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Зерносушарки 
Bonfanti: складні 
умови – не завада 
Головна позитивна особли
вість італійських сушарок 
марки Bonfanti – це здатність 
ефективно працювати не 
лише у звичайних, а й у тяж
ких умовах, коли доводиться 
сушити зерно з високою 
(35% і більше) вологістю за 
несприятливих погодних 
умов: висока вологість і 
низька температура атмо
сферного повітря, висока 
швидкість вітру.
Продуктивність сушарок 
стрімко знижується за 
настання холодної погоди. 
Адже чимало тепла йде на 
підігрівання холодного 
повіт ря. На відміну від біль
шості зерносушарок інших 
фірмвиробників, вентиля
тори Bonfantі завжди пода
ють до пальника тепле 
повіт ря. Досягається це реку
перацією тепла від висуше
ного зерна під час його охо
лодження, тобто холодне 
повітря, яким зерно охолод
жується, не викидається до 
атмосфери, а спрямовується 
до пальника для підігрівання 
та дальшого сушіння ним 
зерна високої вологості. 
Як паливоенергоносій для 
отримання тепла від спалю
вання – використовують газ. 
Економічність процесу 
сушіння досягається завдяки 
застосуванню рекуперації 

тепла. Нагрівання повітря, 
яке спрямовується на зерно в 
шахті для його сушіння, 
здійс нюється завдяки теплу, 
що виділяється під час спа
лювання в теплогенераторі 
застосовуваного енергоносія 
(газ, дизельне паливо, елект
роенергія). Принцип рекупе
рації тепла передбачає попе
реднє нагрівання повітря, яке 
надходить до основної зони 
сушарки, й сушіння в її 
інших технологічних зонах. 
При цьому зовнішнє холодне 
повітря спершу проходить 
через нижню зону сушарки, 
де охолоджується гаряче, 
висушене зерно. Із проход
женням через тепле зерно 
холодне повітря нагрівається 
до температури близько 
+100°С (для зерна різних 
культур – це буде різна тем
пература). І лише по тому 
воно надходить фактично 
готове до пальника теплоге
нератора, де продовжує 
нагріватися до температури 
близько +300°С. Аналогічна 
ситуація повторюється 
також під час роботи 
сушарки холодної пори року, 
навіть за мінусової темпера
тури. Звичайно, для того щоб 
підігріти вже доволі тепле 
повітря до температури, за 
якої здійснюється сушіння 
зерна, потрібно менше тепла, 
тобто – палива. Рекуперація 
тепла здійснюється повсяк
час упродовж роботи зерно
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сушарки. Як результат – еко
номія до 30% палива порів
няно із сушарками без реку
перації тепла. Що важливо: 
за таких умов роботи забез
печується не лише мала 
витрата палива, а й висока 
швидкість сушіння. Зерносу
шарку Bonfanti оснащено 
спеціальним вентилятором, 
який подає до пальника 
завжди тепле повітря.
Наслідком роботи будьякої 
зерносушарки буває розтріс
кування зерна й погіршення 
його якості. Трапляється це 
внаслідок теплового шоку, 
який відбувається із сирим і 
холодним зерном, коли воно 
потрапляє до гарячого повіт
ряного потоку. Запобігання 
розтріскуванню зерна є 
характерним і майже 
обов’язковим наслідком 
сушіння зерна в зерносушар
ках гарячим повітрям. Сире 
та холодне зерно, потрапля
ючи до гарячого повітряного 
потоку, може розтріскува
тися. Якість зерна (надто 
насіннєвого) при цьому від
чутно погіршується. Напри
кінці сушіння, коли гаряче 
зерно різко знижує свою 
температуру за дії на нього 
охолоджувального повітря, 
також спостерігається мікро
пошкодження зерна. Таке 
явище спостерігається вна
слідок теплового шоку, якого 
зазнає зерно. Розроблені тех
нологічні рішення, які від
чутно зменшують або й уне
можливлюють таке явище, та 
впроваджені в сушарках 
шахтного типу. У сушарках 
Bonfanti для запобігання 
цьому застосовують теплову 
систему Antіshock (антишок). 
Відповідно до неї перед 
початком сушіння здійсню
ється поступове підігрівання 
зерна не гарячим, а теплим 
повітрям. Підготовка гаря
чого зерна (після сушіння) 
до охолодження здійсню
ється поступовим зменшен
ням його температури 
завдяки дії на нього теплого, 

