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Актуальність проведеного дослідження зі встановлення способів 
зберігання зерна кукурудзи обумовлена проблемою, що існує в технологіях 
зберігання врожаю різних культур. Способи та матеріально-технічна база зі 
збереження не повністю враховує особливості окремих культур, як об’єктів 
зберігання, що призводить до втрат продукції і погіршення її якості. Також 
відсутня техніко-технологічна оцінка нових способів зберігання та 
зерносховищ, у тому числі металевого типу. 

В статті наведено результати досліджень, у яких виявлено особливості 
зберігання зерна кукурудзи в металевих зерносховищах. Встановлено 
температурний режим, який складається в різних місцях  насипу та показники 
якості зерна – вологість, чистоту, кислотність, життєздатність (схожість) 
залежно від термозахисту сховища. Виявлено шари насипу зерна в сховищі, де 
складаються несприятливі умови для збереження і стабільного стану 
продукції. Проведена техніко-технологічна оцінка та визначено ефективність 
різних зерносховищ залежно від зберігання та напряму їх використання. 

У результаті проведених досліджень складено техніко-технологічну 
характеристику різних способів, що застосовуються для зберігання зерна, 
встановлено їх переваги та недоліки. З метою безпечного зберігання в 
металевих зерносховищах рекомендується здійснювати їх термозахист 
шляхом нанесення теплоізоляційного матеріалу на зовнішні стінки сховища. 
Для тривалого зберігання запасів зерна кукурудзи його вологість не повинна 
перевищувати 12 % з вилученням із загальної маси нестійкої фракції.  У 
перспективі необхідно збільшувати об’єми зберігання зерна в умовах 
керованого газового середовища, як такого, що забезпечує високий ступінь 
збереження продукції та її якість. 
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Ефективність виробництва зерна значною мірою залежить від організації 
його зберігання. Аналіз стану сільського господарства різних країн показує, що 
у країнах з розвиненим і ефективним рівнем виробництва  потужність системи 
зберігання повністю відповідає валовим зборам зерна. При цьому слід 
відмітити, що система включає не тільки розміщення й зберігання продукції, 
але  і її первинну обробку з усіма необхідними технологічними операціями 
(очищення, сушіння, захист від небажаних факторів впливу на якість тощо). 

Навпаки, при слабкій матеріально-технічні базі, недотриманні технології 
післязбиральної обробки і зберігання, втрачається значна частина продукції, 
погіршується її якість. За даними Міжнародної комісії (FAO) втрати зерна 
оцінюються на рівні 10-12 % від зібраного врожаю саме із-за техніко-
технологічних порушень в організації зберігання. При цьому втрати 
оцінюються не тільки в кількісному виразі, а й через погіршення якості 
продукції. 

Тому активного досліджуються і розробляються технології, а також 
матеріально-технічна база, що забезпечує повне збереження зерна, з 
урахуванням його призначення та особливостей різних культур як об’єктів 
зберігання. Наприклад, зерно може вирощуватися на насіннєві цілі, 
продовольчі, технічні чи кормові потреби – це змінює його технологію 
збереження. Також різні культури – зернові, зернобобові, олійні круп'яні 
відрізняються за технологією їх зберігання, обробки та зберігання. 

Аналіз показує, що пріоритет у наукових дослідженнях та дослідно-
конструкторських розробках мають технології та техніка з активним 
(керованим) принципом зберігання зерна. Зокрема, це суміщення режиму 
зберігання з підсушуванням, охолодженням, регулюванням газового 
середовища, хімічним захистом маси зерна. Відмічається, що для таких 
режимів зберігання найбільш ефективними є сховища металевого виконання. 

