
GRŪDŲ DRĖGNUMO NUSTATYMAS 

Darbo tikslas.  

Susipaţinti su tiesioginiu drėgnumo nustatymo metodu, išmokti drėgnomačiu išmatuoti 

pasirinktų grūdų drėgnumą, apskaičiuoti grūdų procentinį drėgnumą bei masės sumaţėjimą po 

dţiovinimo. 

Teorinė dalis. 

Grūdas yra sudėtingas. gyvas organizmas, kurio sudėtyje yra mineralų ir vandens bei 

organinių elementų, tokių kaip karbohidratai, proteinai, aliejai ir vitaminai. Kiekvienas maistinio 

tipo grūdas turi savo, tik jam būdingas charakteristikas. Vartotojams, valgantiems ar auginantiems 

grūdus, jų charakteristikų ţinojimas leidţia tinkamai juos apdoroti (dţiovinti, saugoti/ sandėliuoti ir 

kt.), uţtikrinant ir išlaikant geriausias jų savybes. Šios charakteristikos skirstomos į tokias dvi 

grupes: 

1. Būdingosios grūdų savybės: jos yra neatskiriamos ir natūralios įvairiems grūdams ir priklauso 

nuo grūdų brandos, nokinimo bei surinkto derliaus. Pavyzdys, forma-dydis-struktūra-natūrali 

spalva-skonis-kvapas. Visos šios charakteristikos apibūdina grūdų tipą, be to, taip gali būti 

tikrinamas ir vertinamas grūdų grynumas. Remiantis šiomis charakteristikomis galima atskirti 

to paties tipo grūdų rūšis, pavyzdţiui, ilgagrūdţiai ir trumpagrūdţiai ryţiai. 

Kietumas-takumas-kampas-tankis-šilumos laidumas-subalansuotas drėgnumo kiekis – tai 

fizikinės savybės, kurias būtina įvertinti, projektuojant grūdų sandėliavimo įrenginius, 

sandėliavimo aplinkos sąlygas bei kokybės analizės sistemas. 

2. Įgytos grūdų savybės: tai savybės, kurios priklauso nuo išorinių elementų (nuimant grūdus, juos 

apdorojant), kurie gali, tiek teigiamai, tiek neigiamai paveikti grūdų branduolius. Taip grūdai 

gali pakeisti ir įgyti naujų savybių. Įgytų grūdų savybių galimi pavyzdţiai: šiukšlės (pašalinės 

medţiagos: stiebai, lapai, piktţolių sėklos, gyvi arba ţuvę vabzdţiai, grauţikai, ţemė, smėlis ir 

kt.), fizinė (suskaldyti grūdai) bei kenkėjų paţaidos (uţkrėsti grūdai), teršalai, neišsivystę 

grūdai ir drėgnumo kiekis. 

Pagrindiniai fizikiniai parametrai, nuo kurių priklauso grūdų sandėliavimas yra 

temperatūra, santykinis drėgnis, drėgnumo kiekis bei kiti faktoriai tokie, kaip deguonis ir anglies 

dioksidas. Taigi penki pagrindiniai faktoriai, kurie lemia mikro-aplinkos poveikį grūdų 

sandėliavimui. 



 

1 pav. Grūdų kokybę charakterizuojantys fizikiniai faktoriai. 

Ypatingą reikšmę visoje grūdo gyvavimo procese iki perdirbimo produktų (miltų arba 

kruopų) turi nenutrūkstama grūdo sąveika su vandeniu. Taigi vanduo yra būtina sudėtinė grūdo 

dalis, kuri klasifikuojama į: 

1. Chemiškai sujungtą vandenį. Jis įeina į grūdo maisto medţiagų sudėtį. Jį pašalinti galima tik 

suardţius grūdo medţiagas (kaitinant ar veikiant chemiškai). 

2. Fiziškai ir chemiškai sujungtą vandenį. Tai vanduo, absorbciniais bei osmosiniais ryšiais 

sujungtas su hidrofiliniais koloidais. Toks vanduo neuţšąla, esant ţemai temperatūrai, 

nedalyvauja biocheminėse reakcijose, be to iš grūdo yra sunkiai pašalinamas. Daţnai jis 

vadinamas sujungtu vandeniu. 

