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ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОСОБУ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 

СУШІННЯ ВИСОКОВОЛОГОГО НАСІННЯ БАШТАННИХ КУЛЬТУР 
 
В статті запропоновано принципово нову концепцію енергоощадного сушіння високовологих насіннєвих 

матеріалів, зокрема насіння гарбузів, процес сушіння яких через специфічні морфологічні, теплофізичні, підвищені 
когезивно-адгезивні властивості, наявності в шарі насіння залишків поверхневої плівки та плоду найбільш 
енергоємний.  
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JUSTIFICATION OF A RATIONAL METHOD AND EQUIPMENT  

FOR DRYING HIGH-MOISTURE SEEDS OF MELONS 
 

The main reason holding back the wide distribution of pumpkin, like some other crops, is the lack of quality seeds. The receipt and 
storage of seed is largely dependent on the methods and means of drying. When choosing a technology and means for drying pumpkin seeds, 
one must take into account their adhesion properties, that is, the tendency to form conglomerates under certain conditions, sticking to 
working bodies, etc. 

Drying equipment should ensure uniform drying throughout the entire volume of products with different moisture content, as well 
as a change in the main process parameters - temperature and drying agent feed rate, which will allow the use of differential drying modes. 
But in drying installations used for grain processing, it is practically impossible to organize a high-quality process due to the impossibility of 
using differentiated modes of drying seeds, as well as increased cohesive-adhesive properties of the pumpkin seed layer. A much greater effect 
is achieved by devices with active hydrodynamic modes, in particular, in a fluidized bed with its modifications: an aerial boiling, vibroboiling 
and aerovibroboiling bed. 

In order to improve the flowability of a layer of materials prone to sticking, sticking, the formation of channels in the material 
layer, agglomeration, at the initial stage of drying, along with vibration and aeration mixing, it is advisable to use additional mechanical 
mixing devices. 

The article proposes a fundamentally new concept of energy-saving drying of high-moisture seed materials, in particular pumpkin 
seeds, the drying process of which through specific morphological, thermophysical, increased cohesive-adhesive properties, the presence of 
residues of the surface film and fruit in the seed layer is the most energy-intensive. At the first stage in the process of filtration drying, in 
which the heated drying agent under the influence of pressure drops moves through the cellular structure of the gas-permeable material, the 
drying of the material also occurs due to a change in the state of aggregation of the available, mainly surface, moisture. At the second stage, 
when the seeds acquire discrete properties, drying occurs in the aerovibroboiling layer due to the developed phase contact and an increase in 
the convective diffusion rate, which contributes to an increase in the drying rate in general and allows the process to be carried out at the 
maximum permissible values of seed heating. 

To carry out research to determine the rational technological parameters of the process, a structural and technological scheme of 
a vibration unit has been developed and a prototype has been created, which sequentially implements the filtration and convective stages of 
drying pumpkin seeds.  

Keywords: melons, pumpkins, high-moisture seeds, vibrating dryers, filtration-convective drying, quality. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді  

та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями 

Останнім часом українські аграрії все частіше згадують про так звані нішеві культури, тобто 

культури які можуть успішно культивуватися в країні, але з тих або інших причин не мають широкого 

розповсюдження. В топ-10 нішевих культур України входять зокрема вишня, груша, батат, спаржа тощо, і 

звичайно гарбуз. Саме гарбуз заслуговує на значно більше поширення завдяки багатьом чудовим якостям. 

На фоні зростаючого попиту на насіння гарбуза суттєво зростає попит на його посівний матеріал та 

продукти переробки, зокрема: м’якоть , гарбузову олію, жмих. З гарбузової сировини в Україні 

виготовляють пюре, їстівний концентрат, заправки і соуси, цукати, пастилу, БАДи, а також годують 

м’якоттю худобу. Ще однією перевагою з точки зору фермерів є те, що після збирання гарбузів на полі 

залишається багато клітковини, яка дуже корисна для ґрунту, що вказує на те, що гарбуз являється 

прекрасним попередником для більшості культурних рослин. Також аграрії вважають гарбуз харчовою 

культурою, крім того він страхує господарство від неврожаю основних культур завдяки своїй 
посухостійкості [1].  

