. Теплогенератор, який був 

задіяний у наших дослідах, також проходив попередню оцінку на режимні 

параметри роботи, у тому числі, на показники рівня викидів забруднюючих 

речовин у  навколишнє середовище. 

Наявність оксиду вуглецю в продуктах горіння біомаси вказує на 

неповне її згоряння в топковому відділені теплогенератора. Отже для 

мінімізації рівня викидів оксиду вуглецю та інших продуктів неповного 

згоряння біомаси в новому теплогенераторі забезпечується оптимальний 

процес горіння (Додаток З). 

Оптимальна швидкість подачі палива з розподілом його вздовж 

решітки до напрямку подачі повітря дозволяє значним чином покращити 

ефективність горіння в новому теплогенераторі та знизити викиди оксиду 

вуглецю (СО). Також система видалення золи на новому теплогенераторі 

базується на інерційних пиловловлювачах, що забезпечують при невеликих 

габаритах, гарні показники золовловлювання. 

 

Висновки до розділу 7 

1. При спалювані будь-якого типу біомаси виділяється різна кількість 

забруднюючих речовин, таких як діоксид вуглецю, оксид вуглецю, оксиди 

сірки, азоту та важкі метали. Для мінімізації викидів цих речовин у 
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атмосферу необхідно, обов’язково оптимізувати процес горіння в 

теплогенераторі, тобто забезпечити швидке та повне згорання біомаси. 

2. Не встановлено перевищення рівня викидів шкідливих речовин у 

процесі нового способу сушіння зі спалювання біомаси (стрижні кукурудзи). 

Отже спосіб рекомендується для повного впровадження з метою зниження 

енерговитрат і здешевлення вартості післязбиральної обробки насіння 

гібридів кукурудзи. 
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РОЗДІЛ 8 

 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНЕРГООЩАДНОГО 

СУШІННЯ НАСІННЯ КУКУРУДЗИ 

 

У технології післязбиральної обробки насіння кукурудзи, термічне 

сушіння вологих качанів є найбільш енерговитратним технологічним 

процесом, оскільки він пов'язаний з витратою значної кількості 

енергоресурсів та їх високою вартістю. За даними техніко-економічного 

аналізу вартість палива та електроенергії в процесі сушіння складає близько 

90 % від усіх загальних  витрат [41, 42, 44].  

У зв’язку цим в дослідах, які було проведено на енергоощадних 

комплексах ТОВ «Агросфера» та ДП ДГ «Дніпро» вивчено економічну 

ефективність нового способу сушіння качанів кукурудзи з використанням 

рослинного палива (стрижнів кукурудзи). За контроль слугували вже відомі 

технології сушіння на рідкому (дизельне) та газоподібному паливі.  

Новий спосіб енергоощадного сушіння включає сушіння качанів 

кукурудзи з початковою вологістю 23,0–24,0 %, та кінцевою 10,0–11,0 % за 

допомогою біопалива, що представлено стрижнями кукурудзи.  

Новий спосіб сушіння випробовували на зерносушарці СКП-10 яку 

обладнано теплогенератором ТПГ-1/25, що працює від прямого спалювання 

стрижнів кукурудзи. 

 

8.1. Розрахунок обсягу та основних витрат в процесі сушіння 

 

Обсяг сушіння зерна визначається в тонно-відсотках (т-%) (табл. 8.1). 

Спочатку визначаємо рівень усушки качанів кукурудзи за формулою (2.4): 

 

(23,2 10,6) 100
14,09%

100 10,6
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Таблиця 8.1

 
Розрахунок обсягу сушіння 

Вид сушіння 

Фізичний 

обсяг сушіння, 

т 

Усушка, 

% 

Обсяг 

сушіння в       

т-% 

Сушіння на камерній 

зерносушарці зі зниженням 

вологості з 23,2 % до 10,6 % 

507 14,09 7143,6 

 

За цієї умови усушка складає 14,09 %. Фактична маса просушених 

качанів склала  507 т. Кількість висушених качанів у т-% складає 

14,09 %·507 т = 7143,6  т-%. 