3. Mechaniškai sujungtą vandenį. Toks vanduo vadinamas laisvu, nes telkiasi mikrokapiliaruose 

ir makrokapiliaruose ir iš grūdo lengvai gali būti išgarinamas. 

Grūdų drėgnumas 

Pagrindiniai veiksniai, įtakojantys grūdų masės išlaikymą, biocheminius procesus ir kt., tai 

grūdų drėgnumas, temperatūra bei uţterštumas priemaišomis (pelai, piktţolės ir kt.). Plačiau 

panagrinėsime tik vieną iš veiksnių grūdų drėgnumą bei galimus jo nustatymo metodus.  

Nuimant grūdų derlių įprastai drėgnumo kiekio lygis yra didesnis, negu reikiamas jų 

sandėliavimui. Daţniausiai daugiametis vidutinis grūdų drėgnumas per javapjūtę Lietuvoje yra apie 

23%; esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, įprastai jis būna daug didesnis (25–30%). 

Todėl ir tenka grūdus dţiovinti.  

Visų rūšių grūdai pagal drėgnumą skirstomi į tokias kategorijas: 

1. Sausus ( 14%); 

2. Vidutinio sausumo (>14%, bet 15%); 

3. Drėgnus (>15%, bet 17%); 

4. Labai drėgnus (šlapius >17%) . 

Per didelis grūdų drėgnumas gali būti keleto problemų prieţastis: 

Grūdų 
kokybė 

Deguonis 
Anglies  

dvideginis 

Santykinis 
drėgnumas 

Temperatūra 

Drėgnumas 



1. Jeigu grūdai bus vis labiau dţiovinami, tokiu atveju jie praras savo svorį, o tai sąlygoja taip 

vadinamą grūdų masės sumažėjimą, kuris reiškia, kad grūdų pardavimas bus gerokai maţesnis.  

Dţiovinimo metu dėl drėgmės garavimo grūdų masė [kg], kinta tam tikru dydţiu: 

 . (1) 

Išgarintos drėgmės kiekis gali būti apskaičiuojamas pagal formulę: 

 . (2) 

Čia  – pradinė grūdų masė,  – galinė grūdų masė,  – pradinis procentinis grūdų drėgnumas, 

 – galinis procentinis grūdų drėgnumas. 

Praktikoje, jeigu drėgnomačiu išmatuojamas grūdų drėgnumas yra didesnis negu 

leidţiamas, grūdų masės sumaţėjimas gali būti apskaičiuojamas taip: 

 arba  . (3) 

 – pradinė grūdų masė,  – galinė grūdų masė,  – procentinis grūdų masės 

sumaţėjimas. 

2. Intensyvėja grūdų kvėpavimas, vabzdţių gyvybingumas ir pelėsinių grybų vystymasis, jeigu tik 

sandėliavimui skirta patalpa yra blogai vėdinama. 

3. Grūdų metaboliniai procesai vyksta greičiau, negu įprastai, o tai gali lemti nenorimus 

cheminius, grūdų arba jų dygimo, pakitimus bei priešlaikinį senėjimą.  

Per mažas grūdų drėgnumas, tai didelės temperatūros sąlygoti grūdų paţeidimai, kurie turi 

įtakos lengvam ir greitam grūdų skilimą, priklausomai nuo temperatūros stebimas ir atitinkamas 

kenkėjų/ vabzdţių išgyvenamumas (2 pav.). Be to, sausais metais, kai kuriuose ūkiuose, dėl 

netinkamų javų kombainų darbo reţimų, gali būti suskaldoma labai daug rugių, dėl to juos yra 

sunkiau parduoti. Maţas grūdų drėgnumas sukelia gerokai maţiau problemų, uţtikrinant tinkamą 

grūdų kokybę, negu per didelis grūdų drėgnumas. 

 

2 pav. Vabzdţių išgyvenamumo priklausomybė nuo temperatūros. 

40 °   Temperatūra ir vabzdţių vystymasis 

30 °   Vabzdţiai pradeda mirti, per karšta, kad išgyventų. 