а не гарячого повітря. Корис
ність системи Antіshock пере
оцінити важко, тому що 
якість зерна при цьому на 
порядок вище. Застосування 
системи Antіshock дає змогу 
одержати висушене зерно з 
добрими органолептичними 
показниками: кольором, ста
ном зовнішньої оболонки 
зернини, характерним при
родним блиском зерна. А з 
таких зернин складається вся 
маса зерна. Й така зернова 
маса, звичайно, оцінюється 
куди вище.
Тепловий режим сушіння 
зерна в сушарках Bonfanti 
спроєктовано так, що зерно 
починає віддавати вологу 
(себто – починається процес 
сушіння) уже в середній час
тині сушильної колони. 
Тобто на цьому технологіч
ному етапі руху зерна в 
шахті відбувається інтенсив
ний вихід вологи зсередини 
зерна та конденсація її на 
його поверхні. Зерно, 
потрап ляючи на останній 
етап сушіння, перебуває в 
стані, який забезпечує легке 
знімання вологи з його 
поверхні, а не з глибини зер
нини. Диференціація темпе
ратур сушіння за висотою 
сушильної колони здійсню
ється за допомогою спеціаль
них заслінокзмішувачів, які 
в заданому режимі розподі
ляють підігріте повітря, 
здійс нюючи в такий спосіб 
підігрівання зерна та його 
дальшу дегідратацію (зневод
нення, себто сушіння) без 
термічного шоку. Такий 
режим сушіння забезпечує 
інтенсифікацію процесу 
сушіння.
Інтенсифікації процесу 
сушіння сприяє також 
рециркуляція теплого 
повіт ря. До нижньої зони 
сушарки надходить гаряче та 
вже певною мірою підсушене 
зерно. Повітря, підігріте 
пальником сушарки, прохо
дить через нього (що має ще 
доволі високу температуру), 
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нагрівається та набуває здат
ності поглинати в себе 
вологу. Після цього воно 
спрямовується до верхньої 
зони сушарки, куди щойно 
надійшло сире зерно. 
Наскільки ефективна рецир
куляційна система? Приклад: 
щоб випарувати 1 кг вільної 
води (з поверхні водойми), 
слід витратити близько 
2,7 МДж теплоти, а для випа
ровування такої самої кіль
кості води, що перебуває у 
зв’язаному стані з насінням 
соняшнику – понад 6 МДж у 
шахтних і близько 4 МДж у 
шахтних сушарках із рецир
куляційною системою.
Правильно розташовані 
вентилятори – важлива й 
невіддільна частина їх кон
струкції. Саме вони забезпе
чують рух повітря через 
зерно й винесення вологи 
назовні. В Україні можна 
придбати різні зерносу
шарки з вентиляторами, які 
встановлені на її «тілі»: ска
жімо, вгорі або за висотою 
сушильної колони. Проте! 
Вентилятори, поперше, 
вібрують. Установлення їх 
безпосередньо на корпусі 
сушарки впродовж кількох 
років призводить до розхи
тування корпусу (ослаб
ленню кріплень, появі щілин 
тощо) і, як наслідок, до втрат 
тепла й енергії. Крім того, 
вібрація негативно впливає 
на надійність інших частин 
сушарки: електродвигунів, 
деталей автоматики. Звідси 
– простої, ремонти, псу
вання зерна, втрата рента
бельності. Подруге, венти
лятори, встановлені на кор
пусі зерносушарки, працю
ють, зазвичай, на витяжку 
відпрацьованого повітря. 
Позаяк воно насичене воло
гою, вентиляторам дово
диться функціонувати за 
складних умов, що скорочує 
термін їх служби. Тому кон
структори Bonfantі встано
вили вентилятори не на 
сушарку, а поруч – на фунда

мент. Це дало змогу не лише 
позбавитися впливу шкідли
вих вібрацій, а й застосувати 
потужні високопродуктивні 
моделі вентиляторів. Ще 
один плюс – обслуговування 
вентиляторів, установлених 
на землі, не створює склад
нощів. Додатковий бонус 
такої сушарки – низький 
рівень шуму: в італійських 
конструкторів вийшло 
домогтися тихої роботи всіх 
моделей сушарок Bonfantі.
Компанія Bonfanti дбає про 
довговічність конструкції: 
робочі поверхні її корпусу 
виконані з оцинкованої сталі 
з алюмінієвим покриттям, 
що забезпечує стійкість 
проти корозії.

Зазначимо й високу теплоізо
ляцію сушарок. Зменшення 
енерговитрат сушарки мож
ливе завдяки зменшенню 
непродуктивної тепловіддачі 
з її поверхні за застосування 
теплоізоляції. На бажання 
замовника сушарка утеплю
ється спеціальними теплоізо
ляційними матами зі спеці
альної технічної тканини  – 
меламін Fonitek®. Зовні ця 
теплозахисна тканина додат
ково покривається (захища
ється) оцинкованими мета
левими листами з оцинкова
ної сталі. Це дає змогу змен
шити непродуктивні витрати 
тепла на нагрівання метале
вих конструкцій сушарки та 
непродуктивні втрати палива 