Головною причиною яка стримує широке розповсюдження гарбуза, як і деяких інших культур, є 

дефіцит якісного насіння. Отримання і збереження посівного матеріалу в значній мірі залежить від способів 

і засобів сушіння, адже зберігатись насіння має при певних умовах, зокрема вологість насіння більшості 

культур не повинна перевищувати 14-15%. 

Сушіння насіння в зерносушарках із порушенням вимог до їх експлуатації, без урахування 
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ботанічних і фізичних властивостей, початкової вологості насіння, типу зерносушарок та режимів сушіння є 

однією з причин зниження посівних якостей. Сушіння, яке виконується із врахуванням усіх факторів, сприяє 

дозріванню насіння у післязбиральний періоді підвищенню його життєздатності. При виборі технології та 

засобів сушіння насіння гарбуза потрібно враховувати його адгезійні властивості, тобто схильність до 

утворювання при певних умовах конгломератів , налипання на робочі органи тощо.  

Ефективність більшості технологій та обладнання яке використовують для сушіння насіння гарбуза 

не може забезпечити потрібної продуктивності та необхідних посівних якостей готового продукту. . 

Головною причиною такої ситуації є відсутність повної інформації, наукових досліджень з обґрунтування 

прийомів, конструкційних і режимних параметрів машин та їх робочих органів. Часто зустрічається 

інформація, яка породжує протиріччя. Це обумовлено відсутністю узагальнених теоретичних і 
експериментальних досліджень процесу сушіння насіння баштанних культур у післязбиральний період, що 

негативно вплинуло на розробку обладнання та технологічних ліній. 

Вирішити це завдання можна шляхом проведення глибоких теоретичних і експериментальних 

досліджень, систематизації та аналізу досягнутих технічних рішень. 

 

Аналіз досліджень та публікацій 

У зв’язку зі значною різноманітністю способів та відповідних засобів сушіння дисперсних 

матеріалів доцільно розглянути існуючі способи сушіння насіння гарбуза, виходячи з домінуючої ознаки їх 

класифікації – стану шару матеріалу, враховуючи технологічні, енергетичні, економічні показники процесу 

та способи його інтенсифікації, зокрема шляхом вібраційної дії при організації процесу сушіння необхідно, 

в першу чергу, врахувати технологічні властивості продукції – біологічні, фізико-хімічні, структурно-
механічні, теплофізичні, що має визначальний вплив на вибір методу і режимів сушіння, а також 

конструкції сушильного пристрою [2]. 

Сушильне обладнання повинно забезпечувати рівномірність сушіння по всьому об’єму продукції з 

різною вологістю, а також зміну основних параметрів процесу – температури та швидкості подачі 

сушильного агента, що дасть можливість застосовувати диференційні режими сушіння. Також обладнання 

для сушіння повинно задовольнити основні техніко-економічні показники: мінімальні габарити, масу, 

металоємкість; питомі енерговитрати, автоматизацію та механізацію процесу, ремонтопридатність.  

Спеціальне обладнання для сушіння насіння гарбуза серійно в нашій країні не випускається. Для 

реалізації цього процесу часто використовують сушарки для зерна: барабанні, конвеєрні, установки для 

вентилювання сіна тощо. Але в сушильних установках такого типу практично неможливо організувати 

якісний процес через неможливість застосовувати диференційовані режими сушіння насіння, а також  
підвищені когезивно-адгезивні властивості шару насіння гарбуза.  

