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REZUMAT. Majoritatea produselor alimentare reprezintă un substrat ideal pentru dezvoltarea microorganismelor, în special atunci 
când acestea sunt păstrate perioade îndelungate la temperatura mediului ambiant. În aceste condiţii, este imperios necesar ca în 
alegerea tehnologiilor de conservare a cerealelor să se aibă în atenţie identificarea acelor soluţii constructive cu consumuri 
energetice mici şi cu respectarea normelor de siguranţă alimentară. 
 
Cuvinte cheie: cereale, optimizare, modelare matematică, temperatura agentului de uscare  
 
ABSTRACT. Most food is an ideal substrate for development of microorganisms, especially when they are kept for long periods at 
ambient temperature. In these circumstances it is imperative that the choice of grain storage technology to take care to identify 
constructive solutions to those consuming lower energy and food safety compliance. 
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1. INTRODUCERE 

Cerealele reprezintă alimentul de bază cel mai 
important pentru om. Conform datelor FAO, anual se 
pierd peste 20% din cantitatea de cereale recoltată pe 
plan mondial. Cea mai mare parte se datorează activi-
tăţii insectelor şi dezvoltării ciupercilor şi mucegaiurilor 
[5,6]. În fiecare an se deteriorează circa 60 milioane 
tone de cereale prin procesul de mucegăire, datorat, în 
primul rând unei depozitări necorespunzătoare. Analiza  

detaliată a uscătoarelor existente în exploatare, arată că 
funcţionarea acestora se poate eficientiza prin dotarea 
lor cu sisteme de monitorizare şi comandă, conduse de 
calculator, pe baza unor programe de calcul a valorii 
unuia sau mai multor parametrii, în funcţie de modi-
ficările datelor de intrare. Proiectarea unui sistem de 
reglare automată a temperaturii într-o instalaţie de 
uscare impune cunoaşterea unui complex de parametri, 
a căror interdependenţă este exprimată prin ecuaţii 
criteriale de diverse forme. Conform datelor FAO (Food 
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and Agriculture Organization of the Unite Nations), 
anual se pierd peste 20% din cantitatea de cereale 
recoltată pe plan mondial, cea mai mare parte se 
datorează activităţii insectelor şi dezvoltării ciupercilor, 
dezvoltării mucegaiurilor. 

2. MODELAREA MATEMATICĂ  
A PROCESULUI DE USCARE  
A CEREALELOR 

Condiţiile pentru uscare cerealelor diferă de la o 
specie la alta, în funcţie de destinaţia ulterioară a 
acestora. Aceste condiţii se referă la temperatura 
agentului de uscare, umiditatea şi durata de staţionare a 
materialului în uscător [5]. Între aceste mărimi există o 
corelaţie de o formă complexă, care depinde de  o serie 
de parametri constructivi şi funcţionali ai uscătorului: 
arhitectura camerei de uscare, viteza agentului de uscare, 
umiditatea agentului de uscare, modul de circulaţie a 
materialului faţă de agentul de uscare [4,5]. Atât tempe-
ratura masei de cereale cât şi durata de uscare (pentru o 
extracţie de umiditate impusă) se pot regla prin 
modificarea valorii temperaturii agentului de uscare.   

Pentru a se obţine o calitate maximă a seminţelor, 
este necesar să se cunoască şi să se aplice în fiecare 
moment o dependenţă:  

Temperatură agent de uscare = f(umiditate seminţe) 

sub forma unei ecuaţii polinomiale de gradul 2 (1,2): 

 T(τ, U) = 2 2
U U Ua U b U c a          (1) 

unde: T este  temperatura  agentului de uscare [°C]; τ – 
durata procesului de uscare [min]; U – umiditatea 
produsului [%]; a, b, c – constante ce depind de produs 
şi de destinaţia acestuia. 

 T1(τ1, U1) = 2 2
1 1 1U U Ua U b U c a       , 

 T2(τ2, U2) = 2 2
2 2 2U U Ua U b U c a       ,    (2) 

 T3(τ3, U3) = 2 2
3 3 3U U Ua U b U c a        

 T4 (τ4, U4) = 2 2
4 4 4U U Ua U b U c a       , 

În figurile 1 şi 3 sunt prezentate diagramele ecuaţiilor 
temperaturi agentului de uscare pentru seminţe de grâu, 
porumb, în funcţie de umiditatea iniţială a acestora, 
destinate consumului, iar în figurile 2 şi 4, diagramele 
ecuaţiilor temperaturi agentului de uscare pentru se-
minţe de grâu, porumb, în funcţie de umiditatea iniţială 
şi durata de uscare a acestora. 

De asemenea, sunt prezentate ecuaţiile temperaturilor 
maxime ale agentului de uscare pentru grâu şi porumb 
(3, 4). 
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Fig. 1. Temperatura maximă a agentului de uscare pentru grâu 
consum [4, 5]. 

 

 
 

Fig. 2. Temperatura maximă a agentului de  uscare pentru grâu 
consum [4, 5]. 
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Fig. 3. Temperatura maximă a agentului de uscare pentru porumb 
consum [4, 5]. 
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Fig. 4. Temperatura maximă a agentului de  uscare  
pentru porumb consum [4, 5]. 

