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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Одним з основних завдань післязбирального обробіт-

ку сої є доведення вологості її зерен до кондиційного значення. 

Теплове сушіння зерен сої ускладнюється тим, що вони порівняно із ін-

шими культурами містять велику кількість білка, більші за розміром, щільні та 

мають структурно відокремлені оболонки, а тому й меншу поверхню випарову-

вання, що значно знижує їх вологовіддачу. Все тепло, яке підводиться до матері-

алу, витрачається переважно на нагрівання поверхні, а не на випаровування воло-

ги, що, в свою чергу, призводить до повільнішого висихання ядра і сім’ядолей у 

порівнянні з оболонкою. Тому вибір ефективного методу сушіння зерен сої є 

важливим аспектом у технології переробки даної культури. 

Вченими приділено багато уваги пошуку шляхів зниження затрат та роз-

робці енергозберігаючих методів і засобів сушіння. Існує велика кількість       

досліджень, де інтенсифікувати процес пропонується шляхом попередньої підго-

товки матеріалу до сушіння. Особливо це стосується методу збільшення площі 

контакту сушильного агенту і матеріалу за рахунок: подрібнення, перемішуван-

ня, запобігання злипанню частинок, створення «киплячого» шару матеріалу, 

вібрації, ударних та акустичних дій. 

Одним із способів досягнення бажаного результату під час підготовки 

сільськогосподарських матеріалів до сушіння є розсічення поверхні зерна. Таке 

незначне руйнування призведе не лише до збільшення площі контакту, а й дасть 

змогу інтенсивніше виводити вологу з внутрішніх шарів зерен внаслідок втрати 

їх цілісності. Це дозволить довести матеріал до кондиційної вологості лише за 

один прохід через сушарку, що не завжди можна досягти за звичайних умов. 

Підготовлені таким чином зерна сої надалі можуть використовуватися для отри-

мання олії та на інші технічні і кормові потреби. Тому залишається актуальним 

проведення досліджень із сушіння сої з метою знаходження методу, який забез-

печував би швидке та якісне виконання технологічного процесу при найменших 

питомих витратах. 

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

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконано відповідно до комплекс-

ного плану наукових досліджень Луцького національного технічного університе-

ту “Обґрунтування технології виготовлення кормових та паливних брикетів з 

рослинної сировини та сапропелю з розробленням технологічного оснащення”        

(№ ДР 0115U002449). 

Мета й задачі досліджень. Мета роботи – зниження енергетичних витрат 

на процес сушіння зерен сої шляхом розсічення їх поверхні та розробка і обґрун-

тування параметрів пристрою підготовки матеріалу до сушіння.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 

- проаналізувати ефективність процесу сушіння зерен сої та обґрунтувати 

метод інтенсифікації вологовидалення шляхом попередньої підготовки матеріа-

лу; 

- обґрунтувати параметри процесу розсічення зерен сої з врахуванням їх 

фізико-механічних властивостей; 

- вдосконалити математичні моделі переміщення зерен сої, їх удару об 

ножову пластину пристрою підготовки до сушіння та конвективного сушіння з 

врахуванням розсічення поверхні; 



2 

- теоретично дослідити та встановити параметри пристрою підготовки зе-

рен сої до сушіння із врахуванням утворених у ньому повітряних потоків;  

- експериментально встановити зусилля, які необхідні для розсічення зе-

рен сої, та вплив режимних параметрів пристрою підготовки до сушіння на вели-

чину розсічення; 

- дослідити кінетику сушіння цілих і розсічених зерен сої та визначити ра-

ціональні режими роботи сушарки в комплексі з пристроєм підготовки до сушін-

ня; 

- провести виробничу перевірку та визначити економічну ефективність за-

пропонованого сушильного обладнання. 

Об’єкт дослідження – процеси механічної обробки зерен сої шляхом їх 

розсічення та сушіння зерен сої, засоби їх реалізації. 

Предмет дослідження – закономірності впливу пристрою попередньої   

підготовки зерен сої на енерговитрати процесу сушіння та його параметри. 

Методи досліджень. Під час виконання теоретичних досліджень викорис-

тано методи теорії сушіння, математичного моделювання та класичної механіки, 

математичний метод планування багатофакторного експерименту. Експеримен-

тальні дослідження виконувались за галузевими та розробленими методиками на 

спеціально спроектованих та виготовлених установках та приладах. Під час про-

ведення експериментальних досліджень застосовувались статистичні методи 

оцінки експериментальних даних. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

Вперше: 

- теоретично обґрунтовано і експериментально підтверджено доцільність 

застосування механічного розсічення поверхні зерен сої для інтенсифікації     

подальшого їх сушіння; 

- за допомогою розробленої математичної моделі процесу сушіння, що 

враховує наявність додаткової поверхні випаровування і зміни еквівалентного 

розміру зернини, описана кінетика зміни вологості, запропоновано критерій  

оцінки ефективності інтенсифікації сушіння за величиною коефіцієнта розсічен-

ня; 

- на основі вдосконаленої моделі ударної взаємодії зерен сої з ножовою 

пластиною деки пристрою підготовки до сушіння, яка враховує коефіцієнт     

відновлення і зусилля руйнування, теоретично обґрунтовано швидкість удару 

зерен. 

Отримали подальший розвиток: 

- аналітичні дослідження руху зерен сої вздовж поверхні конічного диску з 

урахуванням дії утвореного повітряного потоку, швидкість якого змінюється з 

напрямком руху; 

- дослідження впливу фізико-механічних властивостей зерен сої на процес 

підготовки матеріалу до сушіння. 

- регресійні моделі основних показників і режимних параметрів пристрою 

підготовки зерен сої до сушіння. 

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано метод ін-

тенсифікації процесу сушіння зерен сої шляхом їх підготовки до сушіння. Ство-

рено пристрій підготовки до сушіння, що може встановлюватись у механізм за-

вантаження сушарки та обґрунтовано його раціональні параметри.  
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Технічна новизна розробок підтверджена двома патентами України на ко-

рисну модель. Результати роботи схвалено ПАТ “Ковельсільмаш” і можуть бути 

використані для проектування сушильного обладнання. Дослідний зразок прой-

шов виробничі випробування у ТОВ «Агросвіт-Волинь» (м. Володимир-

Волинський Волинської області). 

Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні і експериментальні до-

слідження за темою дисертації виконані автором особисто. У наукових працях, 

опублікованих у співавторстві, автором: виконано аналіз проблем сушіння зерен 

сої, сформовано перспективні напрямки вдосконалення методів сушіння сипких 

сільськогосподарських матеріалів [1,3,5,7]; запропоновано конструкцію при-

строю підготовки зерен сої до сушіння, де інтенсифікація процесу здійснюється 

внаслідок розсічення їх поверхні [17,18]; досліджено фізико-механічні             

властивості зерен сої [6,12]; обґрунтовано швидкість руху матеріалу в пристрої 

підготовки до сушіння [2], в результаті чого було одержано вирази для розрахун-

ку швидкості удару зерен; проведено моделювання переміщення зерен сої коніч-

ним диском з врахуванням повітряних потоків та одержано рівняння руху матері-

алу у радіальному напрямку вздовж диска [10]; визначено вплив масообмінних 

факторів та параметрів сушильного агенту на перебіг процесу сушіння та розроб-

лено модель кінетики сушіння, яка враховує вплив додаткового поверхневого 

джерела вологовидалення [16]; одержано рівняння регресії, що характеризує 

вплив досліджуваних факторів, та визначено їх оптимальні значення, для яких 

отримується максимально допустима величина розсічення зерен сої та мінімаль-

ний час сушіння [8,9]; запропоновано методику експериментальних досліджень, 

виконано обробку отриманих даних та проведено дослідження енергетичної   

ефективності підготовки зерен сої до сушіння [2,4,13,15]. 

У технічних рішеннях, підтверджених патентами, частка кожного автора є 

рівноцінною.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати наукових            

досліджень, що містяться в дисертації, доповідались та отримали позитивну  

оцінку на: наукових семінарах кафедри інженерного та комп'ютерного забезпе-

чення агропромислового комплексу Луцького національного технічного універ-

ситету (Луцьк, 2013…2015 рр.); IX та X Міжнародних науково-практичних                 

конференціях «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільсько-

господарської техніки» (Кіровоград, 2013 р., 2015 р.); ХХII Міжнародній науко-

во-практичній конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському      

виробництві» (ННЦ ІМЕСГ, Глеваха, 2014 р.); IV та V Міжнародних науково-

практичних конференціях: «Інноваційні технології в агропромисловому комплек-

сі» (Луцьк, 2013 р., 2015 р.); Міжнародній науково-технічній конференції «Акту-

альні задачі сучасних технологій» (Тернопіль, 2013 р.); International symposium 

ISB-INMA TEH Agricultural and mechanical engineering (Бухарест, 2015 р.); 

International scientific and practical conference «Perspective trends in scientific 

research – 2015» (Братислава, 2015 р.). 

Дисертаційна робота в повному обсязі була заслухана на розширеному на-

уковому семінарі кафедри інженерного та комп'ютерного забезпечення агропро-

мислового комплексу Луцького НТУ та на міжкафедральному семінарі факульте-

ту механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету. 
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Публікації. Основні положення й результати досліджень за темою дисер-

тації опубліковано в 18 наукових працях, з яких 6 – у фахових виданнях України, 

2 – міжнародних науково-метричних виданнях, 7 – у збірниках праць і тез       

науково-практичних конференцій та форумів, 2 – патентах України на корисну 

модель, 1–інших виданнях. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, загальних висновків, списку використаної літератури із 123 наймену-

вань та 8 додатків. Основна частина викладена на 124 сторінках, містить 16 таб-

лиць, 75 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 189 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформу-

льовано мету і задачі досліджень, визначено наукову та практичну значущість 

отриманих результатів досліджень.  

У першому розділі “Сучасний стан питання та задачі досліджень” роз-

глянуто біологічні особливості сої як об’єкта первинної переробки і сушіння, 

проведено аналіз існуючих технологій збирання та післязбиральної обробки сої, 

способів, режимів і засобів для сушіння сипких сільськогосподарських матеріа-

лів. Проаналізовано дослідження, що стосуються підготовки матеріалу до сушін-

ня шляхом руйнування його оболонки, розглянуто методи та засоби, які забезпе-

чують необхідну деформацію поверхні. 

Значний внесок в розвиток процесів сушіння рослинних сільськогосподар-

ських матеріалів зробили відомі вчені і дослідники: А.В. Ликов, С.Д. Птіцин,   

М.Ю. Лур’є, А.С. Гінзбург, Г.С. Окунь, О.С. Крішер, П.Д. Лєбедев, А.В. Голуб-

кович, Б.І. Котов, В.Б. Ковальов, В.І. Зеленко, П.А. Ребіндер, В.І. Петрушявічюс,  

В.П. Горячкін, О.Н. Аніскевич та багато інших. Дослідженням механізмів, проце-

сів сушіння сільськогосподарських матеріалів, їх підготовки до сушіння і при-

строїв для зниження енерговитрат під час сушіння займались Р.М. Рогатинський,      

В.І. Мелегов, В.І. Зеленко, М.М Ковальов, Ю.І Боярчук, В.А. Шаршунов,          

В.Ф Дідух, І.М Дударєв, С.Г. Панасюк та інші. 

Аналіз літературних джерел підтверджує, що процес підготовки зерен сої 

до сушіння вивчений недостатньо. Тому доцільно обґрунтувати параметри при-

строю підготовки зерен сої до сушіння та дослідити його вплив на перебіг проце-

су конвективного сушіння. 

У другому розділі “Теоретичні дослідження інтенсифікації процесу 

сушіння зерен сої” наведено результати теоретичних досліджень процесу су-

шіння сої. Проведений аналіз методів інтенсифікації сушіння сипких сільського-

сподарських матеріалів та експериментальних даних вказує на доцільність попе-

редньої підготовки зерен сої до сушіння (рис. 1). Для реалізації даного методу 

розроблено конструкцію пристрою підготовки матеріалу до сушіння (рис. 2). 