З цього обсягу встановлювали основні витрати, понесені на сушіння, 

які включали вартість палива, електроенергії та затрати на оплату праці 

обслуговуючого персоналу. 

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна плата – це 

винагорода, обчислювана в грошовому виразі, яку за трудовим договором 

власник виплачує працівникові за виконану ним роботу [261]. 

Для розрахунку витрат на оплату праці необхідно знати погодинну 

тарифну ставку для кожного розряду. Цей показник розраховується діленням 

мінімальної заробітної плати на кількість відпрацьованих годин за місяць. 

Наприклад 4173/167,0 = 35,9 – для І розряду. Наступні погодинні ставки 

розраховуються, як добуток тарифної ставки І розряду та коефіцієнт 

тарифної ставки наступного розряду (табл. 8.2) [262]. 

Таблиця 8.2  

Погодинні тарифні ставки залежно від розряду 

Розряд I II III IV V VI 

Коеф. тарифної ставки 1,0 1,09 1,2 1,35 1,55 1,8 

Погодинна тарифна 

ставка 
35,9 39,1 43,1 48,5 55,6 64,6 
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Розрахунок заробітної плати працівників, які забезпечують безперервну 

роботу кукурудзосушарки з використанням різних видів палива, проводимо 

відповідно до їх розряду (табл. 8.3). 

Таблиця 8.3 

Розрахунок заробітної плати працівників, що забезпечують роботу 

кукурудзосушарки 

Метод сушіння Професія 
Кількість, 

чол. 

Р
о
зр

я
д
 

Погодинна 

тарифна 

ставка 

Доплата за 

роботу в 

нічний час 
Всього, 

грн. 

% грн. 

Сушіння за 

допомогою 

дизельного або 

газоподібного 

палива 

Оператор 1 4 48,5 40 19,4 67,9 

Електромонтер 1 4 48,5 40 19,4 67,9 

Всього 2 
 

97 
 

38,8 135,8 

Сушіння з 

теплогенера-

тором ТПГ 

Оператор 1 4 48,5 40 19,4 67,9 

Робітник 1 2 39,1 40 15,6 54,7 

Електромонтер 1 4 48,5 40 19,4 67,9 

Всього 3 
 

136,1 
 

54,4 190,5 

 

Витрати на оплату праці визначали відповідно до кількості 

працюючого персоналу, що задіяний при сушінні різними видами палива. В 

камерних зерносушарках при досліджуваних режимах сушіння з качанів 

кукурудзи видаляється 21 т-% вологи за одну годину. Загальна тривалість 

роботи кукурудзосушарки складала 340 год. Для сушіння качанів кукурудзи 

енергоощадним способом з використанням теплогенератора ТПГ та подачею 

до нього стрижнів необхідно було задіяти три працівника з погодинною 

оплатою праці 190,5 грн. Для сушіння звичайним методом, зі спалюванням 

дизельного та газоподібного палива необхідно було задіяти два працівника з 

погодинною оплатою праці 135,8 грн. Виходячи з цього загальний фонд 

заробітної плати, необхідний на весь об’єм сушіння, становив  64770 грн при 

використанні стрижнів кукурудзи та 46172 грн – при використанні 

традиційних видів палива. 
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Витрата палива в зерносушарках камерного типу залежить від умов 

навколишнього середовища. Так в теплу та суху погоду  сушарка споживає 

менше енергії ніж у холодну [263].  

Наприклад,  при температурі навколишнього середовища в 23 
о
С 

сушарка витрачає 1420 МДж/год теплової енергії, але вже при температурі 

14 
о
С витрата складає 2100 МДж/год. 

Фактична середня  витрата палива у сушарках камерного типу СКП 

становить 96,7 МДж/т-%. Для сушіння вологих качанів використовували сухі 

стрижні кукурудзи з нижчою теплотою згоряння 11 МДж/кг. За контроль 

використовували відомі дані по витраті газоподібного та дизельного палива. 

Теплота згоряння цих видів палива складає  відповідно 35 МДж/кг та 

41 МДж/кг. Розраховуючи витрату палива враховували його різну 

теплоутворювальну здібність (табл. 8.4).  