через зовнішнє теплове 
випромінювання та заоща
дити чималу кількість енер
гії, що й було перевірено на 
сушарках, які працюють. 
Надто використання таких 
сушарок актуальне в кліма
тичних умовах України.
Встановлені в сушарках 
Bonfanti пальники можуть 
працювати на будьякому 
газі, вдало підходять для 
використання саме в зерно
сушарках і здатні виробляти 
велику кількість теплого 
повітря. Застосовані в 
сушарках форсунки з пові
тряним дуттям не потребу
ють камер згоряння. Вони 
мають особ ливий розподіл 
полум’я та забезпечують 
можливість мати в розпо
рядженні чималу кількість 
повітря для змішування, не 
використовуючи при цьому 
камери згоряння. Система 
пересічного потоку повітря 
робить використання 
сушарки гнучким: дає змогу 
сушити зерно дуже вологе 
(40%, кукурудза), із серед
ньою вологістю (20%, зер
нові культури), забезпечує 
велику регенерацію тепла; 
дає змогу зменшити витрати 
палива та споживання 
теплової потужності. Особ
ливість їх у тому, що, на від
міну від пальників, в яких 
полум’я зосереджено в 
одному місці у вигляді 
факела, що утворюється під 
час виходу палива з фор
сунки з круглим отвором, в 
сушарках Bonfanti полум’я 
рівномірно розподілено за 
шириною. Тому газ згорає 
швидко та ефективно віддає 
своє тепло чималій кількості 
повітря, що надходить від 
вентиляторів. Водночас 
полум’я такої форми добре 
очищає повітря від вогнене
безпечних частинок, що 
перебувають у ньому, позаяк 
вони швидко та миттєво 
згорають. Якщо температура 
в сушарці стає вищою за 
безпечну, процес сушіння 
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автоматично зупиняється 
(передусім стають вентиля
тори й пальники), й одразу 
активуються акустична та 
світлова сигналізації.

Рівномірний розподіл тепла 
по периметру сушарки. 
Тепло, яке утворюється під 
час згорання палива, в 
об’ємному просторі сушарки 
поширюється нерівномірно. 
Внаслідок цього зерно в 
цент рі шахти та за периме
тром, біля її стінок, висушу
ється нерівномірно та з куди 
меншою продуктивністю. 
Для запобігання цьому 
явищу зовнішні стінки 
сушарки утеплюються, а для 
того, щоб тепле повітря 
краще потрапляло до центру, 
канали для подачі теплого 
повітря мають спеціальну 
конструкцію та параметри.

Підвищена вибухо- та поже-
жозахищеність, навіть за 
низьких фактичних рівнів 
запиленості (концентрація 
пилу – <15 мг/м3), досяга
ється завдяки використанню 
додаткових, на перший 
погляд, незначних елементів 
конструкції: пневматичних 
клапанів, жолобків зі збіль
шеними перетинами задля 
запобігання швидкому про
ходженню повітря, зовнішніх 
колекторів із великими пере
тинами для спрямовування 
повітря та поліпшення його 
розподілу.
Шахтні зерносушарки 
Bonfanti всіх моделей мають 
низький рівень шуму. Макси
мальний шум, яким супрово
джується робота сушарки як 
у денний, так і в нічний час, 
становить менше 55 dB (A). 
Причому ці дані отримані на 
відстані 10 м від сушарки. А 
за більшої відстані від 
сушарки рівень цього шуму 
зменшується пропорційно 
збільшенню відстані від 
сушарки. Шум біля сушарки 
здебільшого формують вен
тилятори. 

Висока планка 
«Дунаївчанки»
Продовжує типоряд зерно
вих сушарок шахтного типу 
«СД» «Дунаївчанка» (підпри
ємстворозробник і вироб
ник – ТОВ «Керуюча компа
нія «Дунаєвецький ливарно
механічний завод») (див. 
журнал «ЗЕРНО», №1 від 
2020 р.) друга група зернових 
сушарок «Дунаївчанка» – 
СД13 – СД25. Вони, як і 
сушарки СД1 – СД12 при
значені для безперервного та 
водночас щадного й рівно
мірного сушіння чистого, 
непереробленого зерна або 
насіння зернових колосових, 
бобових та олійних культур, 
ріпаку, кукурудзи, насіннє
вого, продовольчого або 
фуражного призначення за 
допомогою атмосферного 
повітря, нагрітого в теплоге
нераторі продуктами зго
ряння, що утворюються під 
час спалювання в ньому 
палива.
До конструкції сушарки, 
наприклад, СД13 входять: 
шахта, яка складається із 
секцій сушіння та охолод
ження; верхній завантажу
вальний бункер; сепаратор із 
циклоном; витяжні вентиля
тори; вигрібач (під ним роз
ташовано бункер для 
випуску висушеного зерна на 
вивантажувальний тран
спортер); теплогенератор; 
шафа керування; компресор 
для пневмоприводу вигрі
бача; термоізоляція шахти; 
майданчики для обслугову
вання завантажувального 
бункера та сушарки із 
зовнішнього боку та доступу 
до люків, що ведуть усере
дину сушарки.
Технічні параметри сушарок 
СД13 – СД25 з біотеплоге
нераторами під тверде 
паливо такі: місткість шахти 
для зерна – 61–100 т, кіль
кість сушильних секцій – 
13–25 шт., кількість охолод
жувальних секцій – 4–5 шт. 
Габаритні розміри сушарок: 