Згідно запропонованої технології підготовки зерен сої до сушіння застосовується 

пристрій, робочим органом якого є конусоподібний диск із чотирма 

прямолінійними лопатками. Диск обертається навколо вертикальної осі. Процес 

розсічення поверхні зерен здійснюється за допомогою циліндричної деки, яка 

складається з вертикальних ножових пластин, приварених до циліндричної 

боковини за усією її висотою. 
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          Ударна взаємодія зерен сої та одиничної ножової пластини деки 

відбувається у точці  (рис. 3). Кути падіння α і відбиття β пов’язані співвідно-

шенням: 

  tg ctg k u vn n    ,                                             (1) 

де k – коефіцієнт відновлення; vп, uп – нормальні складові вектора швидкості 

зернини сої до та після удару відповідно. 

а)  

б)  

Рис. 1. Зміна вологості (а) та підго-

товлені зерна сої (б) до сушіння: 

1 – цілі зерна сої; 2 – розсічені.  

 
Рис. 2. Пристрій підготовки зерен 

сої до сушіння: 

1 – електродвигун; 2 – пасова пе-

редача; 3 – завантажувальний 

бункер; 4 – корпус; 5 – циліндрич-

на дека з ножовими пластинами;    

6 – диск з лопатками; 7 – виванта-

жувальний лоток. 

 
Рис. 3. Схема сил, що діють при 

контакті зерен з ножовою  

пластиною 

           Експериментально було встановлено 

значення коефіцієнта k залежно від воло-

гості W зерен сої. Робота ударних сил рів-

на зміні кінетичної енергії системи до і 

після удару. Ця робота накопичується в 

системі «зернина-дека» у вигляді потенці-

альної енергії деформації поверхні. Було 

припущено, що потенціальна енергія, яка 

накопичилась в системі на момент виник-

нення найбільших деформацій рівна різ-

ниці величин кінетичної енергії зернини 

сої до і після удару.  

           У результаті врахування таких при-

пущень було одержано вираз для визна-

чення динамічного коефіцієнта kд.  

           Пов'язуючи динамічні та статичні 

зусилля руйнування поверхні, а також            

врахувавши отримані експериментальні 

дані й теоретичні залежності, було виведе-

но вираз для обґрунтування швидкості 

удару зернини сої об ножову пластину 

деки:  

 

 

cos

1 2
1

2 1

F
v

уд
k

k
km r

g









 
 



,            (2)  

де F – статичне зусилля руйнування пове-

рхні, Н; m – маса зерен сої, кг; δ – глибина 

розсічення, м.  

O
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νвил, 

м/с 

д 

r, м 

 

Врахувавши кінематичні та геометричні параметри досліджуваного при-

строю, отримано математичну модель переміщення зерен сої у механізмі підго-

товки їх сушіння (рис. 4). Під час обертання лопаток диска утворюється повітря-

ний потік, який впливає на характер руху зерен сої. 

Сила дії повітряного потоку на мате-

ріал визначається за формулою Ньютона: 

 
2

F k S V Vn оп n n r    ,             (3) 

де kоп – коефіцієнт опору повітря; ρп – густи-

на повітря, кг/м
3
; S – міделевий переріз, м

2
; 

Vn, Vr – швидкості відповідно повітряного 

потоку та матеріалу у відносному русі, м/с.  

Зміну швидкості повітряного потоку в 

робочій камері пристрою підготовки зерен 

сої до сушіння враховано експериментально 

встановленою лінійною емпіричною залеж-

ністю , де a, b – коефіцієнти 

залежності. Врахувавши сили, що діють на 

зернину сої під час переміщення диском, 

було записане рівняння відносного руху: 

 
22

2 sin (tg ) sinд 21 1 1 1

1
1 sin (tg )

д д

д д

g
y f y f g a by y

r r r r
Vкр

y
r

f

    

 

      


 

 
   

   ,     (4) 

де αд – кут нахилу поверхні диска; f  – коефіцієнт тертя зерна диском; Vкр  – кри-

тична швидкість повітряного потоку, м/с. 

На основі розробленої математичної моделі (4) проведено числовий експе-

римент в системі MathCad, який дав змогу встановити параметри пристрою під-

готовки зерен сої до сушіння: кутову швидкість обертання диска ω, кут нахилу αд 

його поверхні, радіус диска r, час перебування матеріалу на диску τ, швидкість 

вильоту зерен сої в зону розсічення νвил (рис. 5). 

а)       б) 

Рис. 5. Графік переміщення (а) та зміни швидкості (б) зернини сої  

з часом при куті нахилу диску α = 30⁰ 

1 1
( )

n r r
V y a b y  

 

 
Рис. 4. Схема до побудови моде-

лі переміщення зерен сої повер-

хнею диска 

τ, с τ, с 

1 

2 

3 

3 

2 

1 
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Мінімальний час, за який зернина сої здійснила переміщення диском раді-

усом r = 0,4м, склав τ = 0,06 с при його кутовій швидкості ω = 137,5 рад/с та куті 

нахилу αд = 40⁰, а максимальний – τ = 0,12 с за ω = 62,5 рад/с та αд = 30⁰. Макси-

мальне значення швидкості вильоту зерен сої в зону розсічення диском радіусом        

r = 0,4м (τ = 0,06 с, ω = 137,5 рад/с) склало νвил = 65 м/c, а мінімальне – 

νвил = 20 м/c за τ = 0,12 с і ω = 62,5 рад/с. 

Проведена таким чином підготовка зерен сої до сушіння дає можливість 

забезпечити кращу взаємодію сушильного агенту з матеріалом та подальшу     

інтенсифікацію процесу видалення вологи. Також інтенсифікувати процес вида-

лення вологи можна шляхом підвищення температури і швидкості агента сушін-

ня. Тому було проведено теоретичний аналіз сумісного впливу цих факторів на 

перебіг процесу сушіння. 

