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Фізіологічні та біохімічні процеси у зерні, що 
проростає, подібні тим, які мають місце в природних 
умовах у ґрунті. 

Пророщування зерна у виробничих умовах су-
проводжується активною аерацією повітрям з темпе-
ратурою 12-16°С і відносною вологістю 100%. Тер-
мін пророщування складає 8 діб і це визначає загаль-
ну місткість системи, габаритні розміри в плані за 
висоти шару зерна 0,5-1,0м, об'єми повітря, що пода-
ється на аерацію та енергетичні витрати, пов'язані з 
кондиціонуванням повітря та перемішування маси 
солоду [1-4]. 

У зв'язку з відміченим зростає роль систем, в 
яких здійснюється рекуперація вторинних енергети-
чних ресурсів і саме визначенню параметрів таких 
систем присвячена ця стаття. 

Відносна складність досягнення мінімізованих 
температурних режимів стосується весняно-літнього 
періоду, коли значення температур повітряного ба-
сейну досягають значень +25°С і більше. 

Початковим параметром такого повітря відпо-
відає точка 1 на діаграмі І—сі (рис. 1). їй відповідає 
ізотерма її, де іі - температура повітряного басейну. 

Нехай кінцева температура кондиціонованого 
повітря відповідає ізотермі 13, на якій лежить точка З 
перетину її з кривою відносної вологості <р=100%. З 
діаграми витікає, що за рахунок ізоентальпійного 

діаграмі 1-й стосовно весняно-літнього сезону. 
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вологості <р=100% при температурі і2, яка у загально-
му випадку не відповідає заданій ї3. До числа можли-
вих у такому випадку відносяться наступні комбіна-
ції процесів: 

- ізоентальпійне охолодження (процес 1-2) пові-
тря до одержання значення ф2=100% і подальше 
охолодження до температури {3. При цьому на ділян-
ці 2 - З буде сконденсовано вологи у кількості (І2 ~ (із; 

- охолодження через теплообмінну поверхню 
за сталого абсолютного вологовмісту (процес 1 -3і) до 
температури 3' з наступним ізоентальпійним охоло-
дження (процес 3 -3 ) до температури ї3 з доведенням 
відносної вологості ДО ф=100%. 

З гочки зору інтересів ефективного викорис-
тання потужності холодильних установок на перева-
гу заслуговує другий варіант, оскільки температури її 
та іу відповідно більші за 12 та 13, що за інших рівних 
умов забезпечує більшу рушійну силу теплопереда-
вання. 

Наближеним до ідеального був би варіант у 
наборі первинних параметрів і] та ф ь за яких ізоента-
льпійне зволоження повітря привело би до парамет-
рів, що відповідають точці 3. Однак очевидно, що в 
реальних процесах ізоентальпійне охолодження при-
водить до певних відхилень точки 2 як ліворуч, так і 
праворуч від точки 3. 

За зміщення точки 2 праворуч корегуючим є 
процес доохолодження 2-3, що, як відмічалося, дося-
гається використанням потужностей холодильних 
установок» 

Якщо ж точка 2 лежить лівіше точки 3 на кри-
вій відносної вологості ф = 100 %, то сумістити їх 
можливо лише за догрівання повітря. 

Поліпшити ситуацію у таких випадках можли-
во за рециркуляції повітря з тим, щоб для суміші по-
вітря значення ізоентальпії і і відповідало б ізоента-
льпії визначеної точки 3. 

Проте за краще має використання технологічно-
го прийому, за яким слід погодитися на деяке зниження 
(на 1-3 °С) температури повітря порівняно з її номіна-
льними значеннями і при цьому знизити об'ємні витра-
ти повітря. Але і у цьому випадку є недолік, пов'язаний 
зі зростанням повисотної різниці температур зернової 
маси (рис. 2). 

За відносно обмеженої кількості повітря нижні 
шари зернової маси будуть мати температуру меншу, 
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Рис. 2. Графік повисотної нерівномірності 
температур при аерації шару солоду. 

ніж верхні. Подібному перерозподілу має відповідати 
існування шару, температура якого відповідає номі-
нальній. З цієї точки зору витікає теплофізична недо-
цільність пророщування солоду у шарі значної висо-
ти Н. В якійсь мірі вказаний недолік компенсується 
механічним перемішуванням шару зерна, однак час, 
на протязі якого відбувається перемішування віднос-
но малий, а температурний режим за нашими спосте-
реженнями відновлюється за 15-20 хвилин аерації. 

Відмітимо також існування нерівномірності 
температур по довжині і ширині солодовирощуваль-
них ящиків (барабанів). Причиною цих явищ є нерів-
номірність розподілу повітря по їх поперечному пе-
рерізу. На рис. З наведено узагальнені залежності 
щодо нерівномірності розподілу температур по ши-
рині і довжині ящиків. 