Постановка проблеми. Останнім часом в Україні зростає кількість 
металевих сховищ для зберігання зерна. Їх безперечними перевагами є високі 
техніко-експлуатаційні показники, а саме – швидке будування на основі 
використання збірних, завчасно підготовлених елементів, широкий 
типорозмірний ряд, механізація завантажувально-розвантажувальних робіт, 
можливість вентиляції, охолодження та герметизації, залежно від стану 
зернових мас [1-5]. Як правило, металеві сховища оснащуються системою 
термометрії, яка дозволяє постійно слідкувати за температурним режимом 
зберігання зерна. Тому такі сховища активно будуються як в системі заготівлі 
(елеватори, хлібоприймальні підприємства), так і в умовах звичайних 
фермерських господарств для зберігання врожаю зерна різних культур. В 
особливих випадках металеві сховища можуть мати ще високий рівень 
утилізації в разі їх заміни чи інших непередбачуваних обставин. 

Але все ж металеві сховища не є принципово новими в технологіях 
зберігання,  оскільки  їх  раніше  використовували  у вигляді  оперативних  чи  
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накопичувальних місткостей в складі механізованих потокових ліній для 
приймання, очищення і сушіння врожаю зерна [5-7]. Однак у цих місткостях 
зерно зберігали короткий час, тому особливих питань не виникало.  

Проте все частіше металеві сховища, в тому числі збільшеної місткості, 
застосовуються для тривалого зберігання зерна, для того щоб його реалізувати 
за найвищими цінами. Термін тривалого зберігання може досягати 6–8 місяців і 
більше, тому може включати різні погодно-кліматичні умови. Є спроби 
зберігання в таких сховищах насіннєвого матеріалу, який не потребує 
пакування  в дрібну тару. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на широке 
впровадження металевих зерносховищ, інформація щодо техніко-технологічних 
особливостей зберігання зерна різних культур в них вкрай обмежена. 
Використання зарубіжного досвіду з експлуатації металевих сховищ не 
повністю відповідає вітчизняним умовам. В зв’язку з цим на практиці 
виникають різні питання, які  пов’язані зі зберіганням. Найчастіше питання 
такі: які культури можна в них зберігати та параметри їх збереження, допустимі 
терміни, якість продукції тощо. Слід також зважати на конкретні погодно-
кліматичні умови і місце будування, оскільки сховища експлуатуються, як 
правило, на відкритих незахищених майданчиках і зазнають значної дії 
зовнішніх факторів.  

Стосовно металевого зерносховища не встановлено фактори зберігання: 
динаміку температури і вологості зерна в сховищі відносно зовнішніх 
метеоумов, газовий склад в зерновій масі, якість продукції в процесі зберігання. 
Не виявлено особливості підготовки зерна до зберігання в металевих сховищах 
– його допустима вологість, чистота, рівень ушкодження та інші показники 
залежно від призначення продукції. Відсутні дані щодо режимів зберігання 
насіннєвого зерна і його допустимих термінів.  

Всі ці питання постійно виникають в ході експлуатації металевих сховищ, 
тому слід провести їх більш широке науково-практичне вивчення, виявити 
основні фактори, які  впливають на якість зерна, розробити науково-
обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення сховищ. 

Особливе значення для таких сховищ має температурний режим протягом 
всього терміну зберігання [8-9]. Нашими попередніми дослідами встановлено, 
що бажаною температурою  є низька  для того, щоб обмежити дихання зерна, а 
також призупинити життєдіяльність мікроорганізмів і шкідливих комах в 
зерновій масі [10]. При цьому температура має бути  стабільною, оскільки при 
її значних коливаннях провокується розвиток мікроорганізмів і шкідників, 
з’являється конденсат вологи, тобто створюються умови для самозігрівання, 
навіть сухого зерна.  

Особливим актуальним є встановлення способів і режимів зберігання зерна 
кукурудзи з врахуванням її особливих біологічних і фізичних властивостей, а 
також значної різноякісності. Значення посилюється в зв’язку зі збільшенням  
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об’ємів вирощування цієї культури, збереженням її врожаю в системі заготівлі і 
мережі фермерських господарств. 