Процес сушіння окремої зернини сої (форму якої можна прийняти у вигля-

ді сфери еквівалентним радіусом Re = 3V/S, де V – об'єм; S – площа поверхні сфе-

ри) можна описати відомим диференціальним рівнянням масопровідності: 
2

( , ) ( , ) 2 ( , )

2

u r u r u r
am

r r

  

 

  
  

 

 
 
 

,                             (5) 

при граничних умовах: 

00

0

0

du
a u um p

dr S

mp r

am p


 

 
   

   
  
  

                              (6) 

де u – вологовміст зернини, кг/кг с.р; am – коефіцієнт масопровідності, м
2
/год;       

ρ0 – густина абсолютно сухої речовини зернини, кг/м
3
; βp – коефіцієнт масообмі-

ну, м/год; r – координата (за радіусом зернини), м; τ – поточний час, год; up – 

рівноважне значення вологовмісту зерен сої, кг/кг с.р; mr – інтенсивність потоку 

видалення вологи з «розсіченої поверхні», кг/год·м
2
. 

Розв'язок рівняння (5) при початкових умовах τ = 0; du/dr = 0; u = u0 (u0 – 

вологовміст на початку процесу), аналогічний розв'язку рівняння                      

теплопровідності за наявності новоутвореної поверхні: 

2

( , ) 0 1

2
( )м м n

n

u r u u u e
n

am

ReA





 

  


 ,                           (7)  

де    2 sin cos sin( ) sin cos ;A
n

r r
n n n n n n n n

R R
       

   
        

   
n  

– корені характерис-

тичного рівняння: 1tg Bim    ;  0u upм
mr  

 

– вологовміст «мокрої»    

поверхні, кг/кг. 

На рис. 6 наведено зміну вологовмісту зерен сої на поверхні, в центрі і на 

віддалі від поверхні R/2 кулі, з яких видно, що за температури сушильного агенту 

tc.s=50 ⁰С (коефіцієнт масопровідності am=0,1·10
-8

 
м

2
/с) поверхня зерна висихає 

втричі швидше, ніж його середина.  

Оскільки експериментально встановити розподіл вологовмісту в одинич-

ній зернині сої неможливо, то для аналізу впливу коефіцієнтів переносу на інтен-

сивність сушіння було використано середній вологовміст за об'ємом зерен, зміну 

якого можна визначити експериментально. 
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u, 

кг/кг 
u, 

кг/кг 

τ, с τ, с 

τ, с 

u, 

кг/кг 

           
Рис. 6. Зміна вологовмісту зерен сої, розрахована за математичною моделлю (7):  

1– на віддалі R/2 від поверхні; 2 – в центрі; 3 –  на поверхні. 

  

Після визначення середньооб'ємного вологовмісту u(τ) шляхом інтегру-

вання рівняння (7) з ваговим множником r
2
, обмежуючись одним членом ряду і 

апроксимації першого кореня характеристичного рівняння виразом

2
1

2,7
(1 )

1,07( Re )am

 


 
матимемо рівняння кривої сушіння зернини сої за наявності 

розсічення поверхні: 

( )
( ( ) )

du
K u u

d
м





   ,                                          (8) 

де
1,07

1,07 0,93((2,7 ) )
1,07

K R R
am


     

 Re = R0/kp; kp = a-bh; 2R0   – еквівалентний діа-

метр цілої зернини; kp – коефіцієнт розсічення; h – глибина розсічення. 

Крива сушіння поодиноких зерен сої визначена інтегруванням рівняння 

(8) за початкової умови τ = 0; u = u0: 
(R )

( ) ( ) e
0

.
K eu u u u

м м





                                   (9) 

 

На рис. 7. наведені криві сушіння зерен сої, розраховані за рівнянням (8) 

при різному коефіцієнті розсічення. 

       

За рахунок розсічен-

ня зерен сої з'являється 

новоутворена відкрита по-

верхня, з якої інтенсивно 

випаровується волога. Інте-

нсивність випаровування 

настільки висока, що тепло 

відбирається не тільки з 

повітря, а також із самого 

тіла        поверхні, що приз-

водить до зменшення його 

температури. 

 

 

       
Рис. 7. Графічна залежність сушіння за різного 

коефіцієнта розсічення зерен: 

1 – kр=1,000; 2 – kр=1,015;  

3 – kр=1,041; 4 – kр=1,073. 
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Появу «нової» поверхні можна розглядати як наявність у тілі зернини до-

даткового стоку маси (вологи), або ж джерела видалення вологи з інтенсивністю, 

яка визначається законом масовіддачі. 

Прийнявши рушійною силою процесу різницю парціального тиску пари на 

поверхні і в оточуючому середовищі, інтенсивність джерела випаровування опи-

сано рівнянням Дальтона, величину якої можна визначити: 

( )
dGw

m
ds d







,                                               (10) 

де ds  – новоутворена поверхня випаровування, м
2
. 

Наявність додаткового джерела вологовидалення призводить до зростання 

нерівномірності розподілу вологовмісту в об'ємі зернини, що спричиняє об'ємно-

напружений стан поверхневого шару (зони). Результатом цього є деформація тіла 

за рахунок усадки колоїдної речовини, а саме «розгортання» зони розсічення і, 

відповідно, зміна ефективного розміру зернини і збільшення ефективної площі 

масообміну. Величина «розгорнутої» зони розсічення визначається за формулою: 

0l l ue   , 

де l0 – початковий розмір розсічення; βе – коефіцієнт лінійної усадки; u – волого-

вміст зернини, кг/кг с.р. 

Оскільки вологовміст зменшується, то буде зменшуватись і величина по-

верхневої зони, що, в свою чергу, призведе до розгортання зони розсічення. Та-

ким чином, для швидкого «розгортання» і збільшення інтенсивності додаткового 

джерела вологовидалення доцільно прискорити процес сушіння на початковому 

етапі.Інтенсивне вологовидалення з відкритої поверхні призводить до висихання 

поверхні і заглиблення зони випаровування. Таким чином, інтенсивність додат-

кового джерела воловидалення буде з часом знижуватися m=m(τ). 

Під час інтенсивного процесу сушіння зміну вологовмісту зернини можна 

описати рівнянням: 

 

23 ( )
( ) ( )0

1

2
1

1
(1 )

2

Bi tg Pd Pd Foм m m m n mu u u u ep p
Pd Bi tg Pd Pdm m m m

Foм n mB en
Pdn m

n

 


 



    
     

  

  
  




 
 

    

 
 
 
 
 
 

,     (11) 

 

де  2(sin cos ) sin cosAn n n n n n n        ; 2
Pd k R amm    

– масообмінний аналог 

критерія Предводітєлєва; ( )0 0m u upм  
 
– безрозмірний комплекс (критерій) 

масообміну. 

