
40 POSTÊPY  TECHNIKI  PRZETWÓRSTWA  SPO¯YWCZEGO  1/2006

S³owa kluczowe: funkcja harmoniczna z t³umieniem, trans- Celem pracy jest znalezienie empirycznych rozwi¹zañ 
port wilgoci, ziarno pszenicy, sorbent naturalny, suszenie. s³u¿¹cych do opisu procesu transportu wilgoci z sorbatu do 

sorbentu oraz okreœlenie wp³ywu temperatury sorbentu na 
wy¿ej wymieniony proces.WSTÊP

Mechanizm wi¹zania wody w kapilarno-porowatym ciele, Ziarna pszenicy s¹ podstawowym surowcem przetwórstwa 
jakim jest ziarno zbó¿, polega na mechanicznym wi¹zaniu spo¿ywczego w bran¿y zbo¿owo-m³ynarskiej, a postêp           
cieczy si³ami ciê¿koœci i napiêcia powierzchniowego oraz w technice suszenia ziarna jest od lat przedmiotem badañ wielu 
adsorpcji fizycznej, której towarzyszy kondensacja kapilarna. 

oœrodków naukowych i zespo³ów prowadz¹cych prace 
Dlatego równowaga suszarnicza mo¿e mieæ charakter 

badawczo-rozwojowe.
równowagi adsorpcyjnej, absorpcyjnej lub osmotycznej. 

Proces suszenia i dosuszania ziarna jest jednym z naj-
Uk³ad; materia³ wilgotny – sorbent d¹¿y do równowagi 

bardziej energoch³onnych procesów w bran¿y. Niesie to za 
termodynamicznej (hydrotermicznej). Okreœla j¹ równoœæ 

sob¹ du¿e koszty zwi¹zane z zu¿yciem energii elektrycznej.          
potencja³ów przenoszenia wody. W stanie równowagi 

W zwi¹zku z powy¿szym istnieje koniecznoœæ poszukiwania 
hydrotermicznej potencja³ przenoszenia wody stykaj¹cych siê 

nowych metod pozwalaj¹cych na obni¿enie nak³adów 
cia³ jest równy, ale w zale¿noœci od ich higroskopijnoœci, ró¿ne 

finansowych zwi¹zanych z tymi procesami. Tak¿e wymogi 
s¹ zawartoœci wody w tych cia³ach. [5]

ostatnich lat preferuj¹ce koniecznoœæ zmniejszania zu¿ycia 
energii stwarzaj¹ mo¿liwoœæ rozwoju metody omówionej              

METODYKA  BADAÑw artykule jako jednej z niekonwencjonalnych metod suszenia 
Przeprowadzono 4 serie badañ wymiany wody miêdzy p³odów rolnych.

ziarnami pszenicy o ró¿nej wilgotnoœci dla dwóch ró¿nych Proces suszenia zbó¿ jest rozpatrywany na podstawie teorii 
udzia³ów masowych sorbatu i sorbentu. Dla ka¿dego sk³adu suszenia konwekcyjnego [3,4]. Ma on zastosowanie w suszar-
wykonano dwa powtórzenia. Badania prowadzono uwzglê-kach i urz¹dzeniach dosuszaj¹cych wykorzystuj¹cych pod-
dniaj¹c dwa ró¿ne stopnie podgrzania sorbentu. Sk³ad grzane powietrze. Do procesu suszenia i obni¿ania wilgotnoœci 
mieszaniny dla poszczególnych prób pszenicy przedstawia ziarna wykorzystuje siê równie¿ sorbent, którego zastosowanie 
tabela 1.mo¿e byæ dwojakie:

– poœrednie: polegaj¹ce na osuszaniu powietrza, które Tabela 1. Sk³ad mieszaniny dla poszczególnych prób pszenicy
nastêpnie poch³ania wilgoæ z ziarna,

– bezpoœrednie: polegaj¹ce na zmieszaniu ziarna z sor-
bentem mineralnym lub naturalnym.

Najczêœciej stosowanymi sorbentami mineralnymi s¹: ¿el 
kwasu krzemowego, bentonit sodowy i inne. Mittal i Lapp [2] 
zastosowali jako sorbent piasek nagrzany do temperatury 
(100±240)°C. Badania wykaza³y, ¿e suszenie ziarna t¹ metod¹ 
jest nie tylko szybsze, ale i tañsze o oko³o 20% w porównaniu          
z suszeniem metodami konwencjonalnymi. Wad¹ tej metody 
jest koniecznoœæ oddzielania sorbentu od suszonego ziarna po 
zakoñczeniu procesu suszenia.