довжина – 16,75 м, ширина 
– 6 м, висота – від 16,12 до 
23,4 м. Тобто визначальним 
проєктним рішенням для 
підвищення продуктивності 
сушарки є збільшення в 
складі конструкції сушиль
них та охолоджувальних 
секцій. Природно, габаритна 
висота сушарки зростає до 
23,4 м. Інші габаритні роз
міри – довжина та ширина 
– залишаються без змін. Це є 
вигідними та відмінними 
особливостями сушарок 
шахтного типу від сушарок 
типу «СД». 
Сушарки можуть використо
вуватися з біотеплогенерато
рами ОТД25002хОТД 2500 з 
номінальною тепловою 
потужність 4580–7600 кВт. У 
їх печах спалюється тверде 
біопаливо й при цьому утво
рюється високотемпературна 
газова суміш – теплоагент, 
що подається вентиляторами 

до сушильних секцій 
сушарки. Потужність елект
родвигунів приводу вентиля
торів – 60–110 кВт, продук
тивність вентиляторів: на 
сушильні секції – 
98 840–176 500 м3/год., а на 
охолоджувальні – 
28 240–35 300 м3/год. Продук
тивність сушіння зерна куку
рудзи на 15% за температури 
сушіння +120°С і темпера
тури охолодження 0°С стано
вить 19,7–33 т/год. Витрати 
енергоносія на сушіння зерна 
для 1 т/%: пелети – 2,6 кг, 
деревних трісок – 3 кг, 
соломи – 4–5 кг.
Сушарки СД13 – СД25 
можуть так само використо
вуватися з теплогенерато
рами для спалювання при
родного газу (пропанбутан). 
Його витрати під час 
сушіння зерна такими тепло
генераторами 1 т/% – не 
більше як 1,1 м3/год./(1 т*%). 
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Теплогенератор може мати 
гібридну конструкцію, коли 
в його складі використову
ють піч і пальник. Це дає 
змогу спалювати як біосиро
вину, так і природний газ. 
Модель теплогенератора під 
природний газ – ТГД2000–
ТГД4000. Зі спалюванням 
газу утворюється теплоагент, 
який і затягується в резуль
таті функціонування венти
ляторів до сушильних сек
цій. У складі теплогенерато
рів використовують еконо
мічні пальники відомих 
європейських брендів, 
зокрема Riello, Ecoflam, CIB 
Unigaz S. p. A. Пальник вста
новлюють у каналі гарячого 
повітря.
Зернова сушарка, яку укомп
лектовано гібридним тепло
генератором для одночасного 
спалювання біопалива та 
газу (природного або рід
кого), працює так: під час 
сушіння ранніх зернових та 
олійних культур, де викорис
товується температура 
сушіння +75–95°С, додатково 
до біотеплогенератора, що 
працює на твердому біопа
ливі, вмикається газовий 
пальник. Це разом забезпе
чує необхідну – збільшену 
теплову потужність. Істотно 
економиться газ – до 50%, 
порівняно із сушарками, що 
працюють суто на газі.
За використання гібридного 
теплогенератора в його 
складі додатково використо
вують теплообмінник і димо
сос. Потужність електродви
гунів для надання дії венти
лятору димососа становить 
від 5,5 до 11 кВт.
На істотне підвищення еко
номії вже отриманого тепло
агента, який пройшов через 
сушильні секції шахти й 
виконав свою функцію 
сушіння вологого зерна, 
спрямоване повторне вико
ристання такого теплоагента 
завдяки застосуванню сис
теми рекуперації. Це одне з 
основних стратегічних 

рішень у конструкції 
сушарки для економії енер
гоносія. Технічне рішення 
виглядає так: відпрацьоване 
тепле повітря, яке пройшло 
через нижні охолоджувальні 
та почасти – через верхні 
осушувальні секції, відбира
ється вентиляційними 
циклонами, очищається та 
повертається знову до тепло
генератора через спеціальні 
повітряні канали у фунда
менті. Опісля це повітря 
змішується в теплогенера
торі з повітрям навколиш
нього середовища, підігріва
ється до потрібної темпера
тури та подається знову до 
сушильних секцій. Таке 
комплексне застосування 
системи рекуперації разом з 
утепленою шахтою, економ
ними пальниками та систе
мою керування потоками 
сушильного агента дає 