 

  
а) б) 

Рис. 1. Загальний вигляд сушильного стола V-KB 15/3: а )  сушильний стіл із шнековими перемішувачами; б)  сушильний стіл 

із завантаженим насінням 

 

Одним із небагатьох українських підприємств, які освоїли випуск 

сушарок для насіння баштанних культур, є Каховський експериментальний 

механічний завод. Їх розробка – сушильний стіл V-KB 15/3 (рис. 1), який 

призначений для сушіння сипкої сировини [3]. 

Безсумнівною перевагою даної конструкції є простота конструкції, 

а також можливість механічного перемішування матеріалу за допомогою 

шнека. Але її недоліки – висока метало- і енергоємність значно знецінюють 

її позитивні сторони. 

Значно більшого ефекту досягають  пристрої з активними 
гідродинамічними режимами, зокрема в киплячому шарі з його модифікаціями: 

аерокиплячому, віброкиплячому та аеровіброкиплячому шарі (АКШ, ВКШ та 

АВКШ відповідно) [4]. Розглянемо декілька конструкцій сушарок, найбільш 

характерних для даної групи. 

Для сушіння продукції, схильної до злипання, використовуються 

вібраційні установки з криволінійною формою поверхні в зоні контакту фаз. 

Завдяки обтічній формі таких поверхонь, не утворюються застійні зони, що 

виключає нерівномірний прогрів та перегрів матеріалу, частки матеріалу 
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Рис. 2. Схема лоткової 

конвективної вібраційної сушарки 

з U-подібним днищем:  

1 – еластичне з’єднання;  

2 – пружні елементи;  

3 – перфорована решітка;  

4 – дифузор; 5 – сушильна камера 
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активно перемішуються, процес тепло масообміну інтенсифікується. Особливістю даної сушарки [5] (рис.2) 

є перфороване U-подібне днище. 

Конструкція установки для сушіння в псевдозрідженому шарі схильних до злипання та налипання 

сипких матеріалів з підвищеною вологістю [6] приведена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Сушильна установка для сушіння у псевдозрідженому шарі з перемішуючим пристроєм:  

1 – корпус; 2 – бокові стінки; 3 – торцеві стінки; 4 – піддон; 5 – кожух; 6 – газорозподільна решітка;  

7 – робоча камера; 8 – підрешіткова камера;  – завантажувальний пристрій; 10 – розвантажувальний пристрій; 11 – патрубок 

для підведення нагрітого псевдозріджуючого агента-теплоносія; 12 – патрубок для відведення відхідних газів; 13 – циклон; 14, 

15 – паралельні вали; 16 – лопаті; 17 – електродвигун;  

18 – мотор-редуктор 

 

Механічний розпушувач лопатями 16 

перемішує матеріал, розбиває грудки , сприяє 

рівномірному протіканню процесу сушки. Проте 

дана конструкція не забезпечує високої якості 

сушіння матеріалу схильного до налипання на робочі 

органи. 

Німецька фірма «Ешервіс» розробила 

сушарку в якій вібрації піддається лоток, по якому 

переміщується псевдозріджений шар (рис. 4) 

матеріалу, всі частки якого інтенсивно рухаються, 

згустки розпушуються, чим зменшується налипання 
на робочі органи [7]. 

В наступній сушарці [8] (рис. 5) матеріал 

переміщується ланцюговим конвеєром з 

скребками спеціальної увігнутої форми. Дана 

конструкція не передбачає протидію 

налипання високовологих соковитих овоче-

баштанних культур від налипання на 

елементи конструкції. 

В більшості розглянутих та їм 

подібних конструкцій недостатньо 

передбачені заходи по мінімізації впливу 
когезивно-адгезивних властивостей 

матеріалу, особливо руйнації кірки насіння.  

З метою покращення сипкості шару 

матеріалів, схильних до злипання, налипання, 

утворення каналів в шарі матеріалу, 

агломерації, на початковому етапі  сушіння 

поряд з вібраційним та аераційним 

перемішуванням доцільне застосування 

додаткових механічних пристроїв для 

перемішування. 

