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Для довгого та безпроблемного зберігання зерна потрібно тримати 

в нормі певні параметри. Одним із таких параметрів є вологість. Часто 

буває так, що зерно молотиться наспіх, в дуже ранню або пізню пору 

доби (коли падає роса), коли зерно не достатньо висохло після дощу. 

Тому одразу після збору урожаю потрібно понизити рівень вологості. 

Принцип дії зерносушарки насправді простий: нагріти зерно так, щоб 

випарувалась зайва вода, а потім охолодити зерно до потрібної 

температури. 

 
1 – завантаження; 2 – сушка; 3 – охолодження; 4 – вивантаження 

 Рис. 1. Етапи роботи зерносушарки  

 

Зерносушарка складається із нагрівальної печі та камери сушки 

зерна. Для роботи печі найчастіше використовується тверде паливо 

таке як вугілля, торф, або дрова, якщо ця зерносушарка невеликих 

розмірів. [1] 

Основне при роботі зерносушарки – не допустити локального 

перегріву зерна або пригорання. Для вимірювання темератури 

використовують давачі температури. В разі приближення температури 

до максимально допустимої автоматично повинна вмикатись система 

пониження температури. Також дуже важливою була б система 

автоматичного пожежогасіння, але, нажаль, далеко не на кожній 

зерносушарці вона є. 

Тепер потрібно декілька слів сказати про класифікацію і види 

зерносушарок. Вони класифікуються за принципом сушіння та 

конструкцією. За принципом сушіння вони поділяються на потокові та 

циклічні. За конструкцією вони поділяються на: мобільні сушарки, 

баштові зерносушарки, модульні зерносушарки, шахтні зерносушарки 

та карусельні зерносушарки. [2;3]  

 



 
Рис. 2. Принцип роботи зерносушарки фірми KZM [4] 

 

Одними з найпопулярніших на ринку зерносушарок залишаються 

баштові зерносушарки. На їх прикладі можна розглянути основні 

автоматичні системи. Найголовнішою із систем є система контролю 

температури. Її звдання полягає в тому, щоб не доводити температуру 

до критично високої. Ще одною вкрай важливою системою є система 

аварійного пожежогасіння. В разі виникнення пожежі в перші хвилини 

вона дозволить доволі сильно стримати розповсюдження вогню до 

прибуття пожежників. Адже загасити малий вогонь легше ніж великий. 

Також потрібна система автоматичної постійної подачі зерна. Для 

цього потрібно мати окреме сховище, з якого буде транспортуватись 

зерно до самої зерносушарки. [5] 

Отож, вибір зерносушарки напряму залежить від розмірів фірми, 

але напрям на автономність має бути в любому випадку, щоб зменшити 

можливість людської помилки, або хоча б зменшення наслідків цієї 

помилки. Зокрема у ПСП А/Ф «Горинь» у 2014р. була пожежа. Вогонь 

знищив близько 12 тон ріпаку, електропроводку, пошкодив металевий 

каркас зерносушарки та пневмообладнання. Мені не відомо чи була це 

людська помилка, чи несправність зерносушарки, проте в будь-якому 

випадку, якщо була б встановлена система автоматичного 

пожежогасіння, вона звела б до мінімуму шкоду. Тому пропонуємо для 



баштових зерносушарок ПСП А/Ф «Горинь» встановити систему 

автоматичного пожежогасіння для запобігання таких прикростей. 

 
Рис. 3 Пожежа баштової зерносушарки на А/Ф «Горинь» [фото 

автора] 

 

Як інструмент гасіння пропонуємо використати воду з 

водонапірної башти, яка знаходиться в тому ж селі Борсуки. Також для 

цієї системи я пропуную використати давач диму та давачі температури 

(термоперетворювачі опору ТСП-1290, ТСМ-1290), причому давач 

диму та групу давачів температури з'єднати послідовно. Тобто коли 

давач диму вловить дим, але температура залишиться в нормі, то 

система не спрацює. Це дозволить системі не реагувати на сторонній 

дим. Так само і навпаки: якщо якиїсь давач температури вийшов з ладу 

і «замкнувся», то протипожежна система не спрацює, так як давач диму 

нічого не вловлює. Коли і давач диму і хоча б два давачі температури 

спрацюють, увімкнеться подача води.  
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