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REZUMAT. Lucrarea prezintă câteva observaţii privind necesitatea optimizării proceselor de uscare prin convecţie utilizând 
tehnologiile de păstrare a produselor cerealiere, în contextul eficientizării activităţilor de depozitare şi păstrare a cerealelor, de 
aliniere la cerinţele de calitate şi siguranţă alimentară europene. Uscarea seminţelor de cereale în vederea depozitării pe perioade 
îndelungate este o metodă utilizată pe scară foarte largă în agricultură şi industria alimentară, dar care trebuie să ţină seama de 
caracteristicile parametrilor de uscare, iar procesul să se desfăşoare fără deprecierea calitativă a cerealelor. 
 
Cuvinte cheie: proces de uscare, umiditate finală, temperatura agentului de uscare, emisii poluante. 
 
ABSTRACT. The present paper shoes a few observations regarding the drying process through convection of the grains, using the actual 
storage technology, keeping the standards for quality and nutritional safety in the present context of integration in the European Union. 
Drying seed grain for the purpose of storage for long periods, it’s a method used in food industry on a large scale, but should take into 
account the parameters of drying, and the process, and the process takes place without the depreciation of the quality of grain. 
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1. INTRODUCERE 

Valorificarea superioară a cerealelor reprezintă o 
activitate complexă, ce constă în  primul rând, într-o 
condiţionare corespunzătoare, care să asigure premisele 
păstrării în bune condiţii a recoltei, până în momentul 
prelucrării, precum şi o depozitare în bune condiţii care să 
nu afecteze caracteristicile organoleptice şi tehnologice ale 
cerealelor.  

Cele mai multe fenomene care au loc datorită 
proceselor fiziologice se desfăşoară cu intensităţi 
diferite pe timpul depozitării cerealelor, în majoritate cu 
consecinţe deosebit de grave, se datorează umidităţii 
acestora, valoare ce depăşeşte limita maximă admisă 
pentru depozitare. Creşterea umidităţii cu numai 2÷3 % 
peste aceste limite intensifică respiraţia de 10÷20 de 
ori şi asigură condiţii pentru dezvoltarea microorga-
nismelor. Totodată au loc pierderi de amidon, degajân-
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du-se căldură, bioxid de carbon şi apă[1,2], conform 
relaţiei (1): 

 

 C8H12O6 +  8O2 = 8CO2 + 6H2O + 674 kcal  (1) 
 

În urma creşterii temperaturii, respiraţia creşte şi mai 
mult, accentuându-se procesul degenerativ. Prin conden-
sarea apei pe suprafaţa produselor are loc o autoîncălzire, 
mirosul neplăcut devenind din ce în ce mai persistent. În 
prezent, se acorda din ce în ce mai multă atenţie con-
trolului micotoxinelor aflate în produsele alimentare. 
Acestea reprezintă combinaţii chimice ce sunt pericu-
loase pentru sănătatea oamenilor  şi animalelor, care pot 
cauza micotoxicoze şi chiar cancer [2]. Există numeroase 
sisteme de păstrare a cerealelor, dar păstrarea în stare 
uscată constituie în prezent sistemul cel mai larg utilizat, 
indiferent de destinaţie, întrucât în aceste condiţii pro-
cesele fiziologice decurg cu intensitate deosebit de mică, 
microorganismele nu depăşesc condiţiile de dezvoltare, 
fiind deci eficient economic. Obiectivul uscării este 
scăderea umidităţii masei de cereale până la cea de 
echilibru, la care păstrarea se poate face timp îndelungat, 
fără pierderi [6, 7]. 

2. SCOPUL CERCETĂRILOR 
EXPERIMENTALE 

Uscarea, este una dintre cele mai bune metode de 
conservare a cerealelor recoltate. Prin uscare se reduce 
umiditatea produselor până la valoarea de depozitare 
specifică fiecărei plante: cereale, până la 14% iar 
seminţele oleaginenoase de până la 9%. Cunoaşterea şi 
controlul proceselor din interiorul camerei de uscare, 
temperatura produsului, temperatura agentului de uscare, 
temperatura şi umiditatea aerului,  pot conduce la desfă-
şurarea în bune condiţii a procesului de uscare, reducerea 
duratei uscării, cu consecinţe favorabile asupra consumu-
lui de combustibil [3, 4, 6]. 