 

Таблиця 8.4 

Розрахунок витрат на паливо 

Показники 

Вид палива 

Дизельне 

паливо 

Газоподібне 

паливо 

Стрижні 

кукурудзи 

Теплоутворення, 

МДж/кг 
41 35 11 

Витрата, кг/т-% 2,3 2,6 8,8 

Фактична витрата за 

період сушіння, кг 
16430 18573 62864 

Вартість палива, грн/кг 23 12 0,6 

Витрати на паливо, тис. 

грн. 
377,9 222,9 37,8 

Витрата на 1 т-%, грн 52,9 31,2 5,3 

 

Виходячи з цього витрата склала: дизельне паливо – 2,3 кг; газоподібне 

паливо – 2,6 кг; стрижні кукурудзи – 8,8 кг в розрахунку на 1 т-%. У зв’язку з 

цим вартість спожитого палива становила відповідно 52,9; 31,2; 5,3 грн на 

1 т-%, а загальна, на весь об’єм сушіння, 377,9; 222,9; 37,8 тис. грн. Стрижні 
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кукурудзи оцінювали відповідно до ціни реалізації господарством, на рівні 

600 грн/т (табл. 8.4). Отже використання стрижнів як палива в камерних 

кукурудзосушарках дає змогу заощадити близько 94 %  витрат на паливо. 

Витрати на електроенергію складаються з сумарної потужності всіх 

електродвигунів, що задіяні в процесі сушіння. Загальна потужність 

електродвигунів залежить від виду палива на якому працює теплогенератор. 

Більша частина потужності кукурудзосушарки припадає на електродвигуни 

вентиляторів, що нагнітають робочий теплоносій до сушильних камер. Інша 

частина потужності  припадає на двигуни, що забезпечують роботу теплових 

установок.  

Теплогенератор на рослинних видах палива споживає більше 

потужності ніж горілка на дизельному паливі, за рахунок вентилятора, що 

нагнітає повітря в камеру згоряння та двигуна, що забезпечує подачу 

стрижнів. У дизельних горілках використовується лише потужність насосу, 

що подає паливо до форсунок (табл. 8.5). 

Таблиця 8.5 

Розрахунок витрат на електроенергію 

Показник 

Вид палива на якому працює теплогенератор  

Дизельне 

паливо 

Газоподібне 

паливо 

Стрижні 

кукурудзи 

Загальна потужність 

електродвигунів, кВт 
65 60 75 

Витрати за період 

сушіння, кВт·год 
22100 20400 25500 

Тариф на електроенергію, 

грн/кВт 
2,215 2,215 2,215 

Витрати на 

електроенергію, грн 
48952 45186 56483 

Витрата на 1 т-%, кВт/т-% 

- грн/т-%    

3,09 

6,85 

2,85 

6,32 

3,56 

7,90 

 

При    роботі   теплогенератора   ТПГ  1/25  споживання   електроенергії 
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зростало на 0,47–0,71 кВт·год. в перерахунку на 1 т-%. Внаслідок цього 

вартість спожитої електроенергії при сушінні новим методом була більшою 

на 7531–11297 грн за весь період роботи сушарки (табл. 8.5). 

З вищезазначених розрахунків видно, що використання 

теплогенератора на рослинному паливі збільшує витрати на електроенергію 

та оплату праці, порівняно з традиційними методами сушіння (табл.8.6).  

 

Таблиця 8.6 

Техніко-економічна ефективність сушіння насіння кукурудзи залежно від 

видів палива, в цінах 2020р. 

