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Дослідження температури зерна 
при його підготовці до розмелу 

Шаповаленко О.I.,доктор технічних наук,1льчук В.Б.,кандидат технічних наук,Харченко Є.І.,аспірант, 
Національний університет харчових технологій; Перцев С.М.,головний інженер Оленівського КХП 

Показникиякостіготовоїпродукціїзмінюютьсявзалежності 
від пори року. В холодний період року вони нижчі, ніж у теплий. 
Багато дослідників пов'язують погіршення показників якості бо-
рошна із температурою зерна [1-3]. 

На технологічний процес холодного кондиціювання зер-
на впливає температура повітря у виробничих приміщеннях. 
Збільшення температури на ГС приводить до скорочення 
тривалості відволожування зерна в середньому на 0,5-0,6% у 
результаті інтенсифікації процесу внутрішнього вологоперене-
сення [4]. Нагрівання зерна прискорює процес надходження і 
розподілу води у зерновій масі, що в кінцевому результаті впливає 
на якість готової продукції [5]. 

Дослідження температури зерна в різні періоди року при 
підготовці його до розмелу проводили у виробничих умовах на 
млинзаводі Оленівського комбінату хлібопродуктів Донецької 
області продуктивністю 500 т/добу, які дозволили встановити 
суттєві коливання температури зерна в залежності від температу-
ри повітря у виробничих приміщеннях зерноочисного відділення. 
Результати проведених досліджень наведено у табл. 1,2. 

Аналіз даних табл. 1 показує, що температура зерна в те-
плий період року при проходженні через технологічне облад-
нання зерноочисного відділення млинзаводу збільшувалася від 
21,4-21,б°С до 32-33,8°С перед першою драною системою. При 
цьому температура повітря у виробничих приміщеннях колива-
лася від 27,7°С до 31 °С, а його відносна вологість становила 23-
31%. За таких параметрів повітряного середовища ефективність 
кондиціювання зерна та показники якості готової продукції були 
найвищими, аналіз цих даних наведено у літературі [б]. 

Аналіз даних табл. 2 показує, що температура зерна в холод-
ний період року при проходженні через технологічне облад-
нання зерноочисного відділення млинзаводу збільшувалася від 
-3.. .+7°С до 11,4-11,6°С перед першою драною системою. При цьо-
му температура повітря у виробничих приміщеннях коливалася 
від 1,7°С до 8°С, а його відносна вологість становила 36-62%. 

З наведених даних (табл. 1,2) видно, що температура зерна 
в холодну пору року в 2,8-2,9 рази була нижчою, ніж у теплий 
період. У холодний період року різниця температур партій 
зерна, що надходили у зерноочисне відділення млинзаводу, 
мала більші коливання (від -3°С до +7°С), ніж у теплий період 
року, що залежало від умов зберігання. У теплий період року 
температура зерна, що надходило у зерноочисне відділення 
млинзаводу, мала значно менші коливання (від 21,4 до 21,6°С). 

Зі зміною параметрів атмосферного повітря такожзмінювалися 
і параметри повітря у виробничих приміщеннях млинзаводу. Тому 
для підвищення ефективності процесу розмелу зерна у борошно 
та покращення якості готового продукту доцільно підтримувати 
температуру повітря у виробничих приміщеннях млинзаводу в 
межах 19-20°С, а його відносну вологість - 65-75%. Підтримання 
необхідної температури та відносної вологості повітря у виробни-
чих приміщеннях млинзаводу, а також усунення неорганізованого 
повітрообміну можливе при повторному використанні спрямова-
них потоків повітря аспіраційних і пневмотранспортних устано-
вок, що вплине на покращення показників якості готової продукції. 

Таблиця 1. Температура зерна та повітря в теплий період року Таблиця 2. Температура зерна та повітря в холодний період року 

Обладнання Температура 
Параметри повітря у точці 

відбору зерна 
Обладнання зерна, °С температура, 

°С 
відносна 

вологість, % 
На стрічковому транспортері в 
елеваторі 

21,4-21,6 27,7 27 

Після сепаратора 27,8-28 30,4 25 
Після каменевідбіоника 28,6-29 30,7 25 
Перед оббивальною машиною 
РЗ-БМО-6 першого проходу 

28,8-29 31,6 25 

Після пневмосепаратора 
РЗ-БСД 

31,8-32,6 32 31 

Після машини мокрого 
лущення А1-БМШ 

32,4 31,1 25 

Перед зволожуванням на 
машині А1-БШУ-2 

30,8-31,6 32 25 

Після основного відволожування 
зерна у бункерах 

31,6-32,4 31,1 25 

Після оббивальної машини РЗ-
БМ0-12 другого проходу 

32,6 30,4 26 

Після аспіраційної колонки 
РЗ-БАБ 

31-32,6 31 25 

Перед І драною системою 32-33,8 31 23 

Обладнання Температура 
Параметри повітря у точці 

відбору зерна 
Обладнання зерна, °С температура, 

°С 
відносна 

вологість. % 
На стрічковому транспортері в 
елеваторі 

-3...+7 2,7-3 62 

Після сепаратора 1,8-2 1,7-2 53 

Після каменевідбірника 2,4 7,5-8 36 

Перед оббивальною машиною 
РЗ-БМО-6 першого проходу 

4,8-6,2 7,2 36 

Після пневмосепаратора РЗ-БСД 4,2-4,4 3,7 70 

Після машини мокрого 
лущення А1-БМШ 

3,2 5,2 51 

Перед зволожуванням на 
машині А1-БШУ-2 

3,2 5,2 51 

Після основного відволожування 
зерна у бункерах 

10,6-12 5,4 41 

Після оббивальної машини РЗ-
БМО-12 другого проходу 

11,6 8 36 

Після аспіраційної колонки 
РЗ-БАБ 

11,2-12,4 6,4-7 39 

Перед І драною системою 11,4-11,6 4,3 46 
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