În vederea păstrării pe o perioada cât mai lungă, 
precum şi pentru menţinerea calităţilor organoleptice, 
cerealele sunt supuse procesului de uscare. Umiditatea 
redusă în cereale este cel mai important factor pentru a 
le proteja de contaminarea micologică [5,6]. In vederea 
realizării obiectivelor cercetării s-au urmărit: 

• determinarea variaţiei optime a temperaturii agentului 
de uscare în funcţie de umiditatea seminţelor, pentru 
conservarea germinaţiei şi a unui consum minim de 
energie: 

• influenţa parametrilor mediului ambiant şi a mate-
rialului asupra consumului de combustibil; 

• determinarea gradientului de temperatură în interiorul 
camerei de uscare; 

• studierea influenţei procesului de uscare asupra 
calităţii cerealelor în vederea obţinerii de produse sănă-
toase; 

• studierea influenţei agentului de uscare în vederea 
obţinerii de produse sănătoase, în conformitate cu 
normele privind siguranţa alimentară. 

3. MĂSURAREA EMISIILOR POLUANTE 
DIN GAZELE DE ARDERE ALE 
AGENTULUI DE USCARE 

Scopul efectuării măsurătorilor de noxe, rezultate în 
urma procesului de ardere a propanului în vederea 
obţinerii gazelor de ardere necesare amestecului cu aer 
proaspăt pentru uscarea cerealelor, a fost acela de a 
demonstra că participaţia compuşilor de ardere în  
procesul de extracţie a umidităţii din cereale utilizând 
acest tip de uscător, prin convecţie, tip GSI - 1226, nu 
afectează din punct de vedere al siguranţei alimentelor 
inocuitatea acestora pentru cerealele uscate destinate 
obţinerii de alcool. 

Agentul de uscare este reprezentat de amestecul 
de gaze de ardere şi aer proaspăt introdus printr-un 
ventilator [7]. 

În vederea efectuării controlului emisiilor poluante din 
gazele de ardere ale agentului de uscare ale uscătorului, s-a 
utilizat un analizor de gaze [5], TESTO 350 M/XL 
(fig. 1).     

 

 
 

Fig. 1. Activitate de achiziţie a  valorilor emisiilor poluante din 
gazele de ardere pe timpul uscării porumbului [7]. 

 
S-au efectuat un număr de 14 şarje de uscare, pentru 

următoarele soiuri de hibrizi de porumb semitardivi: 
Colomba, Florencia şi PR35P12. Pentru efectuarea mă-
surătorilor, s-a recurs la o metodică specifică utilizată în 
cazurile uscării cerealelor, cu respectarea normelor spe-
cifice de protecţia muncii şi lucru în condiţii deosebite. 
Înainte de alimentarea uscătorului cu cantitatea de 
20 tone de porumb, s-au luat probe şi s-au monitorizat 
valorile indicilor fizici ai porumbului şi caracteristicile 
agentului de uscare şi ale mediului ambiant astfel: 

– umiditate iniţială  = 20 – 30 %; 
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– umiditatea finală   = 14 – 14,5 %; 
– temperatura agentului de uscare în arzătorul supe-

rior = 95 – 110 °C; 
– temperatura agentului de uscare în arzătorul inferi-

or = 80 – 90 °C; 
– temperatura mediului ambiant = 20,4– 24 °C; 
– umiditatea relativă a aerului = 50 – 52,3 %, 

apoi, prin intermediul unui capac de vizitare s-a introdus 
sonda pentru prelevarea datelor, alternativ în cele două 
porţiuni ale camerei de preuscare a uscătorului. Echipa-
mentul TESTO a fost racordat la un laptop şi la un 
sistem de achiziţie de date [5,7], pe tot timpul uscării 
porumbului în celor 14 şarje (fig. 2). 

 

 
 

Fig. 2. Sistem de achiziţie si prelucrare date [5]. 
 

Măsurătorile efectuate au permis achiziţia valorilor 
concentraţiilor CO, NO, H2S, NOx, şi H2 iar variaţiile 
acestora sunt materializate în figurile 4 – 6. Măsurarea 
emisiilor poluante din gazele de ardere ale agentului 
de uscare s-au efectuat cu ajutorul gazo-analizorului 
TESTO 350 M/XL. 

Gazele analizate sunt SO2, CO, CmHn, O2, NO şi 
NO2. Unitatea de analiză este echipată cu două intrări 
diferite pentru senzorii de temperatură: una pentru de-
terminarea temperaturii gazelor prelevate şi una pentru 
altă utilizare, spre exemplu pentru determinarea tem-
peraturii ambiante (fig. 3 ). 

 

 
 

Fig. 3. Gazo – Analizorul TESTO 350 M/XL 
Unitatea de analiză [5]. 