Показники 
Одиниця 

виміру 

Вид палива 

Дизельне Газоподібне 
Стрижні 

кукурудзи 

Обсяг сушіння т 507 

Вологість качанів: 

- до сушіння 

- після сушіння 

- усушка 

  

% 23,2 

% 10,6 

% 14,09 

Теплове навантаження 

сушарки 
т-% 7143,6 

Теплоутворююча 

здібність палива 
МДж/кг 41 35 11 

Витрата палива: 

- фізичне 

- всього на сушіння 

 

кг/т-% 2,3 2,6 8,8 

кг 16430 18573 62864 

Витрата 

електроенергії: 

- питома 

- всього на сушіння 

 

кВт/т-% 3,09 2,85 3,56 

кВт 22100 20400 25500 

Оплата праці: 

- зар. плата 

- всього на сушіння 

 

грн/т-% 6,5 6,5 9,1 

тис. грн 46,2 46,2 64,8 

Вартість сушіння 

всього: 

- паливо 

- електроенергія 

 

тис. грн 377,9 222,9 37,8 

тис. грн 48,9 45,2 56,5 

Всього витрат 
тис. грн 473 314,3 159 

грн./т 933 620 313 
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Загальні витрати на сушіння качанів кукурудзи при використанні 

різних видів палива складають для дизельного – 933 грн/т, газоподібного – 

620 грн/т, стрижнів кукурудзи – 313 грн/т. При цьому також встановлено, що 

використання стрижнів кукурудзи не має будь-якого негативного впливу на 

технологічний процес сушіння – його тривалість, динаміку та рівномірність 

підсихання качанів (Додаток И). 

 

8.2 Розрахунок кошторису капітальних вкладень 

 

Обсяг капітальних вкладень на переоснащення зерносушарки включає 

витрати на придбання, доставку та монтаж теплогенератора (табл.8.7). 

 

Таблиця 8.7 

Розрахунок  придбання і монтажу обладнання 

Назва 

обладнання 

Кількість 

одиниць 

Вартість обладнання, 

грн. 

Вартість монтажу, 

грн 

ТПГ-1/25 1 400000 40000 

 

Витрати на запасні частини складають 2 % від вартості обладнання по 

оптових цінах, розраховують за формулою (8.1): 

 

0,02, грнзап облВ Ц 
    (8.1) 

 

де 
облЦ  – вартість обладнання, грн.. 

 

400000 0,02 8000грн.запВ   
 

 

Витрати на тару – 2 % від вартості обладнання і витрат на запасні 

частини розраховують за формулою (8.2): 

 

( ) 0,02, грнтара обл запВ Ц В  
   

(8.2) 
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 400000 8000 0,02 8160грн.тараВ    
 

 

Транспортні витрати – 4 % від вартості обладнання по оптових цінах, 

вартості запчастин, витрат на тару розраховують за формулою (8.3): 

 

( ) 0,04, грнтранс обл зап тараВ Ц В В       (8.3) 

 400000 8000 8160 0,04 16646грн.трансВ     
 

Загальна сума капітальних вкладень дорівнює сумі вартості 

обладнання, вартості монтажу  і додаткових витрат на придбання обладнання 

по нормативах з урахуванням коефіцієнта неврахованих витрат (1,25) та 

знаходиться за формулою (8.4): 

 

( )·1,25, грн.обл мон зап тара трансКв Ц В В В В       (8.4) 

 

      

(400000 40000 8000 8160 16646)·1,25 591000грн.Кв      
 

 

Отже загальна сума витрат на придбання та монтаж теплогенератора з 

урахуванням додаткових витрат  склала 591000 грн. Строк окупності нового 

енергоощадного методу сушіння передбачається 1,8–3,8 роки залежно від 

виду палива, але цей показник може змінюватись від таких факторів як 

вартість палива на момент сушіння та об’єму сушіння. 

 

Висновки до розділу 8: 

1. Визначено техніко-економічну ефективність енергоощадного 

способу сушіння насіння кукурудзи з використанням рослинного палива 

(стрижні кукурудзи) порівняно з іншими традиційними видами (рідке та 

газоподібне) на базі сушарки камерного типу СКП-10. Обсяг сушіння у 

плановому виразі склав 7143,6 т-%, виходячи з нього встановлювали витрати, 
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понесені на сушіння, які включали вартість палива, електроенергії та затрати 

на оплату праці обслуговуючого персоналу.  

2. Встановлено, що використання стрижнів кукурудзи в якості палива 

дає значний економічних ефект, вартість сушіння знижується на 307–620 

грн/т порівняно із іншими видами палива. Термін окупності капітальних 

витрат, що становить 591000 грн, складає 2 – 4 роки, залежно від цінової 

політики на паливо та об’єму просушеного зерна. 