реальне зниження енергоно
сія – до 30%. Звичайно, під 
час використання системи 
рекуперації витрати газу 
зменшуються, коефіцієнт 
корисної дії (ККД) сушарки 
підвищується, а витрати газу 
при цьому зменшуються до 
0,9 м3/1 т*%. 
Для традиційного очищення 
повітря застосовують сис
тему циклофенів, що забез
печує максимальне очи
щення відпрацьованого 
повіт ря. Циклофени футеро
вані пластиком. Це виключає 
налипання зернових відходів 
і відчутно продовжує термін 
їх безперервної роботи. 
Циклофени також пропону
ється використовувати під 
час сушіння олійних культур, 
чого не рекомендують 
виробники сушарок, які 
застосовують для рекуперації 
звичайні вентилятори. У 

Таблиця 1. Технічні 
характеристики сушарки 
СД-13 «Дунаївчанка» 

Найменування показника Значення 
показника

Місткість шахти, т 55

Кількість сушильних секцій, шт. 13

Кількість охолоджувальних 
секцій, шт. 3

Кількість теплогенераторів, шт. 1

Тип пальника Твердо
паливний

Номінальна теплова потужність, кВт 2700

Подача теплоагента до сушильних 
секцій Вентилятор

Кількість вентиляторів, шт. 3

Потужність електродвигунів 
вентиляторів, кВт 45

Потужність встановлених 
електродвигунів (паспортна), кВт 77,94

Компресор, шт. 1

Габаритні розміри сушарки, мм:

– довжина 7500

– ширина 5200

– висота 14 290

Таблиця 2. Характеристика 
умов і режимів роботи 
сушарки СД-13 під час 
проведення випробувань

Найменування показника Значення 
показника

Температура навколишнього 
повітря, °С +8

Максимальна відносна 
вологість повітря, % 78

Швидкість вітру, м/с 4

Вид палива
Пелети 

з лушпиння 
соняшнику

Вологість пелет, % 10

Питома теплота згорання 
біопалива (пелет), ккал/кг 4060

Режими роботи сушарки 24 год. за добу

Вид роботи Безпе рервне 
сушіння зерна

Характеристики зерна, %:

– вологість зерна 20,2

– ціле зерно 96,10

– подрібнене зерно 3,90

– органічні домішки 0,10

– сміттєві домішки 0,21

– технологічний пил 0,10

Наявність сторонніх, не харак
терних для зерна запахів Немає
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сушарках, що сушать пере
важно зерно кукурудзи, мож
ливе використання осьових 
вентиляторів.
Сушарка обладнується систе
мою пило та шумозахисту, 
що дає змогу встановлювати 
її в населеному пункті. Для 
зменшення викидів пилу в 
атмосферне повітря сушарки 
додатково обладнуються 
осадовими камерами. Це 
додаткова конструкція на 
шахті сушарки, що встанов
люється з боку витяжних 
вентиляторів і слугує для 
захисту навколишнього 
середовища від викидів лег
ких зернових відходів і пилу, 
які осідають і збираються в 
нижній частині цієї камери. 
Також можуть бути додат
ково встановлені частотні 
перетворювачі в системах 
керування електродвигунами 
вентиляторів, котрі їх відми
кають під час вивантаження 
зерна та цим самим мінімізу
ють викиди. Використання 
осадової камери забезпечує 
максимально можливий 
шумо та пилозахист.
Сушарки можуть обладнува
тися повітряним фільтром, 
який являє собою сітку, виго
товлену з пластику та вста
новлену на опорній кон
струкції. Вона закриває 
витяжні вентилятори та 
забезпечує очищення відпра
цьованого повітря. Повітря
ний фільтр потребує обслу
говування: слід чистити 3–4 
рази за сезон залежно від 
засміченості й вологості 
сировини. Для цього достат
ньо залучити одну людину на 
2–3 год.
Важливою технологічною 
особливістю, яка також реа
лізована в конструкції шахт
них сушарок СД13 – СД25 
«Дунаївчанка», є їх адаптова
ність до сушіння насіння 
олійних продовольчих куль
тур і створення для цього 
особливих термічних режи
мів роботи. Тому під час 
сушіння насіння олійних 

культур за температури 
+75°С і температури навко
лишнього середовища +15°С 
з охолодженням сушарки 
забезпечують продуктив
ність (відповідно до зрос
тання їх технічних парамет
рів і проєктної продуктив
ності) від 538 до 1030 т/добу. 
Зерно зернових культур 
сушиться за дещо вищої 
температури – +95°С. За тем
ператури повітря навколиш
нього середовища +15°С і 
застосування режиму 
охолод ження продуктивність 
сушіння сягає від 45 до 
87 т/год. (1082–2081 т/добу).
Зерно кукурудзи сушиться за 
температури +120°С. Збира
ють її, як це часто практику
ють в умовах України, в піз
ній термін – жовтеньлисто
пад і навіть куди пізніше. 
Звичайно, температура при 
цьому незрідка становить 
0°С. Застосовуючи за такої 
температури режим охолод
ження, продуктивність 
(залежно від потужності 
сушарки) сягає від 18 до 
33 т/год. (або 439–792 т/добу). 