Unitatea de control (fig. 3) este un dispozitiv de 
măsurare ce poate fi utilizat şi independent de unitatea de 
analiză, însă nu pentru determinarea emisiilor gazoase. 

Datele măsurate pot fi transferate şi către un PC 
printr-o interfaţă tip serială. Aparatul poate fi echipat cu 
mai multe sonde de prelevare a gazelor (fig. 4b). 

 
 

          
 

a   b 

Fig. 4. Gazo – analizorul TESTO 350 M/XL: 
a – unitatea de control; b – sonda de prelevare a gazelor [5]. 

4. REZULTATE SI MĂSURĂTORI 

În urma procesului de măsurare, valorile determina-
te, sub forma concentraţiei volumice (ppm) au fost 
transformate în concentraţii masice şi raportate la o 
valoare a oxigenului de referinţă, O2 % = 19 %, rezul-
tând legile de variaţie ale CO, NO, H2S, NOx, şi H2 [5, 7]. 

Datorită condiţiilor constructive s-au prelevat valori 
atât din partea inferioară cât şi cea superioară a uscă-
torului (fig. 5, 6, 7). Valoarea medie măsurată de cca. 
400-450 mg/m3, a CO, indică o funcţionare normală a 
arzătorului, valori realizate pentru partea de început a 
procesului de uscare, urmată de o creştere cu cca. 10 – 
15 %, pe sfârşitul procesului de uscare. 
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Fig. 5. Diagrama de variaţie a CO, 
la uscarea porumbului. 
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Fig. 6. Diagrama de variaţie a NO, H2S  la uscarea  
porumbului. 
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Fig. 7. Diagrama de variaţie a NOx , H2 
la uscarea porumbului. 

 
Valorile pentru NO, H2S, NOx, H2, se încadrează în 

limitele normale. NO şi NOx - ul au 2 vârfuri, care se 
încadrează în limitele acceptate. Celelalte valori H2 şi 
H2S sunt situate la valori foarte favorabile, conform nor-
melor S-au repetat măsurătorile şi la partea superioară 
iar valorile obţinute au confirmat cele obţinute în 
camera de preuscare inferioară, cu observaţia că valorile 
medii ale CO sunt de cca. 700 mg/m3. Pentru veri-
ficarea rezultatelor, s-au efectuat analize de laborator, 
rezultând prezenţa în produs a unor cantităţi de metale 

grele (plumb < 0,025 ppm) sub limita mimă admisibilă, 
respectiv, lipsa cadmiului. 

5. CONCLUZII 

Valorificarea superioară a seminţelor de cereale 
reprezintă o acţiune complexă, care constă în primul 
rând într-o condiţionare corespunzătoare care să asigure 
premisele păstrării recoltei în bune condiţii până în 
momentul prelucrării. Majoritatea instalaţiilor de uscare 
folosesc ca agent termic de uscare un amestec de aer şi 
gaze de ardere. Gazele produse prin arderea combus-
tibililor gazoşi sau lichizi sunt amestecate cu aer până 
la o temperatură corespunzătoare materialului supus 
uscării. Pentru a putea utiliza gazele de ardere ca agent 
de uscare, este necesar să se utilizeze combustibili cu 
un conţinut neglijabil de sulf, fără antrenarea de funin-
gine sau cenuşă, iar participaţia acestora în amestecul 
aer – gaze de ardere să nu depăşească 3–5 %, astfel 
încât proprietăţile acestuia să fie similare cu ale aerului. 
Dintre metodele de uscare existente, pentru capacităţi 
de lucru mari, uscarea prin convecţie este cea mai 
folosită, ea fiind uneori precedată de o preîncălzire prin 
conducţie a cerealelor. 

BIBLIOGRAFIE 

[1] Arkema Baker. ş.a. – Modelarea si analiza uscatoarelor de 
cereale, ASAE, 1997. 

[2] Banu C. – Manualul inginerului din industria alimentară. 
Editura Tehnică, Bucureşti, 1998. 

[3] Cao, C.W. – Modelarea şi simularea uscarii mixte a fluxului de 
cereale, Brasil, 2004. 

[4] Ionel, I., ş.a., – Energo – Ecologia combustibililor fosili, 
Ed. UPT, Timişoara, 2004. 

[5] Sitompul, J.P., ş.a., – Modelarea si simularea transferului de 
căldură si masa la uscarea cerealelor. Tehnologii de uscare, 
vol 2, 2003. 

[6] Segal, R., ş.a. – Economia de energie în industria alimentară, 
Editura Tehnică, 1991. 

[7] ***  www. mgtrade.ro 
 
 