Отримані нами дані опубліковані в науковому журналі [264]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування та нове 

вирішення важливого науково-практичного завдання, що полягає у 

встановленні закономірностей різних способів сушіння і післязбиральної 

обробки та розроблення енергоощадного способу, який забезпечує 

отримання високоякісного насіння гібридів кукурудзи та їх батьківських 

компонентів, повністю замінює традиційні види палива на біомасу,   значно 

зменшує вартість сушіння. 

Освоєння нового енергоощадного способу сушіння та післязбиральної 

обробки має важливе значення для оптимізації та подальшого вдосконалення 

системи вітчизняного насінництва кукурудзи, впровадження нових 

високопродуктивних конкурентоздатних гібридів. 

1. Встановлено ефективність різних способів сушіння та обробки 

насіння гібридів кукурудзи, що знижують витрату палива на 20–26 % на 

основі різних прийомів: двостадійне сушіння качанів із досушуванням в 

зерні; рекуперація відпрацьованого теплоносія з його поверненням у зону 

сушіння; рециркуляція робочого теплоносія зі зміною його руху в камерах 

сушарки; інтенсивне сушіння із застосуванням гранично допустимих 

температур нагріву насінини. Визначено найбільш радикальний напрям у 

сучасній енергоекономії, який полягає в оптимізації температурного режиму 

сушіння та використання біомаси у якості палива.  

2. Визначено та теоретично обґрунтовано процес тепло-масообміну для 

кукурудзосушарок камерного типу, розраховано їх тепловий баланс та 

коефіцієнт корисної дії. Виявлено теплоутворювальну здібність  стрижнів 

кукурудзи, встановлено, що при їх спалювані  виділяється 10–15 МДж/кг 

теплоти, яку необхідно враховувати при визначенні витрати біомаси.  

3. Вперше отримано основні показники та технологічні параметри 

нового енергоощадного способу сушіння. Найбільш оптимальним для нього є 

температурний режим у межах 38–43 
о
С та вентиляційний режим не менше 
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800–1000 м
3
/год., залежно від вологості зерна. Відносна вологість робочого 

теплоносія має бути 8–15 %, а відпрацьованого – 80–20 %, що забезпечує 

оптимальну вологовіддачу та низький рівень теплової травмованості 

(тріщинуватості). 

4. Встановлено техніко-технологічні показники сушіння качанів за 

новим способом та з проведенням на енергоощадному комплексі. Комплекс 

включав кукурудзосушарку камерного типу, теплогенератор прямої дії зі 

спалюванням біомаси, обладнання для обробки висушених качанів. 

Швидкість сушіння змінювалась в межах 0,16–0,39 %/год.,  продуктивність 

однієї камери становила 1,2–6,0 т-%/год. залежно від маси качанів та 

вологості зерна. 

5. Встановлено вплив різних способів сушіння (енергоощадний, чинний 

термічний та вентилювання) на показники якості насіння гібридів і 

самозапилених ліній кукурудзи. За енергоощадного способу схожість насіння 

за стандартним методом пророщування була вищою на 2–7 %, за холодним 

пророщуванням на 3–10 % порівняно із швидким термічним сушінням. 

6. Вперше виявлено, що рівень теплового травмування 

(тріщинуватості) після енергоощадного способу сушіння був найнижчим (1–

7 %), що свідчить про збалансовану вологовіддачу і швидкість висихання 

насінини. Після швидкого термічного способу сушіння, теплове травмування 

становило 17–25 %, у практиці на кукурудзообробних заводах воно складає 

25–30 %. 

7. Встановлено особливості проростання насіння після різних способів 

сушіння на польову схожість, ріст і розвиток рослин та врожайність зерна. 

Виявлено тенденцію до підвищення польової схожості насіння на 2–7 % у 

результаті енергоощадного способу сушіння порівняно з іншими. В цілому, 

найбільш високу польову схожість мав гібрид ДН Хортиця. 