Мета роботи – встановити способи зберігання зерна  кукурудзи в 
сховищах різного типу, а також металевих, визначити їх техніко-технологічну 
ефективність та напрями модернізації, що забезпечують повне збереження та 
якість продукції. 

Предметом досліджень є способи зберігання зерна в сховищах різного 
типу. 

Об’єктом дослідження: зерно кукурудзи, температурний режим зберігання, 
показники якості зерна, тривалість зберігання, термозахист сховищ, технічно-
експлуатаційні показники різних зерносховищ. 

Матеріали та методика досліджень. Зберігали зерно кукурудзи, зібране 
прямим комбайнуванням з вологістю 14%. Перед завантаженням у сховище 
проводили очищення зерна, вміст домішок становив 5-6 %, травмованість 
(механічне пошкодження) зародку зернини складала в межах 31-38 %. В 
окремому досліді, з підготовки до зберігання партій насіннєвого матеріалу, 
очищення виконували в режимі сортування, тобто від маси зерна відбирали 
фракції, які можуть бути нестійкими при тривалому зберіганні. Для цього зерно 
сепарували на ситах різного типорозміру, переважно с круглими отворами, 
відхід нестійкої (дрібної) фракції становив в межах 10-18 % залежно від 
гібридів кукурудзи.   

Температуру та відносну вологість зовнішнього повітря наводили за 
даними метеослужби (м. Дніпро), порівнюючи з багаторічними даними, 
характерними для Придніпровського регіону. Всередині сховища температуру 
вимірювали за допомогою дистанційної термометрії приладом ТЕТ-2М у різних 
місцях насипу зерна [11]. Для цього насип умовно поділяли на пристінний шар 
відстанню до 0,5 м від стін сховища, верхній і нижній – товщиною до 0,5-1 м, 
інші шари складали центральну частину насипу. Для зберігання зерна 
використовували дві дослідні моделі зерносховища з місткістю кожної 10 тонн.  
На стінки одного зі сховищ із зовнішньої сторони наносили шар поліуретану 
товщиною 10 мм (таке сховище вважали як із  термозахистом). Показники 
якості зерна визначали за стандартними методами: вологість – ГОСТ 13586.5, 
чистоту (домішки) - ГОСТ 30483, життєздатність (схожість) – ДСТУ4138, 
кислотність – ГОСТ 10844 [12-15]. 

Виклад основного матеріалу. Встановлено, що температурний режим, 
який  складається у сховищі, значним чином залежить від температури 
навколишнього середовища. Нами проаналізована температура і відносна 
вологість повітря, яка може бути в період збирання, заготівлі і зберігання зерна 
кукурудзи. Наприклад, в Дніпропетровській області збирання зерна кукурудзи, 
особливо ранньостиглих гібридів, може розпочинатись вже у вересні. Масове 
збирання основних площ, як показує практика,  проводиться у жовтні – 
листопаді і нерідко закінчується у грудні. 
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Отже зерно, при надходженні до сховищ та зберіганні може мати різну 
температуру залежно від календарних строків збирання і особливостей року. 
При цьому слід враховувати не тільки середню температуру повітря, а й 
максимальну, оскільки від неї можуть значно розігріватись металеві стінки 
зерносховищ. Наприклад, за три декади жовтня максимальна температура 
становила за роки досліджень 13,8-23,0 °С, тобто значно перевищувала 
температуру, за якої зерно безпечно зберігається (до 10 °С). У першій – другій 
декаді  жовтня середня температура перевищувала безпечну на 1,3-2,0 °С. На 
початку листопада температура повітря трималась ще доволі на високому рівні, 
її максимальне значення досягало 14,1 ° С. Лише починаючи з другої декади 
цього місяця максимальна температура повітря становила на рівні 10 °С, а 
середня знижувалась до 2,5 ° С. В цілому, виходячи з аналізу багаторічних 
даних, можна відмітити  суттєве потепління клімату, що слід враховувати при 
зберіганні зерна в металевих сховищах, які більш залежні від зовнішніх умов. В 
середньому підвищення температури відбулось на 1,4 оС за період заготівлі і 
зберігання зерна кукурудзи. Характерною особливістю було також різке 
коливання температури між максимальною і мінімальною, за роки досліджень, 
різниця становила 20 оС, а в окремі пори року досягала 26 оС. 

