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Suszarnictwo płodów rolnych jest stosunkowo młodą jeszcze gałęzią 

nauki i techniki rolniczej. Powstało ono na skutek ogólnej intensyfikacji 

techniki rolniczej i nabiera w niej coraz większego znaczenia. 

Technika sztucznego suszenia płodów rolnych staje się nieodzownym 

czynnikiem towarzyszącym szeregowi podstawowych zabiegów technicz- 

nych i agrotechnicznych współczesnego rolnictwa. Bez uprzedniego zabez- 

pieczenia możliwości sztucznego suszenia ziarn zbóż nie jest możliwe 

w wielu krajach kombajnowanie zboża. Wątpliwe jest również powodzenie 

rozwoju hodowli nasion oleistych jeżeli nie ma technicznych możliwości 

wysuszenia ich po zbierze. Rozwój hodowli zwierząt wymaga paszy tre- 

Ściwej. Produkcja zaś suszu z zielonek pastewnych jest obecnie jednym 

z najpoważniejszych sposobów zabezpieczenia się w cenne składniki po- 

trzebne do produkcji tej paszy. Bez sztucznego suszenia kukurydzy nie 

ma w wielu krajach żadnej prawie możliwości produkowania nasion tej 

rośliny, szczególnie jej odmian pastewnych. Brak odpowiednich suszarń 

uniemożliwia przygotowanie do przechowania nasion wielu roślin warzyw, 

motylkowych oraz rozwój hodowli roślin lekarskich. 

Obecny stan techniki suszarnictwa płodów rolnych, który dość długo 

rozwijał się na gruncie przypadkowych prób nie zaś na naukowych pod- 

stawach, nie dysponuje jeszcze pewnymi metodami umożliwiającymi 

konstruowanie suszarń najodpowiedniejszych dla danych warunków. 

Suszarnictwo rolnicze, łącząc kilka podstawowych lecz równocześnie 

raczej obcych sobie dyscyplin naukowych, wymaga z tego tytułu dość 

szerokiego zakresu badań w różnych dziedzinach. Można tu z grubsza 

dokonać podziału na badania w zakresie nauk czysto technicznych, jak 

np. wymiana ciepła, wymiana masy, pewne działy aerodynamiki, mate- 

matyki stosowanej itp., oraz na badania w zakresie biologii, biochemii, 

żywienia, przetwórstwa i inne. 

Nie czując się na siłach, jako przedstawiciel nauk technicznych, oceniać 
prace naszych placówek zajmujących się w dziedzinie suszarnictwa ba-
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daniami nie technicznymi, muszę jedynie poprzestać na wymienieniu 

ośrodków krajowych prowadzących badania w tym zakresie. Są to: 

1. Zakład Biologii i Przechowalnictwa Nasion Instytutu Hodowli i AKkli- 

matyzacji Roślin, kierowany przez prof. dr M. Lityńskiego; 

2. Katedra Technologii Zbóż w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu, 

kierowana przez doc. dr St. Jankowskiego; 

3. Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa 

Zbóż, 

oraz niektóre inne laboratoria przemysłowe. 

Jeżeli chodzi o badania w zakresie techniki suszarnictwa, to przeważa- 

jąca ilość prac jest wykonywana w Zakładzie Suszarnictwa Płodów Rol- 

nych Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa pod kierunkiem 

dr inż. St. Pabisa. 

Były, lub są opracowywane, pewne tematy z tego zakresu w Instytucie 

Maszyn Rolniczych w Poznaniu, na Politechnice Warszawskiej pod kie- 

runkiem prof. dr J. Ciborowskiego i prof. St. Niewiadomskiego, w Wyż- 

szej Szkole Rolniczej w Lublinie przez doc. dr J. Hamana oraz w Wyższej 

Szkole Rolniczej w Krakowie, w Katedrze Maszynoznawstwa Rolniczego. 

W Instytucie Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa rozpoczęto prace 

nad suszeniem płodów rolnych w r. 1953. Początkowo w Pracowni a na- 

stępnie od r. 1957 w Zakładzie Suszarnictwa Płodów Rolnych. Zakład 

ten przeprowadził wiele badań nad konwekcyjnym suszeniem różnych 

produktów rolniczych w nieruchomej warstwie, nad suszeniem promie- 

niami podczerwonymi, nad sztucznym dosuszaniem zielonek oraz nad 

metodą suszenia fluidyzacyjnego. W Zakładzie tym prowadzi się badania 

nad suszeniem nasion zbóż, nasion warzyw, nasion roślin motylkowych, 

kukurydzy, zielonek, roślin oleistych a ostatnio także i roślin lekarskich. 