8. Виявлено різну врожайність гібридів кукурудзи залежно від способів 

сушіння. Взагалі врожайність була на одному рівні після вентилювання та 

енергоощадного сушіння, швидке термічне сушіння дещо знижувало 
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врожайність насіння. Після енергоощадного сушіння найбільше 

підвищувалась врожайність насіння гібрида Оржиця 237 МВ – на 0,53–0,63 

т/га порівняно із вентилюванням та термічним сушінням, а також 

самозапиленої лінії ДК365СВЗМ – на 0,09–0,45 т/га.    

9. Вперше встановлено вплив різних способів обробки на якість 

насіння гібридів кукурудзи, висушених енергоощадним способом. Вплив 

обмолоту качанів залежав від режиму роботи молотарки, насамперед, числа 

обертів молотильного барабану. Після обмолоту качанів, проведеного за 

інтенсивних режимів, схожість насіння знижувалась на 4–5 % – за 

стандартним методом, на 6–12 – за холодним пророщуванням та на 9–12 % – 

в польових умовах порівняно з сушінням, врожайність знижувалась на 0,28–

1,03 т/га. Режим обмолоту, який включав число обертів не більше 600 за 

хвилину, не призводив до підвищення травмованості і погіршення якості 

насіння.  

10. Встановлено вплив операцій сортування-калібрування, проведених 

після енергоощадного сушіння та обмолоту качанів, на посівні та врожайні 

властивості насіння гібридів кукурудзи. Вперше доведено, що за рахунок 

сепарування, яке включало відбір крупніших фракцій насіння (першої та 

другої), можна підвищити схожість та врожайність насіння до рівня 

показників, отриманих після енергоощадного сушіння.  

11. Не виявлено негативного впливу на довкілля енергоощадного 

сушіння зі спалюванням біомаси (стрижнів качанів кукурудзи).  Рівень 

викидів шкідливих речовин – закису азоту (N2O), діоксиду сірки (SO2), 

діоксиду азоту (NO2),  оксиду вуглецю (СО), а також суспендованих твердих 

частинок не перевищував затверджених технологічних нормативів.  

12. Встановлено високу техніко-економічну ефективність нового 

способу енергоощадного сушіння при спалювані стрижнів качанів кукурудзи.  

Загальні грошові витрати на сушіння качанів кукурудзи при використанні 

різних видів палива складають для дизельного – 933 грн/т, газоподібного – 

620 грн/т, стрижнів кукурудзи – 313 грн/т, при цьому вартість однієї тонни 
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стрижнів становила 600 грн. Отримано також позитивний ефект від насіння 

вищої якості, яке отримувалось завдяки новому енергоощадному сушінню.  З 

урахуванням вартості нового теплогенератора, його монтажу та 

налагодження, строк окупності нового енергоощадного способу сушіння 

складе 2–3 роки, залежно від ціни палива. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

З метою отримання високої якості насіння гібридів кукурудзи і 

самозапилених ліній та зниження витрат на їх післязбиральну обробку 

рекомендується впроваджувати: 

- новий спосіб енергоощадного сушіння, який включає оптимальний 

температурний та вентиляційний режим залежно від спалювання біомаси 

(стрижні кукурудзи); 

- енергоощадний комплекс, який складається із типової 

кукурудзосушарки СКП та нового теплогенератора ТПГ, та техніко-

технологічний регламент експлуатації комплексу; 

- оптимальні способи післязбиральної обробки, що включають режим 

обмолоту із контрольованим числом обертів молотильного барабану (не 

більше 600 за хвилину) та процес сортування-калібрування з виділенням 

крупніших фракцій. 
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Додаток А 

 

 

 

 

Рис. Камерна кукурудзосушарка коридорного типу СКП: 

1 – камера; 2 – днище; 3 – скребковий конвеєр; 4 – стрічковий конвеєр; 

5 – люки; 6 – нижній коридор; 7 – верхній коридор; 8 – дверці; 

9 – люк; 10 – стрічковий конвеєр 
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Додаток Б 

 

 

Рис.  Теплогенератор ТПГ-1/25: 1 – паливний бункер; 2 – шнек; 

 3 – електродвигун; 4 – топка; 5 – зольний бункер; 6 – золоуловлювач І 

ступеня; 7 – золоуловлювач ІІ ступеня; 8 – вентилятор надуву 
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Додаток В 

 

 

Рис. Схема розташування термографів в зерносушарці в процесі її 

дослідженнь 
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Додаток Г 

Метеорологічні умови вегетаційного періоду кукурудзи за даними 

Дніпропетровського РЦГМ (2016-2018 рр.) 