Відмічені коливання зовнішньої температури суттєво впливали на 
температурний режим, який складався всередині металевого зерносховища 
(табл. 1). Проте наслідки впливу були різні і залежали від конструкції та 
ступеня термозахисту зерносховища. У сховищі зі стінками, що мали шар 
поліуретану, температура зерна була більш стабільною ніж у зерносховищі без  

Таблиця 1 
Температура  та  показники якості зерна кукурудзи залежно від  

зберігання в металевих сховищах упродовж 60 діб 

Температура та показники  якості  

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  Контроль*) 

Зберігання в сховищі 
з термо-
захистом 

без термо- 
захисту 

Вологість, % 13,4 13,1 15,3 
Чистота (вміст основного зерна),  % 95,0 94,3 94,3 
Травмованість зародку зерна, % 41,0 48,0 48,2 
Температура насипу зерна, о С: 

при завантаженні 
у сховищі:  
пристінний шар 
центральна частина 
верхній шар 
нижній шар 
різниця між шарами 

 
10,2 

  
10,2 
10,2 
10,2 
10,2 

- 

 
10,2 

 
7,1-11,5 
9,2-10,8 
10,3-13,0 
8,5-10,0 

5,9 

 
10,2 

 
4,5-14,8 
13,2-17,0 
15,6-25,9 
11,0-13,0 

21,4 
Кислотність, град 3,3 3,3 4,3 
Життєздатність (схожість), % 92,0 90,0 72,0 

*)На початку зберігання 
Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
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термозахисту і поступово знижувалась внаслідок охолодження атмосферним 
повітрям. Наприклад, протягом перших 32 діб зберігання, температура зерна 
знижувалась в межах 9-5 оС, а наступних 32 діб – в межах 5,4-1,5 оС. У сховищі 
без термозахисту температура значним чином коливалась як в сторону 
підвищення так і зниження. В окремі періоди зберігання температура зерна 
підвищувалась до 16,4 оС і знижувалась до 2,5 оС залежно від коливання 
зовнішньої температури. При цьому підвищення спричинювалось не лише 
зміною зовнішньої температури, а й фізіологічними процесами в зерні – його 
диханням, самозігріванням, розвитком мікрофлори.  

Встановлено певний інерційний хід температури в сховищі відносно 
зовнішньої. В середньому інерція складала 4-5 діб, тобто температура зерна в 
різних шарах насипу на такий час могла не співпадати з температурою 
атмосферного повітря залежно від її рівня та швидкості зміни, а також товщини 
насипу. Радіальна товщина насипу зерна в сховищі, в якому відбувались 
порівняно швидкі зміни внаслідок зовнішніх температурних коливань, складала 
0,2-0,5 м, починаючи від металевих стінок. На більшому віддаленні від стінок 
зміна температури була менш помітною, проте вона закономірно 
підвищувалась або ж знижувалась залежно від температурного режиму повітря 
та насипу зерна. Температурні зміни в радіальних шарах призводили до 
суттєвого змінення режиму зберігання в верхній частині насипу зерна. У цій 
частині підвищувалась температура та з'являлась конденсаційна волога 
порівняно з нижніми шарами насипу. Примусова аерація  маси зерна 
невеликими об’ємами повітря (20-30 м3 в годину на 1 т зерна) також не давала 
позитивного наслідку і навпаки прискорювала переміщення теплого, 
насиченого вологою, повітря у верхню частину сховища. При контактуванні 
такого повітря з верхнім, порівняно холодним шаром, на поверхні зерна 
випадав конденсат. 