3. EXPERIMENTE NELINIARE DE TIP 
RĂSPUNS – SUPRAFAŢĂ 

Acest set de experimente, sunt utilizate în scopul : 
• setării factorilor pentru a obţine cel mai bun răs-

puns, 
• setarea factorilor care satisfac condiţiile tehnice 

impuse, 
• identificarea unor noi condiţii de operare care 

conduc la îmbunătăţirea calităţii procesului tehnologic, 
• stabilirii modelului interdependenţelor cantitative 

între factori şi răspuns. 
Pentru experimentul la care dorim să aflăm răspun-

sul – uscarea porumbului,  se stabilesc factorii de control 
şi variaţia acestora, prin efectuarea a 14 încercări, planifi-
cate conform informaţiilor anterioare obţinute în procesul 
de uscare care au identificat domeniul optim [1,2]. 

Pachetul de programe statistice ales, MINITAB, a 
permis modelarea matematică a procesului de uscare, 
rezultând coeficienţii de regresie. Modelul matematic 
permite urmărirea influenţei fiecărui factor de control 
asupra uscării, rezultând astfel diagramele variaţiei 
umidităţii finale a cerealelor în funcţie de temperatura 
agentului de uscare şi durata procesului. Dependen-
ţele durată uscare în funcţie de temperatura agentului 
de uscare (fig. 5) şi curbele de nivel (fig. 6), indică 
prezenţa unui optim local pentru această dependenţă.  

Utilizând acelaşi raţionament, în urma rulării pro-
gramului de control statistic, s-au obţinut următorii 
coeficienţii de regresie estimaţi pentru umiditatea finală 
şi dependenţele temperaturii finale ale porumbului în 
funcţie de temperatura agentului de uscare (fig. 7) şi 
curbele de nivel (fig. 8), care la rândul lor indică 
prezenţa unui optim local pentru această dependenţă 
[4]. 

 
 

Fig. 5. Variaţia umidităţii finale a cerealelor în funcţie de 
temperatura agentului de uscare şi durata procesului. 

 

 
 

Fig. 6. Conturul suprafeţei umidităţii finale în funcţie de  
temperatura şi durata procesului. 

 

 
 

Fig. 7. Variaţia temperaturii finale a cerealelor în funcţie de 
temperatura agentului de uscare şi durata procesului [5, 6]. 

 

 
 

Fig. 8. Conturul suprafeţei temperaturii finale a cerealelor în funcţie 
de  temperatura şi durata procesului de uscare. 
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4. OPTIMIZAREA PROCESULUI DE 
USCARE A PRODUSELOR CEREALIERE 

Aşadar pentru soluţia aleasă a parametrilor de uscare, 
precum şi a modelului matematic ales, rezultatele sunt 
foarte bune, urmând identificarea optimului pentru pro-
cesul de uscare a porumbului[1,2,3]. Prin suprapunerea 
curbelor de nivel ale contururile suprafeţelor umidităţii 
şi respectiv temperatura agentului de uscare s-a permis 
selectarea domeniul optim de setare a factorilor pentru 
optimizarea procesului de uscare. Valorile obţinute pe 
timpul rulării programului MINITAB [1], au permis 
obţinerea următoarei reprezentări grafice a optimizării 
procesului de uscare a porumbului (fig. 9). 

 

 
 

Fig. 9. Conturul suprafeţei umidităţii  cerealelor şi temperaturii 
acestora în funcţie de temperatura agentului de uscare şi durata 

procesului. 
 

Rezultatele obţinute confirmă justeţea soluţiei tehnice 
prezentate în cercetarea efectuată precum şi faptul ca 
procesul tehnologic se află în control statistic. Factorii 
de control care asigură această calitate a procesului de 
uscare sunt, temperatura agentului de uscare = 98 °C şi 
durata procesului de uscare = 66 minute. 

5. CONCLUZII 

Legislaţia europeană privind siguranţa şi securitatea 
alimentelor, reglementările Ministerului Agriculturii, sub-
liniază faptul că alimentele pot reprezenta  o potenţială 
sursă de îmbolnăvire atât a animalelor cât şi a oamenilor, 
în urma consumului acestora contaminate cu mucegaiuri şi 
toxine fapt ce impune identificarea acelor tehnologii de 
uscare a cerealelor care să permită respectarea tuturor 
acestor condiţii. Identificarea parametrilor de uscare 
reprezintă o activitate deosebit de importantă în condiţiile 
în care produsele supuse procesului de uscare sunt produse 
termolabile, asupra cărora nivelul temperaturii agentului 
de uscare are o importanţă deosebită. 

Atât temperatura masei de cereale, cât şi durata de 
uscare, se pot regla prin modificarea valorii tempera-
turii agentului de uscare. Prin ridicarea temperaturii 
agentului de uscare la limita admisibilă a materialului, 
fără degradarea acestuia, are loc o intensificare a 
procesului de uscare, fapt ce permite obţinerea unor ran-
damente mai mari de extracţie. Efectuarea controlului 
statistic prin intermediul programului MINITAB, a scos 
în evidenţă faptul că modelul matematic este bine 
determinat, instalaţia funcţionează corect, în limite ac-
ceptate, măsurătorile sunt corect efectuate, iar rezultatele 
uscării sunt cele prognozate. 
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