20 °   Optimali temperatūra vabzdţiams išgyventi. 

10 °   Vabzdţių populiacijos augimas lėtas. 

0 °     Vabzdţių dauginimasis sustoja (per šalta, kad išgyventų). 



Kadangi grūdai turi tam tikrą kiekį drėgmės, tai jų bendra masė susideda ir sausosios 

medţiagų masės ir vandens masės: 

 . (4) 

Čia – bendra grūdų masė, [kg];  – sausoji medţiagų masė grūduose, [kg];  – vandens 

masė grūduose, [kg]. 

Taigi medţiagoje, esantis vandens kiekis charakterizuojamas drėgnumu, kuris 

apibūdinamas visos grūdų masės vandens kiekio procentiniu santykiu (w, [%]) arba sausųjų 

medţiagų kiekiu grūduose (d, [%]). 

Procentinis drėgnumas apskaičiuojamas: 

   arba    . (5) 

D – procentinis drėgnumas. 

Perėjimai iš  apskaičiuojami: 

 . (6) 

 . (7) 

Ţinant drėgnumo kiekį: galima prognozuoti ar sulauksite pelėsių susidarymo, ar bus galima 

tikėtis mikrobiologinio uţkrėtimo, taip pat priklausomai nuo drėgnumo kiekio galimi grūdų 

tekstūros, spalvos, skonio, maistingumo pasikeitimai. Be to, drėgnumo kiekis yra labai svarbus 

įvertinant grūdų masės pasikeitimus, o tai savo ruoţtu gali lemti pardavimo nuostolius arba pelną. 

Tokį grūdų vertinimą priklausomai nuo grūdų svorio apibūdina taip vadinama grūdų masės 

komponentė. 

Drėgnumo matavimo metodai: tiesioginis ir netiesioginis 

Tiesioginis drėgnumo matavimas yra atliekamas dţiovinant grūdus (galima naudoti tam 

tikslui skirtas infraraudonųjų spindulių lempas) bei apskaičiavus grūdų svorio po dţiovinimo 

pasikeitimą (sumaţėjimą). 

Netiesioginis drėgnumo matavimas yra tarpinių dydţių (pavyzdţiui, santykinio drėgnumo, 

acetileno slėgio ir kt.) matavimu, kurie gali būti tiesiogiai susiejami su drėgnumo kiekiu. Šiems 

matavimams atlikti daţniausiai naudojamasi kalibracijos grafikais. 

Darbo priemonės. 

Grūdų drėgnumui matuoti naudojamas drėgnomatis Wile65 (3. pav.): drėgnumo matavimo 

ribos 8÷35% (grūdams) ir 5÷25% (aliejiniams augalams). Matavimo tikslumas  0,5%. 

Svarstyklės “KernPFB”, kurių matavimo tikslumas  0,5% (3 pav.). 



Stalinė lempa, skirta grūdų dţiovinimui. 

 

3 pav. Drėgnomatis Wile65. 

Darbo eiga. 

1. Patikrinkite, ar matavimo indas yra švarus ir tuščias. Jeigu reikia indą galite išvalyti šepetėliu.  

Pastaba: norėdami išvalyti indą, į jį nepūskite, nes tai gali tūrėti įtakos matavimų rezultatams. 

2. Vieną ketvirtadalį matavimo indo uţpildykite grūdais. Drėgnomatį pakratykite taip, kad grūdai 

pasiskirstytų kuo arčiau elektrodų. Tuomet matavimo indą grūdais uţpildykite iki viršutiniojo 

taško. 

3. Uţdenkite indą kamščiu ir pasukite kamštį taip, kad kamščio centrinis taškas būtų viename 

lygyje su kamščio viršutiniu kraštu. 

4. Įjunkite drėgnomatį, nuspausdami mygtuką ON/OFF.  

Viršutinėje ekrano dalyje atsiranda paskutinio matavimo metu naudotų grūdų pavadinimas. 

Pastaba: kairiuoju Meniu mygtuku galite pasirinkti veiksmus, kuriuos norite atlikti, o dešiniuoju 

ON/OFF mygtuku galite patvirtinti savo pasirinkimą. 