 

Формулювання цілей статті 

Метою роботи є: інтенсифікація процесу післязбиральної обробки насіння гарбуза шляхом 

обґрунтування раціонального способу та обладнання для сушіння високовологого насіння баштанних 

культур. Для цього обґрунтовані способи мінімізації факторів негативного впливу на показники процесу  

 
Рис. 4. Сушильний агрегат з коливним конвеєром і киплячим 

шаром: 1 – завантажувальний отвір; 2 – витяжний канал; 3 – 

вихідний отвір; 4 – віброзбуджувач; 5 – вентилятор 

 
Рис. 5. Пристрій для сушіння насіння соковитоплідних овоче-

баштанних культур у вихревому шарі: 1 – сушильна камера;  

2 – повітророзподільча решітка; 3 – ланцюгово-скребковий конвеєр;  

4 – скребки; 5 – завантажувальний бункер; 6 – завантажувальний 

пристрій; 7 – патрубок 
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сушіння насіння баштанних культур, запропонована схема вібраційної установки для фільтраційно-

конвективного сушіння насіння гарбуза. 

 

Виклад основного матеріалу 

На основі аналізу відомих технічних рішень, огляду літературної і патентної інформації, системного 

аналізу процесуіння запропоновано принципово нову концепцію (рис. 6) енергоощадного сушіння 

високовологих насіннєвих матеріалів, зокрема насіння гарбузів, процес сушіння яких через специфічні 

морфологічні, теплофізичні, підвищені когезивно-адгезивні властивості, наявності в шарі насіння залишків 

поверхневої плівки та плоду найбільш енергоємний. 

 

 
Рис. 6. Функціонально-параметрична схема енергоощадної вібраційної машин для фільтраційно-конвективного сушіння 

високовологого насіння: 1 – фільтраційне сушіння; 2 – конвективне сушіння;  

3 – вібраційна дія; 4 – механічне перемішування та очищення перфорованих поверхонь; 5 – нагрів, подача сушильного агента в 

об’єм насіння «зверху-вниз»; 6 – відбір сушильного агента, розрідження в піддоному просторі; 7 – нагрів, подача сушильного 

агента в піддонний простір «знизу-вверх»;  

8 – відведення сушильного агента; 9 – вібраційна дія; G – маса; W – вологість; Тн – температура насіння баштанних культур; ТСА 

– температура; dca – вологовміст; Нса – ентальпія; L СА – подача сушильного агента; А – амплітуда;  – частота коливань; М – 

крутний момент; n – частота обертання механічного перемішувача-очищувача 

 
Враховуючи висновки роботи [9], що «використання віброкиплячого шару при сушінні в 

каталітичних та інших технологічних процесах забезпечує незалежність виникнення властивостей шару від 
потоку середовища», а також на кожному з етапів процесу основним інтенсифікуючим фактором визначено 
вібраційну дію. 

Концепція передбачає оптимізацію амплітудно-частотних параметрів та траєкторії руху робочої 
камери, зокрема співвідношення вертикальної та горизонтальної складових амплітуди вібрацій. 

Зокрема, на першому етапі видалення вільної незв’язаної поверхневої вологи сушіння шару 
доцільно проводити способом фільтраційного сушіння. Процес інтенсифікується завдяки перепаду тисків, 
обумовленому подачею сушильного агента у верхні шари насіння та розрідженням у нижніх, що сприяє 
виникненню двохфазного газорідинного потоку, який витісняється через пористу структуру шару у 
напрямку природного стікання вологи «зверху-вниз». Підігрів сушильного агента, вибір оптимального 
напрямку та способу його подачі крім активізації теплообмінних процесів викликає направлені зміни 
структурно-фільтраційних та структурно-механічних властивостей насіння та зниження агдезивно-
когезивних сил зчеплення. 