Zastosowanie sorbentu naturalnego, jakim jest ziarno tego 
samego gatunku co ziarno suszone, usuwa tê trudnoœæ, 
poniewa¿ nie ma koniecznoœci rozdzielania ziarna po 
zakoñczeniu procesu. Suszenie zbó¿ rozpatrywane w oparciu  
o za³o¿enia in¿ynierii chemicznej jest procesem zachodz¹cym Badanie przebiegu wymiany wody miêdzy dwiema 
w uk³adzie fazowym z udzia³em fazy sta³ej, dla opisu którego frakcjami ziarna pszenicy przeprowadzono w pojemniku o 
du¿e znaczenie ma zale¿noœæ zwana równowag¹ suszarnicz¹. pojemnoœci oko³o 3 kg, do którego wsypano odpowiednio 
Wilgoæ mo¿e dyfundowaæ od materia³u wilgotnego do wymieszany materia³ tak, aby wype³nia³ ca³¹ objêtoœæ 
czynnika susz¹cego, gdy równowagowa prê¿noœæ pary wodnej pojemnika. Do osi¹gniêcia w³aœciwego stopnia wymieszania 
nad materia³em jest wiêksza ni¿ prê¿noœæ cz¹stkowa pary ziaren pszenicy zastosowano metodê wsypu kominowego [1]. 
wodnej w czynniku susz¹cym. Nastêpuje wówczas desorpcja Sposób przygotowania sorbentu obrazuje tabela 2.
wilgoci.
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WYKORZYSTANIE FUNKCJI HARMONICZNEJ Z T£UMIENIEM 
DO OPISU PRZEBIEGU TRANSPORTU WILGOCI W ZIARNIE 

®Z WYKORZYSTANIEM SORBENTU NATURALNEGO
W artykule opisano wykorzystanie funkcji harmonicznej z t³umieniem do opisu przebiegu transportu wilgoci w ziarnie pszenicy 
podczas suszenia z wykorzystaniem sorbentu naturalnego. Okreœlono równie¿ wp³yw temperatury sorbentu oraz udzia³ ziarna 
suchego na przebieg dynamiki oddawania i poch³aniania wilgoci w ziarnie.
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Numer
próby

1,2

3,4

Temperatura
[°C]

30

40

Czas suszenia
[h]

24

24

Zawartoœæ
wody [kg/kg]

0,09

0,06

Sorbat sztucznie nawil¿ono wykorzystuj¹c do tego 
stanowisko z ³aŸni¹ wodn¹ i dygestorium. Nad zwierciad³em 
pary wodnej powsta³ej w ³aŸni wodnej umieszczono ramê              
z siatk¹ na której by³o ziarno. Tabela 3 przedstawia zawartoœæ 
wilgoci w ziarnie po nawil¿eniu.

Obie frakcje ziaren zsypywano w odpowiednich stosun-
Ziarna w pojemniku zosta³y tak wymieszane, aby ziarna 

kach wagowych do pojemnika po uprzednim okreœleniu ich 
wilgotne styka³y siê z ziarnami przesuszonymi. Mieszanie 

wilgotnoœci, zgodnie z Polsk¹ Norm¹ [6].
nastêpowa³o równie¿ przy ka¿dym pobieraniu próbki, co 

odpowiada³o przewietrzaniu ziarna przez 
np. szuflowanie. Wymianê wilgoci miêdzy 
ziarnami badano na podstawie zmiany 
zawartoœci wody w materiale wilgotnym            
i w sorbencie w czasie trwania procesu.           
W tym celu pobierano próbki mieszaniny 
po oko³o 50 g i po rozdzieleniu ziaren 
okreœlano w nich zawartoœæ wody metod¹ 
suszarkow¹ zgodnie z Polsk¹ Norm¹ [6]. 
Próbki wa¿ono z dok³adnoœci¹ ±0,5 g. 
Zawartoœæ wody oznaczono w [kg H O/kg 2

s.m.]. 

WYNIKI  BADAÑ
Poniewa¿ próby aproksymacji wielo-

mianowej nie da³y spójnego i jedno-
znacznego opisu zjawiska transportu wil-
goci w uk³adzie ziarno wilgotne (zimne)        
i suche (ciep³e), do sporz¹dzenia krzywych 
wykorzystano równanie funkcji harmo-
nicznej z t³umieniem (Rys 1, 2).

W celu sporz¹dzenia wykresu linio-
wego aproksymowano punkty do linii 
opisanej funkcj¹ harmoniczn¹ z t³umie-
niem:

J = -  u exp (k , k , k    )0 1 2

gdzie: k0, k1, k2 – wspó³czynniki  empi-
ryczne.

Tak wiêc wprowadzaj¹c do równania 
suszenia konwekcyjnego cz³on dodatkowy

otrzymano dla poszcze-

gólnych  prób  wspó³czynniki  empiryczne.