На рис. 8. наведені графічні залежності зміни вологовмісту за радіусом зе-

рен в часі. Порівнюючи отримані графіки видно, що за наявності додаткової по-

верхні випаровування зовнішні шари зерен сої висихають швидше, а експозиція 

сушіння зменшується з 3600 до 3000 с. 
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Для визначення параметрів процесу подальшого сушіння зерен сої в пря-

моточній зерносушарці отримано аналітичні залежності: 

- зміни температури зерна:  

2
( ) (1 )1 0

K bx
х T e

b
 


    ;                                          (12) 

- зміни вологовмісту зерна (абсолютна вологість): 

( ) exp (1 )0
bx

u x u u Ax B ep


       
 

.                              (13) 

де   – температура зерна, ⁰С; b – коефіцієнт апроксимації; u  – вологовміст зер-

на, кг/кг; K2 – коефіцієнт сушіння, 1/с:  2 6 (1 ) ( )K s d G ce м з       (s – площа попе-

речного перетину шару зерна; ρ – насипна щільність шару зерна; de – еквівалент-

ний діаметр зернини; cз – теплоємність зерна і сушильного агенту; α – коефіцієнт 

теплообміну); up – рівноважний вологовміст кг/кг; х – координата, м;

 ) 1 0 2(1 / 0A c k K T b      ; 2( ) ( / )2 0B K b T   . 

У третьому розділі “Про-

грама і  методика    експеримен-

тальних досліджень” викладено 

програму експериментальних  дос-

ліджень, наведено схеми та світлини 

приладів, обладнання, лабораторних 

установок, які використовувались 

під час проведення дослідів. 

Описано методики              

дослідження: фізико-механічних 

властивостей зерен сої як об'єкта 

обробки пристроєм підготовки до 

сушіння (фрикційні властивості, 

кути природного відкосу, пористість, об'ємна маса та насипна щільність зерен 

сої); розмірно-масових характеристик; впливу ступеня розсічення поверхні на 

процес сушіння; зусилля, необхідного для розсічення зернини; коефіцієнта від-

новлення; зміни швидкості повітряного потоку в робочій камері пристрою підго-

товки зерен сої до сушіння; впливу режимних параметрів запропонованого меха-

нізму та властивостей оброблювального матеріалу на коефіцієнт розсічення та 

впливу коефіцієнта розсічення на інтенсивність сушіння. 

Для дослідження впливу розсічення зерен сої на інтенсивність вологови-

далення була розроблена лабораторна установка. Розсічення поверхні зерен від-

бувається під час його безпосереднього контакту з ножовими пластинами, які 

розміщені за діаметром диску. Також передбачена можливість регулювання ве-

личини подачі. Розроблений пристрій дає можливість дослідити вплив на коефі-

цієнт розсічення зерен сої kр наступних факторів: подачі матеріалу Q; колової 

швидкості диска V; кількості лопаток на диску n; фізико-механічних властивос-

тей зерен сої, які визначаються її вологістю.  

Для проведення досліджень визначення впливу ступеня розсічення зерен 

на їх сушіння використовувалась експериментальна установка, наведена на рис. 9 

 
Рис.8. Зміна вологовмісту зерен сої:  

1 – на віддалі R/2 від поверхні; 2 – в 

центрі; 3 – на поверхні; 4 – цілі зерна сої. 
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Рис.9. Лабораторна установка для         

дослідження процесу сушіння зерен сої 

  
Рис.10. Установка для визначення 

коефіцієнта відновлення 

 

Для встановлення зна-

чення коефіцієнта віднов-

лення застосовувалась мето-

дика, що  полягала   у  відео-

фіксації падіння на сталеву 

поверхню та відбиття зерен 

сої (рис.10). Визначення 

величини зусилля, необхід-

ного для розсічення зерен 

сої, проводилося за допомо-

гою експериментальної уста-

новки (рис. 11). 

 

 

У четвертому розділі “Результати експериментальних досліджень” ви-

кладено результати досліджень властивостей зерен сої, параметрів пристрою 

підготовки матеріалу до сушіння та аналіз отриманих даних. Згідно одержаних 

результатів максимальне значення кута внутрішнього тертя становить  = 11,2⁰ 
для вологості зерен сої W = 9,6%, мінімальне –  = 3,9⁰ для W = 20,9%.     Макси-

мальне значення коефіцієнта тертя ковзання складає fс = 0,42 і відповідає умовам 

взаємодії зерен сої вологістю W = 9,6% із прогумованою стрічкою, а мінімальне                      

fс  = 0,26 – характерне для контакту матеріалу вологістю W = 20,9% із пластма-

сою. Результати апроксимації для досліджуваних матеріалів: пластмаса –                          

fс = -0,0027W+0,3208; прогумована стрічка – fс = -0,0019W+0,4377; сталь –              

fс = -0,0068W+0,4617. 

Результати визначення впливу ступеня розсічення зерен сої на процес су-

шіння (рис. 13) дали можливість встановити, що даний показник має вагомий 

вплив на вологовидалення – за його збільшення час сушіння зменшується. 

Cередні значення щільності, пористості та об'ємної маси зерен сої залежно від їх 

вологості знаходяться в діапазоні: щільність ρ = 1,17…1,201 г/см
3
, пористість       

ε = 0,803…0,845 г/см
3
, об'ємна маса γ0 = 0,654…0,749 г/см

3
. Максимальне значен-

ня кута природного відкосу αнас = 32,4⁰, αобв = 42,6⁰ відповідають вологості 

W=20,9%. 