Показник Місяць 
Середньо- 

багаторічні 

Роки 

2016 2017 2018 

Опади, мм 

Квітень 38,0 62,1 102,0 16,4 

Травень 46,0 104,2 30,4 31,7 

Червень 59,0 50,3 37,1 51,9 

Липень 56,0 50,9 43,9 77,9 

Серпень 37,0 22,5 13,0 0,0 

Вересень 36,0 42,7 36,5 73,9 

Сума 272,0 332,7 262,9 251,8 

Середньодобова 

температура 

повітря, 
о
С 

Квітень 9,4 12,7 8,9 12,9 

Травень 16,0 15,7 15,5 19,0 

Червень 19,6 20,7 20,8 21,7 

Липень 21,3 24,0 21,5 22,5 

Серпень 20,6 24,5 24,6 23,5 

Вересень 15,3 15,8 18,4 17,8 

Середнє за період 17,0 18,9 18,3 19,6 

ГТК 

Квітень 0,34 1,92 8,50 0,48 

Травень 0,93 2,13 0,70 0,79 

Червень 1,00 0,81 0,60 0,80 

Липень 0,85 0,70 0,66 1,10 

Серпень 0,58 0,31 0,17 0 

Вересень 0,78 0,98 0,69 1,40 

Середній за період 0,75 1,14 1,89 0,59 
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Додаток Д 
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Додаток Е  

 

Ріст і розвиток рослин з насіння гібридів кукурудзи висушеного різними 

способами, 2017-2018 рр. 

Гібрид Спосіб сушіння 

Висота рослин (см), у фазі 

7-8 листків Повне 

цвітіння 

Оржиця 237 МВ 

Вентилювання 63,2 205,1 

Термосушіння 61,5 203,7 

Енергоощадне 63,0 207,2 

ДН Аквозор 

Вентилювання 62,1 206,7 

Термосушіння 61,9 210,0 

Енергоощадне 63,2 208,2 

ДБ Хотин 

Вентилювання 55,1 207,1 

Термосушіння 58,7 207,4 

Енергоощадне 58,0 208,2 

ДН Хортиця 

Вентилювання 54,1 208,1 

Термосушіння 57,0 208,5 

Енергоощадне 57,6 209,5 
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Додаток Ж 

 

Ріст і розвиток гібридів кукурудзи залежно від способу обробки, 2017-

2018 рр. 

Гібрид Обробка 
Маса 1000 

зерен, г 

Висота рослин (см), у 

фазі 

7-8 листків 
Повне 

цвітіння 

Оржиця 237 МВ 

Контроль* 217,2 63,0 207,2 

Обмолот 215,6 58,0 205,4 

Сортування-калібрування насіння 

Фракція 1 281,9 66,8 211,2 

Фракція 2 235,7 61,1 211,0 

Фракція 3 193,2 57,5 204,3 

ДБ Хотин 

Контроль* 310,2 58,0 208,2 

Обмолот 317,3 54,9 203,3 

Сортування-калібрування насіння 

Фракція 1 364,5 59,6 210,2 

Фракція 2 319,3 55,7 209,8 

Фракція 3 266,3 53,5 204,0 

ДН Аквозор 

Контроль* 310,3 63,2 208,2 

Обмолот 305,8 58,4 206,4 

Сортування-калібрування насіння 

Фракція 1 318,0 55,8 211,1 

Фракція 2 283,6 50,1 209,1 

Фракція 3 255,7 49,2 197,5 

ДН Хортиця 

Контроль* 347,8 57,6 209,5 

Обмолот 345,7 55,5 203,9 

Сортування-калібрування насіння 

Фракція 1 364,2 53,0 206,2 

Фракція 2 301,7 54,7 201,0 

Фракція 3 245,7 52,3 195,8 

Примітка: * – насіння після енергоощадного сушіння качанів та 

лабораторного обмолоту. 
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Додаток З 

 

 

 

 

 

Рис. Процес горіння біомаси в топці теплогенератора 
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Додаток И 
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ДОДАТОК К 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 

Статті в наукових фахових виданнях 

1. Кирпа М. Я., Кулик В. О. Енергоощадні прийоми у технологіях 

сушіння насіння кукурудзи. Бюл. Ін-ту сільськ. госп-ва степової зони НААН. 