Badania te idą głównie w kierunku analizy procesu suszenia z punktu 

widzenia wpływu nań różnych parametrów suszącego gazu i suszonego 

materiału. Prowadzone są również badania nad technologią, badania eks- 

ploatacyjno-ekonomiczne oraz prace konstrukcyjne nad nowymi typami 

suszarń. Wiele opracowań przedstawiono już w postaci zależności mate- 

matycznych, jednak dostosowanych bezpośrednio do potrzeb techniki. 

Dotychczas mniej zajmowano się ściśle naukowymi badaniami podstawo- 

wych procesów suszenia aczkolwiek konieczna jest intensyfikacja również 

i takich badań. 

W wyniku dotychczasowych prac zaprojektowano i wykonano w Insty- 

tucie Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w latach 1956—1959 nastę- 

pujące prototypy suszarń: 

1. Kilka wariantów urządzeń do sztucznego dosuszania zielonek wyposa- 

żając w nie dwadzieścia kilka obiektów w kraju. 

2. Suszarnię fluidyzacyjną do suszenia ziarn zbóż. 

3. Suszarnię promiennikową przeznaczoną do nasion warzyw.
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4. Uniwersalną sitową suszarnię konwekcyjną przeznaczoną dla zespołów 

plantatorów nasion warzyw. 

Doceniając znaczenie specjalistów suszarnictwa rolniczego we współ- 

czesnej technice rolniczej utworzono w roku 1958 na Politechnice War- 

szawskiej specjalizację dyplomową w zakresie techniki suszarnictwa rol- 

niczego. Wykłady prowadzi dr St. Pabis. Pragniemy tu podkreślić, że 

według posiadanych przez nas informacji jest to, poza katedrą prof. P. D. 

Lebiediewa w Moskiewskim Instytucie Energetycznym, druga w Europie 

placówka kształcąca specjalistów w tym zakresie. 

Wspomniałem już że problematyka suszarnictwa rolniczego obejmuje 

szeroki zakres badań. W celu koordynacji prac badawczych w tej dzie- 

dzinie została w bież. roku utworzona Sekcja Suszarnictwa Płodów Rol- 

nych przy Komitecie Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Polskiej 

Akademii Nauk. Sekcja ta opracowała program badań naukowych w dzie- 

dzinie suszarnictwa rolniczego. 

Polska Akademia Nauk, organizując w bież. roku Międzynarodową 

Konferencję Suszarnictwa Rolniczego, pragnie w ten sposób umożliwić 

pracownikom nauki z zainteresowanych tą problematyką ośrodków i kra- 

jów, wspólne przedyskutowanie metod prac badawczych, podzielenie się 

uwagami i wnioskami praktycznymi wypływającymi z badań oraz zasta- 

nowienie się nad formami dalszej współpracy. Liczny również udział czo- 

łowych przedstawicieli praktyki, zakładów, w których suszarnictwo od- 

grywa decydującą rolę w produkcji, biur projektowanych, przemysłu 

i organizacji rolniczych, daje nam gwarancję, że obrady przyniosą wza- 

jemne korzyści. 

Witamy więc serdecznie wszystkich uczestników konferencji a szcze- 

gólnie naszych gości z zagranicy. Życzymy im miłego pobytu w naszym 

kraju. Bardzo żałujemy, że nie ma między nami naszych radzieckich ko- 

legów, a szczególnie jednego z twórców współczesnej teorii suszenia, aka- 

demika, prof. dr A. W. Łykowa. Niestety, inne, pilniejsze prace nie po- 

zwoliły mu na planowany przyjazd. Wyniki prac naszej konferencji 

byłyby z ich udziałem niewątpliwie pełniejsze. 

Mamy nadzieję, że w ślad za podobną konferencją, która odbyła się 

w roku 1957 w Pradze, konferencja nasza przyczyni się do wzajemnej 

wymiany doświadczeń i poglądów w zakresie techniki suszarnictwa 

a przez to do szybkiego rozwoju tej nauki, oraz pogłębi wzajemne zrozu- 

mienie tych wspólnych dążeń wszystkich narodów, których wyrazem jest 

pokojowa praca rolnika.