Паливо для біотеплогенера-
тора. Як паливо для печі 
можуть бути використані 
пелети (деревні, з соломи, з 
лушпиння соняшнику 
тощо), паливні брикети, 
висушена деревина (воло

гість – не більше 20%), тріски 
деревні, качанистрижні 
кукурудзи (з вологістю не 
більше 10%), солома тюко
вана. До цих видів палива 
можна додавати тирсу або 
лушпиння насіння (соняш
нику, сої, рису) в кількості до 
30% від загального обсягу. 
Вологість палива для ефек
тивнішого утворення тепла 
не має перевищувати 20%. 
Паливо не повинно мати 
домішок нафтопродуктів і 
залишків пакувальних мате
ріалів. Використання пелет 
потребує застосування в печі 
інших колосників, ніж під 
час спалювання крупнофрак
ційних видів палива. Витрата 
палива залежить від його 
виду та вологості.

Опис технологічного про-
цесу. Вологе зерно заванта
жується до завальної зерно
вої ями, з якої транспорте
ром подається до завантажу
вальної норії, а з неї через 
сепаратор із циклоном або 
зерноочисну машину – на 
завантажувальний отвір. 
Завантажувальний отвір 
слугує для приймання зерна 
та розподілу його по верхній 
сушильній секції. Кількість 
сушильних секцій визнача
ється проєктною продуктив
ністю сушарки, що відбито в 
марці сушарки. Із сушильних 

секцій зерно самопливом 
надходить в охолоджувальні 
секції. У цих секціях зерно 
охолоджується за допомогою 
потоку повітря, створюва
ного вентилятором/вентиля
торами, кількість яких, 
залежно від марки сушарки, 
може становити 4–5 шт.
За спалювання в пальнику 
газу утворюється газова 
суміш, що подається до вен
тиляційного каналу, за яким 
гарячий теплоагент спрямо
вується до сушильних секцій. 
Вентилятори, розміщені на 
протилежному до вентиля
ційного каналу боці сушиль
них секцій, «засмоктують» 
через сушильні секції гаря
чий теплоагент, який і нагрі
ває зерно. Зерно при цьому 
віддає «свою» вологу 
повіт рю. Це вже охолоджене, 
але тепле повітря спрямову
ється до охолоджувальних 
секцій і проходить через них. 
Після цього це повітря над
ходить до камери пальника, 
де знову змішується з гаря
чим повіт рям і надходить до 
сушильних секцій. Під ниж
ньою охолоджувальною сек
цією розташовано пристрій 
для вивантаження на виван
тажувальний транспортер 
сухого зерна, яке надалі з 
допомогою норії транспор
тується на склад.

Результати тестувань. 
Оцінку якості функціону
вання сушарок високої про
дуктивності типу СД «Дуна
ївчанка» проведено на базі 
сушарки СД13 «Дунаїв

Таблиця 3. Якість сушіння 
зерна кукурудзи сушаркою 
СД-13

Найменування показника Значення 
показника

Характеристики зерна, %:

– вологість зерна (не більше) 14,2

– ціле зерно 95,8

– подрібнене зерно 4,2

– органічні домішки –

Наявність сторонніх запахів у зерні Немає
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чанка» (табл. 1) у господар
ських умовах – у ТОВ 
«СервісагроПолтаваПлюс» 
(с. Остапівка, Лубенський 
район, Полтавська область) 
під час сушіння зерна куку
рудзи. Сушарку було вкомп
лектовано теплогенератором 
з піччю для спалювання 
твердого палива. Випробу
вання першочергово були 
спрямовані на визначення 
показників призначення 
сушарки – насамперед про
дуктивності та якості 
сушіння зерна й економіч
ності процесу сушіння із 
застосуванням твердого біо
палива. 

Аналіз умов проведення 
випробувань. Під час прове
дення експлуатаційних 
випробувань сушарка вико
нувала сушіння зерна куку
рудзи. У печі теплогенера
тора спалювалися пелети, 
виготовлені з лушпиння 
соняшнику. Зерно до 
сушарки подавала норія від 
нагромаджувальної ями. До 
неї надходило зерно прямо з 
поля від зернозбирального 
комбайна. Сухі погодні 
умови під час збирання куку
рудзи сприяли доброму при
родному висиханню зерна, 
яке мало вологість на рівні 
20,2%. Сушарка працювала в 
режимі одноразового зняття 
з 20,2 до 14,2% (табл. 2 та 3). 
Для сушіння зерна темпера
тура теплоагента, який пода
вався до сушарки, становила 
+100°С. Після сушіння зерно 
переміщалося від сушарки з 
допомогою норії до бункера