Температурний режим, який складався в металевому сховищі, значним 
чином впливав на якість зерна. При зберіганні в сховищі, що мало термозахист, 
основні показники якості зерна (вологість, чистота, кислотність, 
життєздатність), практично не погіршувались впродовж 60 діб порівняно з 
контрольними даними. В сховищах без термозахисту встановлено підвищення 
вологості, кислотності та зниження життєздатності зерна, особливо у верхніх 
шарах насипу. Дещо збільшувалась травмованість зерна внаслідок  
переміщення зерна норіями в процесі розвантаження сховищ. Температурний 
режим складався наступним чином: у захищеному сховищі коливання 
температури зерна залежно від місця його знаходження становило в межах 7,1-
13,0 °С, а різниця між шарами складала 5,9 °С; у не захищеному – показники 
були 4,5-25,9 °С та 21,4 °С відповідно.  

Отже стабільно низька температура, яка складалась в металевому 
зерносховищі із термозахистом, забезпечувала надійне зберігання 
високоякісного зерна впродовж 60 діб і більше. Однак зерно при завантаженні в  
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сховище повинно мати температуру не вище 9-10 оС. Така температура в 
Придніпровському регіоні наступає у другій-третій декадах жовтня, коли 
звичайно збирають і заготовляють зерно кукурудзи. Подальше охолодження і 
зниження температури зерна можна вже забезпечити за рахунок природних 
факторів, тобто вентилюванням зовнішнім повітрям. 

Відомо, що якість зерна залежить від температурного режиму зберігання, а 
також від  впливу важливих абіотичних факторів як вологість і стан зерна, 
доступ кисню, ступеня герметичності сховища. Особливо позитивним є 
поєднання низької вологості з герметичними умовами зберігання насіннєвого 
матеріалу.  В наших дослідженнях,  при вологості в межах 10-12 % у 
герметичному стані якість насіння кукурудзи зберігалась впродовж 3-5 років. 
При звичайних умовах (вологість зерна 14-16 % і негерметична упаковка) 
тривалість зберігання якісного насіння складала лише 1-2 роки. Ефект 
герметизації полягав в тому, що між зерном і навколишнім середовищем, 
практично, призупинявся газо-вологообмін, тому вологість зерна залишалась 
стабільно низькою впродовж всього періоду зберігання. Внаслідок обмеження 
доступу кисню та низької вологості знижувалась  інтенсивність всіх 
фізіологічних процесів, отже зернова маса знаходилась в режиму ксероанабіозу 
і була стійкою при зберіганні. Режим герметизації та контрольованого газового 
середовища можна створити в умовах металевого зерносховища двома 
шляхами. Перший – за рахунок природних процесів дихання, які протікають у 
закритій зерновій масі і призводять до зниження вмісту кисню, а натомість 
накопичення вуглекислого газу. Другий – інжекцію інертного газу (азот, 
вуглекислий газ тощо) у зернову масу з доведенням вмісту кисню до позначок 
1-2 %. З метою посилення стійкості насіння ефективним було також його 
сепарування  з відбором  фракцій,  непридатних для тривалого зберігання (табл. 
2).  

Таблиця 2 
Схожість та врожайність насіння гібридів кукурудзи залежно від їх 

фракційного складу та тривалого зберігання, 2019 р. 
Гібрид Рік 

врожаю Фракція Схожість, % Врожай 
зерна, т/га лабораторна польова 

Чемеровецький 260СВ 2015 

I 92 83 8,57 
II 92 84 8,49 
III 91 77 7,95 
IV 92 73 7,40 

НІР05, т/га  0,32 

Збруч 2015 

I 91 75 8,32 
II 91 73 8,25 
III 86 70 7,61 
IV 71 65 6,20 

НІР05, т/га  0,40 
Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
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Встановлено, що з усіх фракцій – перша і друга (з більшою масою 1000 
насінин) після 4-х років зберігання мали найвищу схожість і врожайність зерна. 
Нами також проаналізовано різні типи сховищ, які поширені в системі 
зберігання зерна різних культур та визначено їх основні техніко-технологічні і 
конструктивні характеристики (табл. 3). 