5. Meniu mygtuku pasirinkite norimų matuoti grūdų pavadinimą ir paspauskite mygtuką OK 

(ON/OFF).  

6. Matavimams pradėti paspauskite matavimo mygtuką ON/OFF. Ekrane netrukus pasirodys 

drėgnumo ir temperatūros matavimo reikšmės. 

Pastaba: jeigu gautas matavimas yra didesnis arba maţesnis, negu nustatyti lygiai, tokiu atveju, 

ekrane bus rodoma < Dx% arba >Dx%. 

7. Pasverkite grūdams supilti skirtą indelį. Supilkite į jį grūdus ir pasverkite indelį su grūdais. 

Gautus duomenis surašykite į 1 lentelę.  



8. Grūdus sudrėkinkite juos vandeniu. Palaukite 2 min.  

9. Praėjus 2 minutėms grūdus nusausinkite drėgmę sugeriančiu popieriumi ir supilkite juos į 

matavimo cilindrą ir išmatuokite jų drėgnumą. Gautus drėgnumo, grūdų masės ir temperatūros 

matavimo rezultatus surašykite į 1 lentelę. 

10. Jeigu gautas matavimas yra didesnis, negu nustatyti galimi matavimo lygiai, tokiu atveju, 

ekrane bus rodoma >Dx%. 

Ant sauso drėgmę sugeriančio popieriaus išberiame grūdus ir paliekame juos po lempa dţiūti 

15-20 min. 

11. Grūdus supilkite į matavimo cilindrą ir išmatuokite jų drėgnumą. Jeigu gautas matavimas yra 

didesnis, negu nustatyti galimi matavimo lygiai, tokiu atveju, ekrane vėl bus rodoma >Dx%. 

Tokiu atveju pakartojame 10 punktą, t.y. išberiame grūdus ant sauso drėgmę sugeriančio 

popieriaus ir paliekame juos dţiūti 10 min. 

Gautus drėgnumo, grūdų masės ir temperatūros matavimo rezultatus surašykite į 1 lentelę. 

12. Po tam tikro laiko, išmatuotą išgarinto drėgnumo kiekį, palyginkite su apskaičiuotu išgarintos 

drėgmės kiekiu pagal (2) formulę.  

13. Išmatavus, per tam tikrą laiką dţiovintų, grūdų drėgnumą apskaičiuokite procentinę 

sumaţėjusių grūdų masę Mgrūdai, pagal (3) formules.  

1 lentelė. 

 Kambario temperatūra tk = …….°C Grūdų indelio masė mind = …… g 

 
Grūdų drėgnumas 

D, % 

Grūdų temperatūra 

t, °C 

Grūdų masė  

m, g 

Procentinė 

sumaţėjusi grūdų 

masė Mgrūdai, g 

1-mas matavimas 

Visiškai sausi grūdai  
    

2-as matavimas 

Sudrėkinti grūdai 
    

3-ias matavimas 

Išdţiovinti grūdai 
    

 

14. Matavimus ir skaičiavimus pakartokite su kitos rūšies grūdais. 

 

Kontroliniai klausimai. 

1. Kas yra grūdas? 

2. Kokios pagrindinės charakteristikos yra būdingos grūdams? 

3. Apibūdinkite fizikinius parametrus, nuo kurių priklauso grūdų sandėliavimas bei grūdų kokybė. 



4. Pateikite pagrindinius, chemiškai sujungto, chemiškai ir fiziškai sujungto bei mechaniškai 

sujungto vandens, skirtumus. 

5. Kokią įtaką grūdų kokybei turi per didelis grūdų drėgnumas? 

6. Kokią įtaką grūdų kokybei turi per maţas grūdų drėgnumas? 

7. Paaiškinkite kaip priklauso vabzdţių išgyvenamumas nuo temperatūros. 

8. Kokiu fizikiniu dydţiu charakterizuojamas vandens kiekis medţiagoje? 

9. Kokius ţinote tiesioginius drėgnumo matavimo būdus? 

10. Kokius ţinote netiesioginius drėgnumo matavimo būdus? Kuo jie skiriasi nuo tiesioginių 

drėgnumo matavimo metodų? 