У процесі фільтраційного сушіння, при якому підігрітий сушильний агент під дією перепадів тисків 
рухається через пористу структуру газопроникного матеріалу, сушіння матеріалу також відбувається за 
рахунок зміни агрегатного стану наявної, в основному, поверхневої вологи. Відбувається термічне сушіння 
шляхом перетворення вологи в пару з наступним її винесенням з шару насіння. Процес теплообміну 
відбувається на внутрішньо-капілярній поверхні, яка в 10-100 раз перевищує геометричну поверхню 
висушуваного матеріалу. 

На першому етапі вібраційний вплив направлений на руйнування і зняття осаду та кірки на поверхні 
фільтрування, зниження гідравлічного опору шару насіння, зміни надлишкового тиску рідини в каналах, що 
вібрують. При цьому відбувається попередній прогрів та структурно-механічні зміни шару насіння. 

На другому етапі, коли насіння набуває дискретних властивостей, сушіння відбувається в 
аеровіброкиплячому шарі за рахунок розвиненого контакту фаз та підвищення швидкості конвективної 
дифузії, що сприяє підвищенню швидкості сушіння в цілому і дозволяє провести процес при максимально 
допустимих значеннях нагріву насіння. 

Розглянуті вище основні способи та обладнання, зокрема засоби сушіння в нерухомому шарі , 
барабанні та конвеєрні сушарки не можуть забезпечити поставлені вимоги до  показників технологічності та 
якості процесу енергоощадного сушіння високовологих насіннєвих матеріалів. 

Попередні експериментальні дослідження і спостереження процесів, а також аналітичний огляд 
відомих технологій сушіння високовологих насіннєвих матеріалів баштанних культур, в тому числі гарбуза, 
дозволили виявити ряд факторів, які знижують ефективність процесу та погіршують кінцеві показники 
якості продукції, намітити шляхи мінімізації та ліквідації їх впливу (табл. 1). 

Вирішенню поставлених задач найбільше відповідають вібраційні установки. Надання днищу 
установки U-подібної форми сприяє виключенню застійних зон, дає можливість введення в об’єм робочої 
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камери перемішуючих пристроїв, а також сприяє організації транспортування продукції у поздовжньому 
напрямку. Для реалізації досліджень раціональною є конструкційно-технологічна схема вібраційної 
установки, яка реалізує послідовно фільтраційний та конвективний етапи сушіння насіння гарбуза. На рис.7 
представлена модель установки, а на рис. 8 натуральний вигляд обладнання для реалізації процесу 
фільтраційно-конвективного сушіння. 

Таблиця 1 

Способи мінімізації факторів негативного впливу на показники процесу фільтраційно-конвективного 

сушіння насіння баштанних культур 

Фактор впливу на процес 

сушіння 

Наслідки впливу 

негативних факторів 

Заходи мінімізації впливу негативних 

факторів 

1 2 3 

Підвищена початкова вологість 

(52%). Наявність в шарі насіння 
поверхневої незв’язаної вологи 

Значна тривалість та 

енергоємність процесу 
конвективного сушіння 

шляхом нагріву-

випаровування 

Видалення поверхневої вологи 

внаслідок фільтраційних, 
гідродинамічних процесів. Подача 

сушильного агента в напрямку 

природного стоку «зверху-вниз». 

Розрідження в піддонному просторі 

Максимально допустима 

температура нагріву посівних 

партій насіння 

Неможливість 

інтенсифікації процесу 

шляхом значного 

підвищення температури 

сушильного агента 

Вібраційна дія, посилення вертикальної 

складової вібрацій, додаткове механічне 

перемішування 

Зниження прозорості 

перфорованого днища 

внаслідок осідання фільтрату та 

залишків поверхневої плівки 

Сповільнення процесу 

фільтраційного сушіння 

Вібраційний вплив на реологічні 

властивості осаду. Механічне очищення 

перфорованої поверхні днища, 

оснащення горизонтальної лопаті 
перемішувача еластичним скребком 

Утворення кірки в шарі 

насіння, налипання насіння до 

гріючих перфорованих 

поверхонь 

Зменшення активної площі 

перфорації, зменшення 

конвективної складової 

нагріву насіння, збільшення 

енерговитрат на подачу 

сушильного агента 

Конструкційне рознесення (розділення) 

перфорованих поверхонь подачі 

сушильного агента та видалення вологи. 

