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Аннотация: В данной статье приведены результаты исследований сушки риса на 

открытой площади  и в сушильной установке. Определены влияние процессов сушки на 

качество риса. 
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Annotation: Here are given the results of the  research on rice drying process in a drying 

device. The effect of the process on the quality of rice have been determined.  
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Аннотация: Бул макалада ачык аянтта жана кургатуучу орнотмодо күрүчтү 

кургатууну изилдөөлөрдүн жыйынтыгы көрсөтүлдү. Кургатуу процесстеринин күрүчтүн 

сапатына тийгизген таасирлери аныкталды. 

Өзөктүү сөздөр: күрүч, күрүч кургатуу, күрүчтү кайра иштетүү, кургатуучу 

орнотмо. 

 

Кириш сөз. Кыргыз республикасында күрүч өндүрүү негизинен түштүк 

региондордун айрым чарбаларында ишке ашырылат. Күрүч өндүрүүнүн көлөмү биздин 

республикада башка мамлекеттерге караганда бир канчага аз болгону менен, өндүрүлгөн 

күрүч бүгүнкү күндөгү базарларда чоң талаптарга ээ болууда. Мында жагдай өндүрүлгөн 

күрүчтүн азыктуулук сапатына байланыштуу деп айтсак болот.  

2014-жылы Өзгөн шаарында өткөрүлгөн "Биздин жердин күрүчү" аталыштагы Эл 

аралык фестивалдын илимий практикалык конференциясында өзгөн күрүчү 

Кыргызстандын бренди болоору белгиленген. Өзгөн күрүчтөрдө белоктун курамы 12% 

чейин болот [1]. 

Кыргызстанда өндүрүлүп жаткан күрүчтүн курамындагы белоктун көп болушу, 

топурактын жана тоодон агып келүүчү суулардын курамындагы элементтерге, оруп 

жыйноо өзгөчөлүгүнө жана кылымдардан бери топтолгон бай тажрыйбалуу кайра 

иштетүү технологиясына байланыштуу деп айтсак болот. Кайра иштетүү 

технологиясынын өзгөчөлүгүнө жараша, белоктун курамы “ак күрүчтө” 10,81 %, “зарча 

күрүчүндө” 10,92 %, “даста күрүчүндө” 11,31% түзөт [2].  

Күрүчтүн сапатына жана андагы белоктун курамына,  кайра иштетүүдөгү кургатуу 

процесси да өзгөчө таасир берет [3] . Мына ошондуктан күрүчтүн бүтүндүгүн сактап, 

азыктуулук көрсөткүчтөрүн жакшыртуу үчүн аны кургатуу процессине да өзгөчө көңүл 

бөлүү керек. 

Бул жумуштун максаты, азыркы мезгилде  Кыргыз республикасынын күрүч 

чарбаларында колдонулуп келе жаткан шалыны кургатуу ыкмаларын изилдеп, кургатуу 

процесстеринин күрүчтүн сапаттарына тийгизген таасирлерин аныктоо болуп эсептелет. 
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Изилдөөнүн материалдары жана ыкмалары. Чарбаларда күрүч шалысын 

кургатуунун азыркы мезгилдеги технологияларына байланыштуу изилдөө иштери 

төмөнкү ыкмалар боюнча жүргүзүлдү: 

- ачык аянтка жайып табигый кургатуу; 

- барабандуу орнотмодо ысытылган аба менен үйлөтүп кургатуу. 

Изилдөө “кара- кылтырык” сортундагы күрүч шалысына жүргүзүлдү. Изилдөө 

иштери Б.А. Доспеховдун “Талаада тажрыйба жүргүзүү ыкмасы” усулдук көрсөтмөсүнүн 

негизинде аткарылды. 

 Күрүч шалысын ачык аянтка жайып табигый кургатуу ыкмасы. Тажрыйбанын 

кабыл алынган кайталануусу боюнча, күрүч шалысы өз-өзүнчө бөлүнүп, атайын 

даярдалган  аянтка 7-8 см калыңдыкта жайылды. Кургатуунун алдындагы күрүч 

шалысынын нымдуулугу 24, 24,5, 25% ти түздү. Ал эми кургаган шалынын нымдуулугу 

16% жеткирилди. Кургатуу учурунда  бир күндө үч жолу, саат 10-00, 14-00, жана 18-00 дө 

атайын жасалган тырмоо менен шалынын катмары аралаштырылып, сапырылды. 

