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Актуальність та постановка проблеми. При виготовленні сільськогосподарської 

продукції ставляться високі вимоги до кінцевого вмісту вологи і рівномірності її розподілу. Як 

правило, доведення зернової маси до необхідної вологості здійснюють за допомогою сушіння, 

як природного за допомогою енергії сонця й сухого атмосферного повітря, так штучного у 

зерносушарках за допомогою теплоносія у вигляді підігрітого повітря. Взагалі сушіння є однією 

з найпоширеніших технологічних операцій, що зустрічається майже в усіх галузях народного 

господарства і промисловості. Раціональний метод сушіння, визначення оптимального режиму і 

вибір типу сушильної установки багато в чому визначаються умовами одержання необхідних 

технологічних властивостей продукту. З огляду на це, пошуки шляхів для удосконалення 

технології і обладнання для сушки слід вважати актуальним напрямом наукових досліджень. 

Основні матеріали дослідження. Штучне досушування зерна можна здійснювати такими 

способами: конвективним - сушіння шляхом безпосереднього контакту сушильного агента 

(підігрітого повітря) із матеріалом, що висушується; контактним - сушіння шляхом нагрівання 

матеріалу, що висушується через стінку, що підводить тепло; і сушіння за допомогою 

інфрачервоного проміння з довжиною хвилі 8-10 мкм, яке здатне проникати на деяку глибину у 

глиб тіл та нагрівати їх. 

Незаперечною перевагою інфрачервоного проміння є його здатність передавати матеріалу, 

що висушується, значно більше тепла, що дозволяє досягнути швидкості випаровування вологи, 

що у багато разів перевищує швидкість її випаровування при конвективному чи контактному 

сушінні, але для цього необхідно щоб зерно рухалось у зоні обробки моно шаром при 

неперервному його провертанні, з метою забезпечення рівномірності його прогрівання. 

Реалізувати технологічний процес сушіння за допомогою інфрачервоного проміння та 

досягнути менших питомих енерговитрат можна застосовуючи моношарну сушильну машину 

переміжного нагрівання [1, 2], яка дозволяє зменшити питомі енерговитрати приблизно у 1,5-2 

рази. У якій для зменшення температури прогрівання частинок продукції, при не меншій 

величині зменшення її вологості, використовується переміжне нагрівання, при якому періоди 

нагрівання інфрачервоним промінням чергуються із періодами обдування холодним повітрям, а 

в якості джерела інфрачервоного випромінювання використовуються інфрачервоні лампи типу 

ІКЗ, які мають меншу теплову інерційність, а довжина хвилі їх випромінювання забезпечує 

нагрівання переважно вологого зерна, при цьому сухе зерно практично не нагрівається. Ще 

меншому енергоспоживанню сушарки сприятиме застосування резонансного віброприводу [3, 

4] та заміна циліндричних витих пружин пружної підвіски вібролотків на плоскі, які внаслідок 

великої жорсткості дозволяють істотно підвищити стабільність коливань вібролотків 

(позбутись паразитних поперечних коливань) особливо у перехідних режимах роботи при 

налаштуваннях резонансного режиму роботи. 

Оптимізація роботи переміжної вібросушарки проводиться шляхом застосування 

адаптивної (екстремальної) системи керування нові PLC [5] динамічними параметрами 

віброприводів, яка реалізовує безперервне керування частотою циклічної вимушуючої сили з 

метою забезпечення та підтримування в часі постійного резонансного режиму роботи і як 

наслідок мінімальних енергозатрат на вібропривод. Та проводить роздільне керування 
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амплітудою циклічної вимушуючої сили дебалансного віброприводу на резонансній робочій 

частоті вібромашини, що дозволяє при мінімальних енергозатратах на вібропривод проводити 

автоматичне адаптивне коректування амплітуди коливань робочого органу вібромашини з 

метою забезпечення стабільності [6] технологічно оптимальних динамічних параметрів 

робочого органу вібромашини.  

Висновки. В результаті аналізу технологічного процесу сушіння зерна та конструктивних 

схем існуючих вібросушарок можна зробити висновок, що вони мають досить складні 

конструкції та порівняно високу енергоємність процесу сушіння, тому найбільш 

перспективними є сушарки, принцип роботи яких ґрунтується на переміжному нагріванні, у 

яких зерно вібротранспортується моно шаром і прогрівається інфрачервоним промінням від 

ламп ІЧЗ, яке діє переважно на вологе зерно, при цьому сухе зерно нагрівається до значно 

меншої температури, а періоди нагрівання чергуються із періодами продування холодним 

повітрям, при цьому для збудження коливань вібролотків доцільно використовувати керовані 

дебалансні вібропривода. Для зменшення енергозатрат на віброрпивод переміжної 

вібросушарки необхідно забезпечити її роботу у резонансному режимі за допомогою адаптивної 

системи керування, при цьому доцільно застосовувати плоскі пружини, які мають дуже велику 

поперечну жорсткість і практично повністю усувають можливість виникнення паразитних 

поперечних коливань, які істотно спотворюють процес вібротранспортування зерна по лотках 

змінюючи його швидкість, що призводить до погіршення якості сушіння. 
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