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PREFAŢĂ

Uscarea produselor agricole reprezintă una dintre cele mai importante lucrări
postrecoltare. Seminţele de cereale supuse procesului de uscare pot să îşi păstreze
calitatea şi să fie păstrate fără să se degradeze.
în urma procesului de uscare în instalaţii, boabele de cereale destinate
consumului, pentru alimentaţie şi pentru hrana animalelor, devin apte să fie
depozitate şi să se comporte adecvat la prelucrare şi manipulare. în agricultura din
ţara noastră au fost utilizate, în decursul timpului, diferite tipuri de instalaţii de uscare
a cerealelor, de fabricaţie indigenă şi din import. Multe dintre instalaţii, de regulă cu
capacităţi mari de lucru, au fost în dotarea centrelor de preluare şi depozitare a
cerealelor, iar unele dintre acestea funcţionează şi în prezent.
Consumurile de energie ale acestor instalaţii sunt relativ mari. Aceasta poate
avea următoarea

explicaţie: la vremea când au fost instalate aceste utilaje nu se

punea, ca şi în alte domenii, problema consumului de energie; pe de altă parte,
nivelul performanţelor din punct de vedere energetic al instalaţiilor de uscare de pe
plan mondial era mai scăzut, multe dintre perfecţionările ulterioare au vizat tocmai
reducerea consumurilor de energie. în condiţiile din ultimii 15 ani, odată cu apariţia
exploataţiilor agricole private, în special a celor cu suprafeţe mari de cultură, au fost
puse în funcţiune instalaţii de uscare a cerealelor, în special din import, de tipuri şi de
capacităţi de lucru diferite.
în

general,

consumurile

energetice

ale

instalaţiilor

din

ambele

categorii

menţionate mai sus sunt puţin cunoscute. Lucrarea de doctorat de faţă şi-a propus
să cerceteze performanţele energetice ale unor instalaţii reprezentative de uscare
folosite în prezent în zona de Sud-Est a ţării. De asemenea, lucrarea contribuie şi la
cercetarea măsurii în care prin procesul de uscare este menţinută calitatea
produsului supus uscării.
Prezenta lucrare de doctorat se bazează pe cercetările întreprinse de autoare pe
durata a mai mulţi ani la instalaţii de uscare de la SD Belciugatele, la Instititul pentru
Cercetarea Dezvoltare Agricolă Fundulea şi la Societatea pentru Cercetare şi
Dezvoltare Agricolă Teleorman.
Lucrarea de doctorat este structurată pe 4 capitole şi conţine 228 pagini, în care
sunt 95 figuri, 60 relaţii matematice, 74 tabele de sinteză şi o listă bibliografică cu
149 titluri, din care la 2 autoarea tezei este colaboratoare.
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Capitolul

1 cuprinde o abordare introductivă a problematicii cerealelor şi a

importanţei acestora.
Capitolul 2, intitulat: "Stadiul cunoaşterii în domeniul uscătoarelor de cereale"
constituie un studiu documentar comentat şi o cercetare teoretică privind procesul de
uscare şi instalaţiile de uscare.
în subcapitolul intitulat: Importanţa

uscării seminţelor de cereale" sunt tratate

particularităţile seminţelor de cereale; procesele fiziologice din masa de seminţe;
umiditatea seminţelor; proprietăţile fizico-mecanice ale seminţelor în procesul de
uscare; probleme ale depozitării cerealelor; valorile admise ale temperaturii la
uscarea cerealelor.
în subcapitolul: "Studiul teoretic al procesului de uscare a seminţelor în instalaţii
de uscare" sunt abordate teoretic principiul de bază al procesului de uscare; curbele
tip de uscare; statica uscării; apa din produs; metode de uscare a produselor
agricole; aerarea produselor agricole; influenţa temperaturii asupra procesului de
uscare entalpia aerului umed.
Subcapitolul: "Utilizarea energiei în procesele de uscare a produselor

agricole

vegetale" cuprinde tratarea teoretică a subtemelor: utilizarea şi necesarul de energie
pentru uscare; surse şi forme de energie pentru uscarea produselor agricole;
posibilităţi de utilizarea a surselor de energie regenerabilă la uscare cerealelor;
randamentul energetic al instalaţiilor de uscare; bilanţul termic al instalaţiilor de
uscare.
în subcapitolul referitor la: "Stadiul actual în construcţia uscătoarelor de seminţe"
sunt abordate structura generală a unei instalaţii de uscare a seminţelor; elementele
constructive

specifice

uscătoarelor

de seminţe, sistemele

de

intensificare

a

schimbului de căldură şi umiditate. Sunt prezentate, de asemenea, mai multe
instalaţii de uscare a seminţelor, folosite pe plan mondial. Subcapitolul abordează şi
problematica importanţei condiţionării seminţelor de cereale supuse procesului de
uscare şi cea a influenţei regimului de uscare asupra calităţii produsului.
Capitolul 3 este intitulat: "Contribuţii proprii privind influenţa parametrilor

tehnico-

funcţionali ai uscătorului de cereale asupra consumului specific de energie şi a
calităţii produselor" sunt configurate obiectivele cercetărilor experimentale proprii,
materialul şi metodele.
Subcapitolul referitor la: "Rezultatele

obţinute

în cercetările

experimentale

proprii "cuprinde datele privind temperaturile în procesul de uscare, viteza de uscare
şi capacitatea de lucru, structura consumului de energie, consumurile de combustibil
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,

şi consumurile de energie electrică, consumurile specifice de energie la instalaţia de
uscare cu flux continuu UFC-3, la uscarea în şarje a porumbului cu uscătorul mobil
GTR-1500, la uscarea porumbului în ştiuleţi cu instalaţia în flux discontinuu.
In subcapitolul referitor la: Influenţa

procesului

de uscare

asupra

calităţii

cerealelor" sunt prezentate rezultatele privind germinaţia seminţelor supuse uscării şi
privind menţinerea conţinutului în substanţe al cerealelor destinate consumului.
Capitolul 4, intitulat: "Concluziî\
experimentale,

concluziile

privind

cuprinde concluziile finale privind cercetările
influenţa

parametrilor

tehnico-funcţionali

ai

uscătoarelor asupra consumului specific de energie şi privind influenţa procesului de
uscare asupra calităţii produselor supuse uscării. Sunt prezentate apoi contribuţiile
personale şi direcţiile viitoare de cercetare.

In elaborarea lucrării am primit sprijin din partea multor persoane şi instituţii,
cărora le aduc respectuoase mulţumiri.
Datorez mulţumiri conducătorului ştiinţific, domnul prof.univ.dr

Adrian Mitroi, care
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