2016. № 11. С. 82–87. (частка авторства 60 %: проведення експериментальних 

досліджень, обробка отриманих результатів, узагальнення даних). 

2. Кирпа М. Я, Кулик В. О. Способи зниження тепловитрат у технологіях 

сушіння насіння кукурудзи. Вісник аграрної науки. 2017. №5. С. 49–53. 

(частка авторства 70 %: проведення експериментальних досліджень, обробка 

отриманих результатів, узагальнення даних). 

3. Кирпа М. Я., Кулик В. О., Йова О. В. Енергоощадне сушіння насіння 

кукурудзи та його техніко-економічна ефективність. Зернові культури. 

Дніпро, 2018. Т. 2. № 2. С. 226–231. (частка авторства 60 %: проведення 

експериментальних досліджень, обробка отриманих результатів, 

узагальнення даних). 

4. Кирпа М. Я., Кулик В. О. Енергоощадне сушіння насіння кукурудзи. 

Agrology. Дніпро, 2019. Т. 2. № 2 (2). С. 86–93. (частка авторства 80 %: 

проведення експериментальних досліджень, обробка отриманих результатів, 

узагальнення даних). 

5. Кирпа М. Я, Кулик В. О. Новий енергоощадний комплекс для сушіння 

насіння кукурудзи. Вісник аграрної науки. Київ, 2019. №. 4. С. 60–66. (частка 

авторства 80 %: проведення експериментальних досліджень, обробка 

отриманих результатів, узагальнення даних). 

6. Кирпа М. Я., Кулик В. О. Енергоощадне сушіння та його вплив на 

якість насіння кукурудзи. Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. 

Харків, 2019. Вип. 115. С. 103–111. (частка авторства 60 %: проведення 
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експериментальних досліджень, обробка отриманих результатів, 

узагальнення даних). 

 

Статі у наукових іноземних виданнях 

7. Kyrpa M., Kulyk V., Kupar J., Stasiv Oleg. Influence of a New Energy-

Saving Drying Method on the Quality of Corn Seeds. American Journal of 

Agriculture and Forestry. Vol. 9. No. 1. 2021. p. 1–6. (частка авторства 70 %: 

проведення експериментальних досліджень, обробка отриманих результатів, 

узагальнення даних). 
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України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених і спеціалістів (м. Дніпропетровськ 25–26 травня 2016 р.). – Вінниця: 

ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 23–24. 

9. Кулик В. О., Кирпа М. Я. Визначення та нормування тепловитрат у 

процесі сушіння насіння кукурудзи. Наукове забезпечення інноваційного 

розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (м. Дніпро 25–26 

травня 2017 р.). Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. С. 40–41. 

10. Кулик В.О. Прийоми енергозбереження в технології сушіння 

насіння кукурудзи. Наукове забезпечення інноваційного розвитку та 

адаптація агропромислового виробництва в умовах трансформації клімату: 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 24–25 травня 2018 р., Дніпро-Полтава: 

РВВ ДДАЕУ, 2018. С. 87. 

11. Кулик В. О. Способи зниження енерговитрат у технології 
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сталого розвитку: зб. статей наук.-практ. конф. з міжнародною участю (4 

грудня 2018 року м. Житомир) Житомир, 2018. С.176–180. 

12. Лой О. Ю., Кулик В. О. Енергоощадне сушіння та його вплив на 

збереження та якість насіння кукурудзи. Актуальні проблеми науково-

інноваційного забезпечення виробництва зерна в контексті сучасних 

ринкових умов: матеріали всеукр. наук.- практ. конф. молодих вчених і 
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