Результати дослідження впливу вологості зерен сої на зусилля розсічення 

їх поверхні F наведено на рис. 14. Згідно аналізу одержаних результатів         

 
Рис. 11. Експериментальна установка для    

визначення зусилля розсічення зернини сої:           

1 – металева пластина; 2 – регулятор зміни кута 

нахилу ножа; 3 – динамометр; 4 – регулюваль-

ний гвинт; 5 – гвинт для фіксації зернини сої;     

6 – ножова пластина 
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дослідження розмірно-масових характеристик зерен було встановлено, що вони 

знаходяться в межах: товщина – as = 4,9…5,6 мм; ширина – bs
 
= 5,8…6,3 мм, дов-

жина – сs = 6,3….7,5 мм; маса – ms = 0,1…0,2 г. 

 
Рис.14. Залежність впливу       

вологості зерен сої на величину 

зусилля розсічення зернини сої 

 

Експериментально визначе-

но значення швидкостей повітря-

ного потоку Vпов  (рис. 15) та вико-

нано аналіз їх впливу на процес 

переміщення зерен сої в робочій 

камері пристрою підготовки до 

сушіння. 

Використовуючи  матема-

тичний метод планування експе-

рименту досліджено вплив пара-

метрів пристрою підготовки зерен 

сої до сушіння та властивостей 

матеріалу на коефіцієнт розсічен-

ня: 

 
2

0, 0000033 0, 000074 0, 0023 0, 00104 5, 29

2 2
0, 000064 0, 00013 2,341 0, 0000105 0,974,

Q V W n V

W n Q V V W

k
p

         

          

              (14) 

де W, Q, V, n – відповідно, вологість зерен сої, подача матеріалу в завантажуваль-

ний бункер, колова швидкість диска, температура сушильного агенту. 

Аналіз рівняння регресії дав (14) (рис. 16) дав можливість встановити, що 

всі фактори є значущими. Значення досліджуваних факторів, за яких буде отри-

мано максимально допустиме значення коефіцієнта розсічення kр, склали: почат-

кова вологість зерен сої W = 17...19%; колова швидкість диска V = 35…45 м/с; 

подача Q = 200…300 кг/год; кількість лопаток n = 4.  

Після проведення експерименту з дослідження впливу режимних парамет-

рів сушіння та коефіцієнта розсічення kр на інтенсивність сушіння були відібрані 

зразки із фіксованим значенням W. Максимальні значення коефіцієнта розсічення 

kр для них склали: W = 23% – kр = 1,055; W = 19% – kр = 1,053; W = 15% –               

kр = 1,03. 

 
Рис.13. Зміна відносної вологості зерен сої 

з часом за різного ступеня розсічення їх 

поверхні: 1 – kр = 1,000; 2 – kр = 1,015;         

3 – kр = 1,041; 4 – kр=1,073. 

 
Рис. 15. Графічна залежність зміни швид-

кості повітряного потоку Vпов в робочій 

камері пристрою 
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tca, ⁰С 

 

W, % 

tca, ⁰С 

   
 

Рис. 16. Графіки зміни коефіцієнта розсічення kр за вологості  

зерен сої W і подачі матеріалу Q  

 

Використання методу математичного планування експерименту дозволило 

отримати рівняння регресії з факторами у натуральному вигляді: 
2 2

1, 48 0, 017 0, 052 5, 029
2

20,99

ca ca

79, 76 183, 67

W W t t

V Vса са

       

  

 

 

             

             

(15) 

де W, tca,Vca  – значення факторів, відповідно, вологості зерен сої, температури та 

швидкості сушильного агенту, коефіцієнта розсічення kр. 

Рівняння (15) дійсне для таких значень параметрів: W = 5…23%,                   

t = 35…45 ⁰С; Vca = 1,6…2,2 м/c. Побудовані поверхні відгуку за рівнянням (15) 

(рис. 17) дали можливість відслідкувати динаміку зміни відносної вологості зерен 

сої та встановити, що всі фактори є значущими відносно часу сушіння. При пос-

тійних значеннях tca = 45⁰С та Vcа = 1,9 м/с час сушіння τ склав: для W = 23% –      

τ =12,3 хв; для W = 19% –τ = 9,3 хв; для W = 15% – τ = 5,7 хв. 

        
 

 

Рис. 17. Час сушіння τ залежно від температури сушильного агенту tca  

та швидкості Vcа  

 

Q, 

кг/год 

τ, хв 

τ, хв 

 
Vca, м/с 

W, % 

kр 

Q, кг/год 
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Різниця в часі сушіння для досліджуваного діапазону зміни вологості 

складає 3…4 хв, що є набагато меншою від різниці в часі сушіння (8…12 хв) для 

такого ж діапазону вологості зерен сої, що не підлягали розсіченню поверхні      

(kр = 1).  

У п'ятому розділі «Виробничі випробування і економічна ефективність 

сушіння підготовлених зерен сої» наведено конструкцію пристрою у комплексі 

із сушаркою (рис. 18, 19), описано процес її роботи та проведено техніко-

економічний розрахунок. 

 
Рис. 19. Світлина пристрою під-

готовки зерен сої до сушіння 

 

Для перевірки працездатності сушарки із пристроєм підготовки матеріалу 

до сушіння проведено її лабораторно-господарське випробування. Дослідження 

проводилися на зернах сої сорту «Алмаз», одержаного під час збирання з почат-

ковою вологістю W = 25%, щільність матеріалу ρ = 350 кг/м
3
. Сушіння проводи-

лось за температури сушильного агента 45С, атмосферного повітря 18…20 С. 

Швидкість сушильного агента на виході з сушильної камери становила 0,6 м/c. 

Тривалість сушіння – 35 хв. У результаті перевірки роботи сушарки встановлено, 

що обґрунтовані теоретично і експериментально параметри пристрою підготовки 

зерен сої до сушіння, а також прийняті режимні параметри сушіння забезпечують 

ефективне виконання технологічного процесу. 

Розрахунковий річний економічний ефект від використання розробленого 

пристрою підготовки зерен сої до сушіння в комплексі із сушаркою Sukup 

ТЕ1652Е становить 71380 грн і досягається за рахунок інтенсивнішого вологови-

далення в процесі сушіння та зменшення питомих енергетичних витрат. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, в якій представ-

лено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення науково-

прикладної задачі вдосконалення технологічного процесу сушіння зерен сої за 

рахунок інтенсифікації вологовидалення, що досягається розсіченням їх поверх-

ні. Застосування запропонованої технології сушіння, а також методів розрахунку 

конструктивних і режимних параметрів пристрою підготовки зерен сої до сушін-

ня дозволить зменшити енергозатрати на процес загалом.  