Встановлено особливості, що слід враховувати на стадіях проектування, 
виготовлення, експлуатації та модернізації матеріально-технічної бази для 
зберігання зерна. Наприклад, склад наземний більшою мірою відповідає 
технології зберігання зерна кукурудзи та насіння олійних культур, а також 
зерна насіннєвого призначення, тобто тій продукції, яка потребує відносно 
м'яких режимів зберігання, без будь-якого механічного ушкодження. Слід 
зауважити, що останнім часом пропонуються склади наземні у вигляді ангарів 
зі стінками, які мають термозахист.  

Силос-башта бетонний відрізняється стабільними умовами за 
температурним режимом  і є найбільш ефективним при  тривалому зберіганні 
великих партій. Разом з тим, необхідно зважати на подрібнення зерна при 
завантаженні таких сховищ, особливо кукурудзи.  

Таблиця 3 
Порівняльна характеристика різних типів зерносховищ 

Тип Переваги Недоліки 

Силос-башта 
металевий 

 

Високий рівень будування і 
складання із підготовлених 

елементів. Системний контроль 
за зберіганням. Широкий 

типорозмірний ряд за місткістю 

Залежність від метеоумов. 
Подрібнення зерна при 

завантаженні. Регулярний догляд за 
металевими конструкціями.  

Силос-башта 
бетонний 

Стабільний режим зберігання. 
Можливість  частого 

перезавантаження. Надійність 
конструкції 

Складне будування,  
обслуговування і контролювання 

якості. Подрібнення зерна при 
завантаженні 

Склад 
наземний 

Стабільне зберігання. 
Мінімальне подрібнення зерна. 

Можливість роздільного 
зберігання 

Незадовільний рівень механізації, 
обмежена місткість. Низький 

коефіцієнт використання території 

 Джерело: сформовано на основі власних досліджень 

 
Силос-башта металевий, як уже відмічалось, характеризується підвищеною 

залежністю від зовнішніх коливань температури (як сезонних, так і добових), 
тому потребує системного нагляду. Виходячи з характеристики стаціонарних 
зерносховищ,  необхідно  приймати  конкретне  рішення  щодо  того, в якій мірі  
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вони відповідають певній культурі, її призначенню, технології та терміну 
зберігання у системі вирощування чи заготівлі врожаю зерна. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Встановлено, що 
способи зберігання зерна в зерносховищах різного типу повинні враховувати їх 
конструктивно-технологічні особливості та біологічну стійкість врожаю 
окремих культур. При зберіганні в металевих зерносховищах слід визначати 
температурний режим, який складається в різних шарах насипу сховища та 
показники якості зерна – вологість, ступінь ушкодження, чистоту, фракційний 
склад, кислотність тощо. Рекомендується ще визначати показник 
життєздатності, який значною мірою свідчить про стійкість і придатність зерна 
для тривалого зберігання. Контролювати температуру зерна при зберіганні 
необхідно в дистанційному режимі, насамперед в верхній частині металевого 
сховища, де складаються найбільш нестабільні  і несприятливі умови. 

Надійність і тривалість зберігання зерна у металевому зерносховищі 
рекомендується підвищувати за рахунок його термозахисту з нанесенням на 
зовнішні стінки теплозахисного шару. Перспективним напрямком модернізації 
металевих зерносховищ, є їх герметизація, особливо для зберігання сухого 
насіннєвого матеріалу. 