нагромаджувача й далі – до 
зернового складу. 
Після сушіння виконано 
оцінку якості висушеного 
зерна. Результати свідчать, 
що сушарка забезпечує ста
більну роботу в режимі одно
разового проходу зерна через 
її шахту й зняття вологи при 
цьому на 6% – з 20,2 до 
14,2%. «Другорядні» фракції, 
які наявні в складі «старто
вого» зерна (облущене, сміт
тєві домішки, органічні 
домішки, технологічний 
пил), відокремлюються від 
зерна та не потрапляють до 
шахти. Тим самим виключа
ються як передумови для 
засмічення шахти, так і неба
жані явища, пов’язані з цим 
чинником. Сушарка не 
зумовлює негативного 
впливу на стан зерна: 
пошкод ження зерна сушар
кою за одноразового прохо
дження через секції сушарки 
в процесі сушіння – незначне 
та становило 0,3%. Висушене 
зерно не має сторонніх запа

хів, зокрема запаху диму. 
Зерно не має тріщин, які 
могли би зумовлюватися 
різними «передержуван
нями/зависаннями» зерна в 
секціях сушарки. Тобто 
сушарка працює у встановле
ному режимі продуктивності 
й забезпечує добру якість 
сушіння зерна. Після 
сушіння зерно переміщува
лося від сушарки з допомо
гою транспортера та норії до 
бункеранагромаджувача й 
далі – до зернового складу.
За результатами експлуата
ційнотехнологічного оціню
вання встановлено, що 
сушарка СД13 забезпечує 
приймання та сушіння зерна 
кукурудзи з дальшим його 
охолодженням до 400 т за 
добу (табл. 4). Як паливо в 
печі теплогенератора вико
ристовували пелети з луш
пиння соняшнику. Продук
тивність сушарки в складі 
сушильного комплексу ста
новить 18 т/год. за умови 
зниження вологості на 6%, а 
питомі витрати палива – 4 кг 
на 1 т% вхідної сировини. 
Обслуговує сушарку в складі 
комплексу одна особа – опе
ратор. 
Визначено також економічні 
показники сушарки СД13. 
Затрати праці під час експлу
атації становлять 0,01 люд.
год./т%. Прямі експлуата
ційні витрати на 1 т% стано
вили 16,44 грн. У структурі 

прямих експлуатаційних 
витрат 72,6% становлять 
витрати на отримання/
вироб лення теплоагента та 
на електроенергію.
За результатами оцінювання 
сушарки зернової СД13 
відповідно до вимог застосо
ваних стандартів ДСТУ EN 
ISO 42541 і ДСТУ EN 
602041 за показниками, що 
належать до її конструкції, 
встановлено, що сушарка 
СД13 «Дунаївчанка» відпо
відає вимогам безпеки та 
ергономічності зазначених 
нормативних документів.
За результатами випробувань 
сушарки СД13 – СД25 із 
теплогенератором для спа
лювання твердого біопалива 
включені до Державного 
реєстру технічних засобів для 
агропромислового комплексу 
України.

А тепер – про ЗШР
Українські аграрії, які мають 
малі та невеликі господар
ства, стикаються із пробле
мою сушіння зерна. Адже 
обсяги – невеликі, а іноді 
– просто малі. Не висушиш 
зерно – воно впродовж піз
ньої осені й зими просто 
пропаде. А з втраченим зер
ном пропадуть і гроші, й 
така нелегка праця з його 
вирощування. Тобто 
потрібна сушарка. Якщо 
конкретніше – невелика, 
ефективна, універсальна. 
Такими якостями наділені 
шахтні сушарки, які, окрім 
того, мають добрий запас 
технічної надійності, міц
ності, невибагливі в обслуго
вуванні, є універсальними до 
режимів сушіння, почина
ючи від дрібнонасіннєвого 
насіння та закінчуючи круп
нофракційним зерном куку
рудзи з вологістю навіть 
понад 35%, що характерно 
для умов зерновиробництва 
України. Це розуміють усі: й 
виробники цієї «ходової» 
важливої промислової про

Таблиця 4. Продуктивність і витрати сушарки СД-13

Найменування показника Значення 
показника 

Продуктивність сушіння зерна кукурудзи (за температури сушіння +100°С і зниженні 
вологості на 6%), т/год. 18

Продуктивність сушарки (за температури сушіння +100°С і зниженні вологості на 6%), т/добу 400