 Під час виконання дисертаційної роботи одержано такі підсумкові ви-

сновки та практичні результати: 

 
Рис. 18. Функціональна схема пристрою 

підготовки зерен сої до сушіння у комплексі 

з сушаркою 

Суш. 
ка-

мера 
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1. Встановлено, що реалізація традиційних способів конвективного сушін-

ня (зерна сої, інших олійних культур) в існуючих високотемпературних зерносу-

шарках практично досягла межі вдосконалення і подальше підвищення їх проду-

ктивності можливе шляхом попередньої обробки самого об'єкта сушіння – зер-

номатеріалу. Перспективним напрямком інтенсифікації процесу конвективного 

сушіння зерна сої є штучне збільшення поверхні випаровування шляхом розсі-

чення поверхневого шару зерен. 

2. Утворення «нових поверхонь» випаровування шляхом ударної взаємодії 

зерен сої із ножовими елементами пристрою підготовки до сушіння дозволяє 

підвищити інтенсивність подальшого теплового сушіння на 20…55 % залежно 

від ступеня розсічення. Для кількісної оцінки ступеня інтенсифікації процесу 

сушіння запропоновано ввести коефіцієнт розсічення, який характеризує приріст 

площі випаровування і кількісний показник інтенсивності теплообміну –

еквівалентний (ефективний) радіус зернини, який можливо змінювати в межах 

1,0…1,1. 

3. Розроблено математичні моделі процесу сушіння зерен сої нагрітим по-

вітрям, які враховують стан матеріалу, що характеризується еквівалентним роз-

міром, залежним від коефіцієнта розсічення та інтенсивність випаровування з 

новоутвореної поверхні. Адекватність моделей оцінена відхиленням теоретичних 

і експериментально отриманих даних в межах 3…7 %. 

4. Аналітично визначено і кількісно оцінено вплив ступеня розсічення (ко-

ефіцієнта розсічення) на інтенсивність вологовидалення зерен сої. Збільшення 

коефіцієнта з 1,0 до 1,073 (глибина розсічення 1,5 мм) дозволило зменшити екс-

позицію сушіння з 60 хв до 25 хв, що дає можливість збільшити продуктивність 

існуючих сушарок. 

5. Теоретично обґрунтовано ударну взаємодію зерен із ножовою пластиною 

деки пристрою підготовки до сушіння з урахуванням коефіцієнта відновлення та 

зусилля руйнування і визначено швидкість удару зернини сої об ножову пласти-

ну νуд = 20…65 м/c. 

6. Вдосконалено математичну модель переміщення зерен сої вздовж обер-

тального конічного диску пристрою підготовки їх до сушіння, яка враховує зміну 

сили повітряного потоку вздовж радіусу та дозволяє визначити швидкість удару 

в залежності від конструктивних і режимних параметрів пристрою. Експеримен-

тально визначено його раціональні параметри: радіус диска r = 0,4 м; кутова 

швидкість диска ω = 137,5 рад/с; кут нахилу поверхні диска α = 40⁰. За таких 

умов оптимальна швидкість подачі зерен сої в зону розсічення складає                

νвил = 20…65 м/c. 

7. Максимальне значення кута внутрішнього тертя зерен сої становить           

 = 11,2⁰ за вологості W = 9,6 %, найменше –  = 3,9⁰ за W = 20,9 %.  Максималь-

не значення коефіцієнта тертя ковзання складає fс = 0,42 і відповідає умовам вза-

ємодії зерен сої вологістю W = 9,6 % із прогумованою стрічкою, а мінімальне– fс 

= 0,26 характерне для контакту матеріалу вологістю W = 20,9 % із пластмасою. 

8. Середні значення вагових характеристик зерен сої склали: щільність          

ρ = 1,17…1,201 г/см
3
; пористість ε = 0,803…0,845 г/см

3
; об'ємна маса                                   

γ0 = 0,654…0,749 г/см
3
. Максимальні значення кута природнього відкосу відпові-

дають вологості зерен сої W = 20,9 % – αнас = 32,4⁰, αобв = 42,6⁰. Залежно від воло-
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гості матеріалу значення товщини зерен знаходиться в межах as = 4,91…5,6 мм, 

ширини bs = 5,82…6,26 мм, довжини сs = 6,27…7,52 мм та маси ms = 0,12…0,15 г. 

9. Найбільше зусилля, яке необхідне для розсічення поверхні зерен, стано-

вить 19,01 Н і відповідає вологості матеріалу W = 9,6 %, найменше – 3,41 Н для              

W = 20,9 %. Максимальне значення коефіцієнта відновлення k для вологості зе-

рен сої W = 20,9 % становить k = 0,39, мінімальне – k = 0,55 за W = 9,6 %. 

10. Швидкість повітряного потоку Vпов за всією робочою камерою змінюєть-

ся в діапазоні від 1,0 до 8,2 м/с. Максимальне значення Vпов = 8,2 м/с досягається 

за наступних параметрів: колова швидкість диска V = 55 м/с; висота від поверхні 

диска h = 35 см; віддаль від осі камери r = 0 см. Мінімальне значення                 

Vпов = 1,0 м/с досягається при: V = 25 м/с; h = 55 м; r = 30 см.  

11. Проведенням багатофакторних експериментів отримано регресійні мате-

матичні моделі зміни коефіцієнта розсічення і експозиції сушіння від параметрів 

пристрою підготовки та режимів сушіння зернового матеріалу. Максимально 

допустиме значення коефіцієнта розсічення kр досягається за початкової вологос-

ті зерен сої W = 17...19 %, коловій швидкості диска V = 35…45 м/с, подачі                   

Q = 200…300 кг/год та кількості лопаток n = 4. Значення факторів, під час яких 

буде досягнуто мінімальне значення часу сушіння τ, склали (з коефіцієнтом роз-

січення kр = 1,053): температура і швидкість подачі сушильного агенту                       

tca = 42…45⁰С; Vcа = 1,9…2,0 м/c; початкова вологість зерен сої W = 17...19 %. 