Тажрыйба учурунда төмөнкү көрсөткүчтөр алынып, изилдөө журналына 

киргизилди: 

- күрүч шалысынын алгачкы нымдуулугу; 

- шалы жайылган аянттын узун туурасы жана кургатылуучу массанын калыңдыгы; 

- абанын температурасы жана салыштырмалуу нымдуулугу; 

- күн энергиясынын агымы; 

- атмосферадагы шамалдын багыты жана ылдамдыгы. 

Кургатуу процесси аяктаган соң, ар бир тажрыйба аянтындагы кургатылган шалылар 

өз-өзүнчө номер коюлган каптарга салынып, акжуаздан бастырып, сырткы кабыгын 

ажыратып арчуу үчүн даярдалган капмага жеткирилди. 

 Күрүч шалысын барабандуу орнотмодо ысытылган аба менен үйлөтүп кургатуу. Бул 

ыкма менен кургатуу Өзгөн шаарында жайгашкан күрүчтү кайра иштетүүчү ишкананын 

барабандуу орнотмосунда  аткарылды. Бул тажрыйбалык иштерди аткарууда да, кабыл 

алынган методиканын негизинде кургатылуучу күрүч шалысынын үлгүлөрү даярдалып, 

өз-өзүнчө номерлери жазылды. Кургатуу боюнча изилдөө иштери жүргүзүлгөн учурда 

төмөнкү көрсөткүчтөр атайын журналга киргизилди: 

- ар бир үлгүдөгү күрүч шалысынын алгачкы массасы жана көлөмү; 

- шалыны кургатуучу орнотмонун конструктивдик өлчөмдөрү; 

- изилденүүчү үлгүлөрдөгү кургатылуучу шалынын алгачкы нымдуулугу; 

- орнотмого ар бир тажрыйбада салынган, кургатылуучу шалынын массасы; 

- күйүүчү отундун массасы (алардын күйүү жылуулугу Д.И. Менделеевдин 

формуласы жана күйүүчү отундун элементардык курамынын негизинде эсептелип 

чыгарылды) ; 

- кургатуучу орнотмого берилип жаткан кургаткыч агенттин температурасы; 

- кургатуучу орнотмодон чыгып жаткан  кургаткыч агенттин температурасы; 

- ар бир кургатуу циклинин убакытысы (кургатуу процесси эки тактыдан турду - 

ысытылган агентти күрүч шалысынын катмары аркылуу өткөрүү, ысытылган шалыны 

тыныктыруу); 

- тажрыйба аяктагандан кийинки кургатылган шалынын нымдуулугу.  
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Кургатуу процесси аяктаган соң, жогоруда белгиленген тартип боюнча үлгүлөр 

каптарга салынып, сырткы кабыгын ажыратып арчуу үчүн даярдалган капмага 

жеткирилди. 

Күрүч шалысын кабыгынан арчып бастыруу суунун агымынын басымы менен 

иштөөчү акжуазда аткарылды. Белгилей кетүүчү жагдай, жогоруда белгиленген эки ыкма 

менен кургатылган күрүч шалысы өз-өзүнчө акжуазда бастырылды. Акжуаздын иштөө 

режими эки ыкмага тең бирдей аткарылды. Кабыгынан ажыратылган күрүч алгачкы 

тазалоодон өтүп, андан ары алардын фракциялык курамы аныкталды. Тазаланган 

күрүчтүн фракциялык курамы Дандын түрдүк курамын аныктоо боюнча эл аралык ГОСТ 

10940 стандарты бюнча аныкталды.  Ал эми кургатылган күрүч шалысынын нымдуулугу 

Дандын нымдуулугун аныктоо боюнча эл аралык ГОСТ 13586.5 стандартынын негизинде 

жүргүзүлдү.   

 

Изилдөөнүн жыйынтыгы. Күрүч шалысын ачык аянтка жайып табигый кургатуу 

боюнча алынган маалымат 1-таблицада көрсөтүлдү. 

1-таблица 

Күрүч шалысын ачык аянтта табигый кургатуу 

 

Шалынын нымдуулугу, d, % Кургатуу убактысы, 

саат 

 Майдаланган 

күрүчтүн өлчөмү, % Алгачкы нымдуулук Кургатылгандан 

кийинки нымдуулук 

24,00 18,22 ± 0,21 272 4,21 ± 0,11 

24,50 18,23 ± 0,19 276 3.98 ± 0,09 

25,00 18,24 ± 0,23 276 4,11 ±0,12 

Орточо көрсөткүчтөр 

24,5 18,25 ± 0,21 274 4,10 ± 0,11 

 

Күрүч шалысын барабандуу орнотмодо кургатуунун жыйынтыктары төмөнкү 

таблицаларда көрсөтүлгөн.  