Споживана потужність, кВт 72,49

Питомі витрати електроенергії, кВт*год./т% 0,64

Питомі витрати палива (пелети соняшнику), кг/т% 4
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дукції, й споживачі. «Завод 
зерноочисної техніки» 
(м. Харків), ідучи назустріч 
українським аграріям, нала
годив виробництво зернових 
сушарок шахтного типу серії 
ЗШР, до якої входять сім 
моделей: ЗШР3, ЗШР6, 
ЗШР10, ЗШР15, ЗШР20, 
ЗШР25, ЗШР30 (табл. 5). 
Насамперед слід зазначити, 
що такий широкий типоряд 
дає змогу вибрати та застосу
вати сушарку, яка здатна 
забезпечити продуктивність 
сушіння в широкому діапа
зоні: фактично від 1 т/год. 
(зерно кукурудзи під час 
сушіння – від 28 до 14%) до 
30 т/год. (зерно пшениці – від 
19 до 14%). А впродовж доби, 
навіть під час сушіння воло
гого зерна кукурудзи з воло
гістю 28% і «зйомі» вологості 
на 14%, продуктивність сягає 
750 т. Тобто сушарки пропо
нованого ряду здатні задо
вольнити виробничі потреби 
будьякого власника 
сушарки: будьто малий фер
мер чи потужне зерновироб
ниче господарство. Одним із 
шляхів досягнення такої 
високої продуктивності 
сушарок ЗШР є насамперед 
використання в складі зерно
вої шахти більшої кількості 
сушильних і охолоджуваль
них секцій. Природно, габа
ритна висота при цьому 
збільшується до 18 м. Однак 
ширина сушарок зростає 
невідчутно й сягає лиш 7,1 м. 
А довжина фактично не змі
нюється і становить 
2,5–3,5 м. Тобто за умов 
«затиснених» майданчиків 
підприємства вона нор
мально вписується в них. 
Нинішня сучасна сушарка 
без споживання електроенер
гії – немислима. Відповідно 
до збільшення використання 
затребуваної електроенергії 
вентиляторами збільшується 
й потужність застосовуваних 
електродвигунів, яка згідно з 
продуктивністю сушарки 
становить 5,9–64 кВт. 

Щодо забезпечення теплом 
процесів сушіння сушарки 
серії ЗШР – універсальні, 
позаяк призначені, адапто
вані та можуть спалювати 
дизельне рідке пальне й 
тверде біопаливо. Для спалю
вання дизельного палива 
сушарки мають у своєму 
складі пальник. Витрати 
дизельного палива під час 
сушіння зерна на 1 т% ста
новлять 1–1,5 л. 
Одним зі шляхів ефектив
ного господарювання з 
сушаркою серії ЗШР є вико
ристання як енергоносія 
твердого біопалива. До цього 
виду палива належать рос
линні відходи сільгоспвироб
ництва – солома та вторинна 
продукція діяльності пере
робних підприємств лісового 
господарства (тирса від пере
робки дерев і, власне, зви
чайні дрова). Для їх спалю
вання до складу сушарки 
входить біотеплогенератор. 
Його теплова потужність, 
залежно від марки та продук
тивності сушарки, де він 
використовується, становить 
400–3600 кВт. Витрати твер
дого біопалива для отри
мання такої кількості 
теплоти становить від 50 до 
390 кг/год.
Повноцінний цикл вироб
ництва компанії «Завод зер
ноочисної техніки» дає їй 
змогу жорстко контролювати 
якість своєї зерносушильної 
продукції – сушарок. До 
цього слід додати також 
повний цикл їх монтажу в 
господарствах, а також пус
коналагоджувальні роботи, 
які містять також навчання 
обслуговувального персо
налу. Сервісний відділ під
приємства здійснює гаран
тійне та післягарантійне 
обслуговування. І як сумар
ний результат: сушарками 
ЗШР споживачі задоволені! 
Отже, і на ринку України 
наявні конкурентоздатні 
шахтні сушарки вітчизня
ного виробництва.  

Таблиця 5. Характеристики сушарок ЗШР

Параметри ЗШР-3 ЗШР-6 ЗШР-10 ЗШР-15 ЗШР-20 ЗШР-25 ЗШР-30

Місткість шахти для 
зерна, т 6 12 20 30 40 50 60

Продуктивність сушіння, т/добу:

– пшениця (з 19 до 14%) 72 144 240 360 480 600 750

– кукурудза (з 20 до 14%) 48 100 200 250 340 450 550

– кукурудза (з 28 до 14%) 21 55 105 145 190 270 330

– соняшник (з 12 до 8%) 36 70 170 230 290 365 470

Витрати твердого 
біопалива, кг/год. 50 80 120 185 220 300 390

Потужність 
електродвигунів, кВт 5,9 10 19,5 28 47 52 64

Теплова потужність 
теплогенератора, кВт 400 550 925 1350 1900 3000 3600

Висота, м 6,5 9 12 14 15 16 18

Ширина, м 2 2 3,1 3 3 5,5 7,1

Довжина, м 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Маса, т 4,8 6,2 11 15 20 25 28