12. Розрахований річний економічний ефект від застосування сушарки із 

пристроєм підготовки зерен сої до сушіння становить 71380 грн.  
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АНОТАЦІЯ 

Копець К.Є. Розробка та обґрунтування параметрів пристрою підго-

товки зерен сої до сушіння. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського 

виробництва. – Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2016. 

У дисертації представлені результати інтенсифікації процесу сушіння зе-

рен сої шляхом їх підготовки методом розсічення поверхні зерен. Запропоновано 

схему сушіння зерен сої в комплексі з пристроєм їх підготовки. 

Розроблено математичну модель переміщення зерен сої конічним диском з 

прямолінійними направляючими лопатками з врахуванням сили повітряного 
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потоку. Виведено аналітичні залежності для визначення швидкості руху матеріа-

лу в пристрої підготовки до сушіння та необхідної кутової швидкості диска з 

врахуванням зусилля руйнування поверхні зерен сої. 

Проведено моделювання процесу тепло- та масопереносу в зернах сої та 

одержано математичну модель зміни вологовмісту з часом та виведено аналітич-

ну залежність для визначення швидкості сушіння з врахуванням коефіцієнту 

сушіння K та визначального (ефективного) розміру зерен. 

Розроблено математичну модель зміни з часом вологовмісту зерен сої та 

виведено рівняння кінетики сушіння, яке враховує інтенсивність випаровування з 

відкритої поверхні. 

Досліджено вплив параметрів сушильного агенту на кінетику сушіння та 

обґрунтовано раціональний режим сушіння і його реалізація. 

Ключові слова: зерна сої, процес сушіння, пристрій підготовки до су-

шіння, зерна сої, коефіцієнт розсічення, коефіцієнт відновлення, коефіцієнт су-

шіння. 

 

АННОТАЦИЯ 

Копец Е.Е. Разработка и обоснование параметров устройства подго-

товки зерен сои к сушке. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.05.11 – машины и средства механизации сельскохозяйственно-

го производства. – Львовский национальный аграрный университет. – Львов, 

2016. 

В диссертации представлены результаты интенсификации процесса сушки 

зерен сои которые заключаются в их подготовки методом рассечения плода. В 

работе предложена схема сушки зерен сои в комплексе с устройством их подго-

товки. 

Разработана математическая модель перемещения зерен сои коническим 

диском с прямолинейными направляющими лопатками с учетом силы воздушно-

го потока. Выведены аналитические зависимости для определения скорости дви-

жения материала в устройстве подготовки к сушке и необходимой угловой ско-

рости диска с учетом усилия разрушения поверхности зерен сои, что, в свою 

очередь, дало возможность определить рациональные кинематические и геомет-

рические параметры рабочих органов устройства: радиус диска r = 0,4 м, угловая 

скорость диска ω = 137,5 рад/с и угол наклона поверхности диска α = 40⁰.  
Проведено моделирование процесса тепло- и массопереноса в зерне сои и 

получено математическую модель изменения влагосодержания и выведено ана-

литическую зависимость для определения скорости сушки с учетом коэффициен-

та сушки и определяющего (эффективного) размера зерна. 

Разработаны математические модели процесса сушки зерен сои нагретым 

воздухом зависящие от коэффициента рассечения и интенсивности испарения с 

новообразованых поверхностей. Адекватность моделей оценена отклонением 

теоретических и экспериментально полученных данных в пределах 3…7%. По-

лученные зависимости подтверждают, что наличие открытой поверхности при-

водит к интенсификации перемещения влаги внутри зерна и высыхания поверх-

ностного слоя. 
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Аналитически определено и количественно оценено влияние степени рас-

сечение на интенсивность удаления влаги из зерен сои. Увеличение коэффициен-

та с 1,0 до 1,073 уменьшает экспозицию сушки с 60 мин до 25 мин, что позволяет 

увеличить производительность существующих сушилок. 
Исследовано влияние параметров сушильного агента на кинетику сушки и 

обоснованно рациональный режим сушки и его реализация. 

Анализом проведенных многофакторных экспериментов получено регрес-

сионные математические модели изменения коэффициента рассечение и экспо-

зиции сушки. В результате анализа уравнений установлено, что на изменение 

величины коэффициента рассечение зерна наибольшее влияние имеет начальная 

влажность сои и угловая скорость диска, а на время сушки – начальная влаж-

ность сои и температура сушильного агента. 

Ключевые слова: зерна сои, процесс сушки, устройство подготовки к 

сушке сои, коэффициент рассечение, коэффициент восстановления, коэффициент 

сушки. 

 

SUMMARY 

Kopec K.E Development and providing the justification of the parameters 

of the soy-bean  seed pre-drying treatment device. – Manuscript. 

Thesis for candidate of engineering sciences on specialty 05.05.11 – machines 

and facilities of mechanization of agricultural production. – Lviv National Agricultural 

University. – Lviv, 2016. 

The thesis is dedicated to intensifying the process of soy-bean seeds drying 

through dissection of the seeds’ surface. In the thesis the drying pattern is proposed in 

combination with the pre-drying treatment device.  

Mathematical model of moving soy-bean seeds with cone disc with linear guide 

blades taking into account the strength of the air flow is developed. Analytical depend-

ence for determining the velocity of material in the pre-drying treatment device and 

necessary angular velocity of the disc considering the force of the destruction of the 

soy-bean seeds surface is derived. 

The simulation of heat and mass transfer in soy-bean seeds was carried out and 

the mathematical model of changing moisture content was obtained. The analytical 

dependence for determining the speed of drying considering the drying coefficient and 

essential (effective)  seed size was derived.  

The mathematical model of changing moisture content of soy-bean seeds on ra-

dius and time is developed, the equation of drying kinetics considering the evaporation 

intensity from the open surface was derived. 

The influence of parameters of drying agent on the kinetics of drying was inves-

tigated. 

The justification of rational drying mode as well as its implementation was pro-

vided.  

Keywords: soy-bean seeds, drying process, device for pre-drying treatment, dis-

section coefficient, recovery coefficient, drying coefficient. 
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