Porównuj¹c krzywe sorpcji i desorpcji 
dla ró¿nych udzia³ów masowych obser-
wuje siê spadek dynamiki transportu 
wilgoci od ziaren wilgotnych do suchych  
w miarê zwiêkszania udzia³u ziaren 
wilgotnych w mieszaninie. Jednoczeœnie 
dynamika transportu wody do ziaren 
suchych od ziaren wilgotnych najbardziej 
widoczna jest w pocz¹tkowym etapie 
trwania procesu i jest najbardziej 
efektywna przy udziale 50% ziaren 
wilgotnych i 50% ziaren suchych.

Tabela 3. Wilgotnoœæ sorbatu po nawil¿eniuTabela 2. Wilgotnoœæ i czas suszenia sorbentu
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Rys. 1. Prêdkoœæ masowa w funkcji czasu wykreœlona za pomoc¹ funkcji 
harmonicznej z t³umieniem dla sorbentu podgrzanego do 30°C, przy 
udziale 50% ziaren wilgotnych i 50% ziaren suchych.

Rys. 2. Prêdkoœæ masowa w funkcji czasu wykreœlona za pomoc¹ funkcji 
harmonicznej z t³umieniem dla sorbentu podgrzanego do 40°C, przy 
udziale 50% ziaren wilgotnych i 50% ziaren suchych.
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Jednoczeœnie obserwuje siê wp³yw temperatury na proces Zainteresowanych prowadzonymi badaniami  autorzy 
poch³aniania i oddawania wilgoci przez poszczególne frakcje zapraszaj¹ na konsultacje: 
ziaren zmieszanych ze sob¹. Stosowanie du¿ych temperatur e-mail: kaszwed@po.opole.pl
nie wp³ywa pozytywnie na proces oddawania i poch³aniania tel. (+48 77) 4006 309
wilgoci z ziarna. Widaæ to szczególnie w tych przypadkach, 
gdzie mamy do czynienia z wysok¹ temperatur¹ i ma³ym 
udzia³em fazy suchej. Mo¿na wtedy zauwa¿yæ nawet wsteczn¹ LITERATURA
dyfuzjê. Ziarna sorbentu otoczone s¹ bowiem wiêksz¹ iloœci¹ [1] Boss J., Tukiendorf M.: Mieszanie systemem funnel-
ziaren wilgotnych. flow uk³adu ziarnistego o ró¿nych œrednicach ziaren, 

Zesz. Nauk. WSI w Opolu, 1989 nr 151, z. 37.
WNIOSKI [2] Pabis S., Pabis J.: Technologia suszenia i czyszczenia 

1. Znaczny stopieñ przegrzania sorbentu ma negatywny nasion, PWRiL, W-wa 1974.
wp³yw na przebieg procesu transportu wody miêdzy [3] Pabis S.: Suszenie p³odów rolnych, PWRiL, W-wa 1965.
ziarnami pszenicy – na skutek pojawienia siê efektu [4] Pabis S.: Teoria konwekcyjnego suszenia produktów 
wtórnej sorpcji i desorpcji. rolniczych, PWRiL, W-wa 1982.

2. Wykresy zmiany zawartoœci wody w funkcji czasu nie daj¹ [5] Pohorecki R., Wroñski S.: Kinetyka i termodynamika 
dobrego opisu procesu suszenia z zastosowaniem procesów in¿ynierii chemicznej WNT, W-wa 1979.
podgrzanego sorbentu. Wprowadzona analiza zmiany [6] Polska Norma PN- 79/R-65950, Oznaczanie wilgotnoœci 
prêdkoœci masowej sorpcji /desorpcji w funkcji czasu ziarna.
przebiegu procesu/ daje efekt w formie przyjêcia ogólnego [7] Strumi³³o Cz.: Podstawy teorii i techniki suszenia,WNT, 
rozwi¹zania w postaci funkcji : J = f(A,n,F , k ,...k ) W-wa 1983.O 1 n

3. Znaleziono empiryczne zale¿noœci w postaci równania 
harmonicznego z t³umieniem w funkcji czasu opisuj¹cego 

USING THE HARMONIC FUNCTION WITH przebieg procesu transportu wody miêdzy ziarnami 
SUPPRESSING THE COURSE OF THE TRANSPORT pszenicy o ró¿nej zawartoœci wody i ró¿nym stopniu 

OF THE DAMP TO THE DESCRIPTION IN THE przegrzania sorbentu:
GRAIN WITH USING NATURAL SORBET

SUMMARY

In the article using the harmonic function with suppressing the gdzie: k , k , k   –   wspó³czynniki  empiryczne.0 1 2

course of the transport to the description was described damps 
4. Uzyskane wyniki badañ znajd¹ zastosowanie w doskona-

in a grain of wheat while drying with using natural sorbent. An 
leniu metody dosuszania pszenicy z wykorzystaniem 

income of the temperature was also determined sorbent and 
sorbetów naturalnych, a zale¿noœæ empiryczna pozwoli na 

participation of the grain of the dry to the course of giving back 
zobrazowanie zmian w dynamice oddawania i poch³aniania 

by dynamics and consuming damps in the grain.
wilgoci.
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