Механічне очищення перфорованих 

поверхонь подачі-відбору сушильного 

агента. Задання раціональної 

температури сушильного агента 

Низька продуктивність 

обладнання через невисоку 

швидкість сушіння, яка 

обмежена максимальною 

висотою шару насіння 

Товстий шар насіння 

(більше 0,15 м) знижує його 

порозність, відповідно 

затруднює продувку та 

нагрів шару насіння 

Розміщення поверхні подачі сушильного 

агента безпосередньо в об’ємі насіння 

(по осі робочої камери), що зменшує 

активну висоту шару насіння при 

незмінності питомого навантаження на 
днище робочої камери, розрідження в 

підрешітному просторі. Збільшення 

порозності шару насіння внаслідок 

вібраційного та додаткового 

механічного перемішування 

Необхідність розміщення в 

робочій камері перфорованого 

циліндра для подачі 

сушильного агента і засобів 

додаткового механічного 

перемішування продукції та 

очищення перфорованих 

поверхонь 

Ускладнення конструкції 

обладнання, збільшення 

енергозатрат 

Використання в якості вала для 

кріплення та привода П-подібних 

лопатей механічного перемішувача-

очищувача перфорованого циліндра, 

розмішеного по горизонтальній осі 

робочої камери 

 
Вібраційна установка складається з U-подібної робочої камери 1, яка за допомогою пружних 

елементів 2 встановлена на нерухомій основі і оснащена дебалансним віброзбуджувачем 3 та двома 

газорозподільчими решітками, одна з яких виконана у вигляді пустотілого циліндра 4 з перфорованою 

поверхнею, розміщеного по горизонтальній осі робочої камери 1 в шарі матеріалу, який висушується. 

Циліндр 4, на якому симетрично жорстко закріплено дві П-подібні лопаті 5 з еластичними скребками 6 з 

однієї (торцевої) сторони, яка виходить за межі робочої камери 1, за допомогою пружно-поворотного 

(еластичного) з’єднання 7 суміщений (з’єднаний) з системою подачі (відбору та формування) сушильного 

агента 8, а з іншої (протилежної) – з приводом, який забезпечує його обертальний рух. 

Друга розподільча решітка є, власне, перфорованим днищем робочої камери 1, що жорстко з’єднане 

з газорозподільчим коробом – дифузором 10, який через пружне еластичне з’єднання 11 суміщений з 
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системою подачі, відбору та формування сушильного агента 9. Робоча камера 1 у верхній панелі 13 має 

завантажувальний отвір 14, а на рівні днища – розвантажувальний лоток 15. 

 

 
Рис. 7. 3-D модель вібраційної установки для фільтраційно-конвективного сушіння насіння гарбуза 

 

 
Рис. 8. Загальний вигляд вібраційної установки для фільтраційно-конвективного сушіння насіння гарбуза 

 

На першому етапі процесу підігрітий сушильний агент з системи (формування) подачі (та відбору) 

сушильного агента 9 через пружно-поворотне (еластичне) з’єднання 7 поступає у внутрішню частину 

пустотілого циліндра 4 з перфорованою боковою поверхнею, через яку подається в шар оброблюваного 

матеріалу 5, проходить через нього зверху вниз і проникає через перфороване днище робочої камери 1 в 

дифузор 10, в якому створюється розрідження. Відпрацьований вологий охолоджений сушильний агент 
виводиться з дифузора 10 через пружне (еластичне) з’єднання 11 системою (формування) подачі (та відбору) 

сушильного агента 8. 