Для тривалого зберігання високоякісного насіння та зерна кукурудзи його 
вологість не повинна перевищувати 12 %, а з маси насіння рекомендується  
вилучати  нестійку фракцію. У перспективі передбачається розширення 
досліджень зі зберігання насіння гібридів кукурудзи у металевих 
зерносховищах, пристосованих для цих цілей. 
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АННОТАЦИЯ 

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ В ХРАНИЛИЩАХ РАЗНОГО 
ТИПА 

Актуальность проведенного исследования по установлению способов 
хранения зерна кукурузы обусловлена проблемой, существующей в технологиях 
хранения урожая различных культур. Способы и материально-техническая 
база по сбережению не учитывает особенности отдельных культур, как 
объектов хранения, что приводит к потерям продукции и ухудшение ее 
качества. Также отсутствует технико-технологическая оценка новых 
способов хранения и зернохранилищ, в том числе металлического типа. В 
статье приведены результаты исследований, в которых выявлены 
особенности хранении зерна кукурузы в металлических зернохранилищах. 
Установлен   температурный   режим,  который складывается в различных  
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местах насыпи, а также показатели качества зерна – влажность, чистоту, 
кислотность, жизнеспособность (всхожесть) в зависимости от 
термозащиты хранилища. Выявлено слои насыпи зерна в хранилище, где 
складываются неблагоприятные условия для сохранения и стабильного 
состояния продукции. Проведена технико-технологическая оценка и 
определена эффективность различных зернохранилищ в зависимости от 
хранения и направления его использования. 

В результате проведенных исследований составлена технико-
технологическая характеристика различных способов, применяемых для 
хранения зерна, установлено их преимущества и недостатки. С целью 
безопасного хранения в металлических зернохранилищах рекомендуется 
осуществлять их термозащиту путем нанесения теплоизоляционного 
материала на внешние стенки хранилища. Для длительного хранения запасов 
зерна кукурузы ее влажность не должна превышать 12 % с исключением из 
общей массы неустойчивой фракции. В перспективе необходимо увеличивать 
объемы хранения зерна в условиях управляемой газовой среды, как таковой, 
что обеспечивает высокую степень сохранности продукции  и ее качество. 

Ключевые слова: способы хранения, типы зернохранилищ и их 
термозащита, зерно кукурузы, качество, температурный режим. 

Табл. 3. Лит. 15. 
ANNOTATION 

WAYS OF STORING CORN GRAIN IN STORAGE OF VARIOUS TYPES

The relevance of the study to establish methods of storing corn grain is related 
to the problem that exists in the technology of storage of crops of different crops. 
Methods and material and technical base with preservation do not fully take into 
account the characteristics of individual crops as objects of storage, which leads to 
loss of products and deterioration of its quality. There is also no technical and 
technological assessment of new methods of storage and granaries, including metal 
type. The article presents the results of research, which revealed the peculiarities of 
storage of corn grain in metal granaries. The temperature regime, which is formed in 
different places of the embankment and grain quality indicators - humidity, purity, 
acidity, viability (germination) depending on the thermal protection of the storage 
are established. Layers of grain embankment were found in the warehouse, where 
unfavorable conditions for preservation and stable condition of products are created. 
The technical and technological assessment was carried out and the efficiency of 
different granaries was determined depending on the storage and the direction of its 
use. As a result of the conducted researches the technical and technological
characteristic of various ways applied to storage of grain is made, their advantages 
and lacks are established. For the purpose of safe storage in metal granaries it is 
recommended to carry out their thermal protection by drawing heat-insulating 
material on external walls of storage. For long-term storage of corn grain stocks, its  
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humidity should not exceed 12% with the removal of the total mass of the unstable 
fraction. In the long run, it is necessary to reduce the storage of grain in a controlled 
gaseous environment, as one that increases a high degree of preservation of products 
and their quality. 

Key words: storage methods, types of granary and their thermal protection, 
corn grain, quality, temperature regime. 

Tabl. 3. Lit. 15. 
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