2-таблица 

Күрүч шалысын барабандуу орнотмодо кургатуу  

 

Шалынын нымдуулугу, d, % Кургатуу убактысы, 

саат 

 Майдаланган 

күрүчтүн өлчөмү, % Алгачкы нымдуулук Кургатылгандан 

кийинки нымдуулук 

Кургатуучу агенттин температурасы 50 
0
С 

24,00 18,12 ± 0,09 12,0 6,01 ± 0,10 

24,50 18,13 ± 0,11 12,1 6.88 ± 0,12 

25,00 18,04 ± 0,13 12,2 7,01 ±0,14 

Орточо көрсөткүчтөр 

24,5 18, 09 ± 0,11 12,1 6,63 ± 0,12 

Кургатуучу агенттин температурасы 60 
0
С 

24,50 17,92 ± 0,21 11,4 6,81 ± 0,21 

24,50 18,01 ± 0,19 11,5 6.98 ± 0,19 
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25,00 17,84 ± 0,20 11,6 7,11 ± 0,22 

Орточо көрсөткүчтөр 

24,50 17,92 ± 0,20 11,5 6,97 ± 0,21 

Кургатуучу агенттин температурасы 70 
0
С 

    

24,00 18,01 ± 0,11 11,1 7,21 ± 0,23 

24,50 17,23 ± 0,11 11,2 7.96 ± 0,29 

25,00 17,14 ± 0,13 12,3 8,01 ± 0,31 

 Орточо көрсөткүчтөр   

24,50 17,46 ± 0,11 11,2 7,72 ± 0,28  

 

Жыйынтыктарды талкуулоо.  

Күрүч шалысын ачык аянтта табигый кургатууда алгачкы нымдуулукту 24,5 % тен 

18,25 % ке чейин түшүрүү убактысы 274 саатты (11 күн 10 саат) түздү. Бул ыкма менен 

кургатылган шалыны акжуаздан бастырып тазалагандан кийинки күрүчтүн майдаланып 

калышы 4,10 % ке барабар болду.  

Күрүч шалысын  барабандуу орнотмодо кургатууда төмөнкүдөй маалыматтар 

алынды: 

1. Кургатуучу агенттин температурасы 50 
0
С болгон учурда шалынын алгачкы 

нымдуулугун 24,5 % тен 18,09 % ке чейин түшүрүү убактысы 12,1 сааты түздү. Акжуаздан 

бастырып тазалаган күрүчтүн майдаланып калышы 6,63 % ке барабар болду. 

2. Кургатуучу агенттин температурасы 60 
0
С болгон учурда шалынын алгачкы 

нымдуулугун 24,5 % тен 17,92 % ке чейин түшүрүү 12,3 саатта аткарылып, тазалаган 

күрүчтүн майдаланып калышы 6,97 % ке барабар болду. 

3. Кургатуучу агенттин температурасы 70 
0
С болгон учурда шалынын алгачкы 

нымдуулугун 24,5 % тен 17,46 % ке чейин түшүрүү 11,2 саатта аткарылып, тазалаган 

күрүчтүн майдаланып калышы 7,72 % ти түздү. 

 

Тыянактар. 

1. Күрүч шалысын ачык аянтта табигый кургатууда көп убакыт талап кылынат. 

Алгачкы нымдуулукту 24,5 % тен 18,25 % ке чейин түшүрүү үчүн 11-12  күн убакыт кетет. 

Мындай ыкма менен кургатылган күрүчтүн акжуазда кайра иштетүү учурунда  

майдаланып калышы  4,10 % барабар. 

2. Күрүч шалысын барабандуу орнотмо колдонуу менен кургатуу мөөнөтү табигый 

кургатууга караганда 22-23 эсеге кыскарып, 11,2-12,1 саатты түзөт.  

3. Күрүч шалысын барабандуу орнотмо менен кургатууда күрүчтүн майдаланып 

калышы табигый кургатууга салыштырмалуу 4,10%тен 7,72 %ке чейин өсөт.  

4. Күрүч шалысын барабандуу орнотмо менен кургатууда күрүчтүн майдаланып 

калышы кургатуучу агенттин температурасынан да көз каранды. Кургатуучу агенттин 

температурасы 50 
0
С дан 70 

0
Сга чейин көтөрүлгөн учурда акжуаздан тазаланган күрүчтүн 

майдаланып калышы 3,62 % түздү. 

5. Кургатуу процесстеринин күрүчтүн сапатына тийгизген таасирлерин тактап 

билиш үчүн, күрүчтүн структуралык түзүлүшүнө таасир берүүчү термодинамикалык 

кубулуштары изилдөө абзел. 
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