На другому етапі підігрітий сушильний агент з системи (формування) подачі (та відбору) 

сушильного агента 8 через дифузор 10, перфороване днище робочої камери 1 подається в шар 

оброблюваного матеріалу, проходить через нього знизу вверх і видаляється з робочої камери 1.  

Матеріал завантажується в робочу камеру 1. Під дією віброзбуджувача 3, який створює коливання 

робочої камери 1 і потоку сушильного агента, матеріал переходить у віброкиплячий стан і рівномірним 

шаром заповнює сушильну камеру 1. За рахунок фільтраційних, гідродинамічних процесів, вібрації, 

взаємодії з рухомим підігрітим сушильним агентом та внаслідок розрідження в дифузорі 10, яке 

створюється системою (формування) подачі (та відбору) сушильного агента 8, поверхнева волога з 

матеріалу інтенсивно видаляється разом з сушильним агентом через перфороване днище робочої камери 1. 
Дві П-подібні лопаті з еластичними скребками, які приводяться в обертальний рух зовнішнім (окремим) 

приводом, забезпечують очищення перфорованих поверхонь робочої камери і циліндра 4 від залишків 

матеріалу, який висушується, та сприяють додатковому його перемішуванню. 

Інтенсифікації процесу сушіння сприяє організоване в напрямку природного стікання «зверху-вниз» 

переміщення підігрітого сушильного агента, а також тепломасообмінні процеси та попередній нагрів 

насіння.  
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На другому етапі процесу після видалення поверхневої вологи відбувається конвективне сушіння 

попередньо підігрітого матеріалу в аеровіброкиплячому шарі шляхом продувки підігрітого сушильного 

агента через перфороване днище і матеріал, порозність якого внаслідок попередніх підготовчих операцій 

значно підвищується, а когезивно-адгезивні властивості знижуються. Це дає змогу збільшити температуру 

сушильного агента і, тим самим, значно інтенсифікувати тепломасообмінний процес при дотриманні 

кінцевих якісних показників продукції та суттєвому зниженню енергозатрат.  

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі 

1. Особливості сушіння насіння гарбуза, які полягають у морфологічній будові, високій початковій 

вологості, когезивно-адгезивних властивостях, вимагають швидкого виконання післязбиральної обробки, 
оскільки будь-яка затримка даного процесу призводить до різкого розмноження шкідників та бактерій, 

втрати харчових і органолептичних показників та посівних властивостей. 

2. Існуючі зразки вітчизняного обладнання для післязбиральної обробки високовологого насіння 

баштанних культур, в тому числі гарбуза, морально та фізично застарілі, не забезпечують гнучкості 

виконання технологічного процесу, є енерго- та металоємними і не можуть використовуватися у обробці 

партій насіннєвого матеріалу. 

3. Існуюче зерносушильне обладнання не відповідає вимогам до сушіння високовологого насіння 

гарбуза, тому існує потреба в розробці, дослідженні та впровадженні нових енергоефективних схем та 

конструкцій. 

4. Оброблення насіннєвого матеріалу може ефективно проводитися у вібраційних установках, 

оскільки вони забезпечують інтенсивні та енергоощадні режими оброблення матеріалу з одночасною 
щадною дією на оброблюваний матеріал.  

5. Попередні експериментальні дослідження і спостереження процесів, а також аналітичний огляд 

відомих технологій сушіння високовологих насіннєвих матеріалів баштанних культур, в тому числі гарбуза, 

дозволили виявити ряд факторів, які знижують ефективність процесу та погіршують кінцеві показники 

якості продукції, намітити шляхи мінімізації та ліквідації їх впливу. 

6. Для успішної реалізації процесу сушіння, визначення раціональних технологічних та 

конструктивних параметрів спроектований та виготовлений дослідний зразок вібраційної установки для 

фільтраційно-конвективного сушіння, змонтоване лабораторне обладнання для проведення 

експериментальних досліджень.  
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