Виконані заміри на діючому обладнанні по-
казали, що повисотний перепад температур 

Аі = і - і . в шах шіп 
досягає величини 2-4°С: по поперечному перерізу -
Аі = 1,5 - 2 °С і по довжині - ді = 3 - 4 °С-поп 7 дов 

При цьому слід звернути увагу на те, що технологіч-
ний перепад температур, пов'язаний з добою проро-
щування солоду, знаходиться в межах 4-6°С. Це 
означає, що для значної маси солоду номінальні тем-
ператури пророщування не досягаються. Наслідком 
названих співвідношень є втрата якісних показників 
готової продукції. 
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Рис. 5. Графіки розподілу температур по перерізах ящика: 
а) поперечному; б) поздовжньому 



Феноменологічні міркування щодо можливості 
обмеження температурних перепадів вказують на 
доцільність стабілізації системи за рахунок збіль-
шення потоку повітря. Пояснюється це наступним. 

Задача стабілізації температур солоду на зада-
ному рівні визначає роль аераційного повітря як теп-
лового агента. Виконання останньої ролі спряжене з 
необхідністю мінімізації впливу по осушуванню зер-
нової маси. Однак, термодинамічні процеси зростан-
ня температури і відносної вологості повітря нероз-
дільні, а тому в процесі аерації такі зміни необхідно 
максимально обмежувати. Разом з тим завдання по 
тепловідведенню повинно виконуватися і у абсолют-
ному обчисленні воно може досягатися за рахунок 
збільшення потоку повітря. Звернувшись до теплово-
го балансу, отримаємо 

(1) <Зсол = У с (<(К)-<(П))> с̂ол т~\1(к) 
де Осол - кількість теплоти, що виділяється при 

пророщуванні солоду за 1 годину. 
Звідси знайдемо д ^ = ус і ( к ) - УсІ ( п ) ; 

Усі 
1 ( п ) 

(«0 Осо = І 
Ус - (к) Ус 

Кінцеві і початкові температури близькі до 
значень максимальних *тах і мінімальних ітіп, тобто 

(2) 

І ^ і 1(к) тах> 

Тоді ( „ і 
тіп тах 

або З 
Ус 

Ус 

* тах ^ тіп 

(3) 

(4) 

З формули (4) видно, що обмеження темпера-
турного перепаду за інших рівних умов пов'язано з 
об'ємними витратами повітря У. З точки зору теоре-
тичної значущості залежність (4) точно відображує 
співвідношення параметрів в ідеалізованій системі. В 
реальному об'єкті головним чинником, що визначає 
наявність градієнту температур, є нерівномірність 
розподілу газової фази по перерізу апарата. Якщо у 
зоні введення повітроводу і в кінці ящика приведені 
потоки в площі перерізу відрізняються, наприклад, 
удвічі, то це означає зростання діапазону - 1 т і п 

також удвічі. Подібна нерівномірність розподілу вхі-
дного газового потоку є ознакою практично всіх дію-
чих солодовень із зазначеними наслідками. Забезпе-
чення рівномірного розподілу може досягатися за 
рахунок використання повітроводів рівномірного 
тиску. 

Співставлення даних стосовно солодовень різ-
ної продуктивності вказує на те, що моделювання 
однакових умов, у тому числі і по мінімізації перепа-
дів температур повинно ґрунтуватись на показниках 
питомої аерації, що визначається приведеною швид-
кістю газової фази в поперечних перерізах ящиків. 
Прийнятий показник рівня аерації, що визначається 
кількістю м3 повітря на 1 т солоду мав би право на 
використання лише за умови, що висота шару зерна є 
однаковою. Проте остання умова виконується далеко 
не завжди. Між тим, обмеження висоти шару зерно-
вої маси, як відмічалося, за інших рівних умов при-
водить до мінімізації повисотної різни ці температур. 

Таким чином, корегування термодинамічних 

показників кондицюнованого повітря в сторону зни-
ження його температури нижче номінальної з насту-
пним обмеженням повітряного потоку аерації може 
застосовуватися лише з застереженням стосовно пев-
ної дестабілізації температур. 

Повернемося до оцінки перспектив корекції 
термодинамічних параметрів за рахунок рециркудя-
ційної складової повітря стосовно випадку, коли поча-
ткові параметри свіжого повітря обумовлюють необ-
хідність його догрівання (рис. 4). 

Ф=100% 

Рис. 4, Схема до підготовки повітря в режимі 
рециркуляції. 

Нехай параметрам свіжого повітря відповіда-
ють температура її і відносна вологість фі. За таких 
значень ізоентальпійне охолодження його за волого-
насиченням привело б до температури їг* яка є ниж-
чою заданої температури 

Для реалізації показників і ф3=100% слід за 
рахунок змішування свіжого і рециркуляційного по-
вітря досягти ентальпії суміші, що відповідає значен-
ню і3. Процес змішування буде супроводжуватися 
зростанням температури суміші, порівняно з темпе-
ратурою свіжого повітря. Змінюватися буде також і 
відносна вологість, але кінцевий її показник залежить 
від співвідношення фі та фрец. Нехай завершенню 
цього процесу відповідає точка 4, яка лежить на ізо-
термі Ц. 

Кількість теплоти, яку необхідно надати сві-
жому повітрю складає 

Рі =У1С (*4-*і)- <5> 
Остання має відповідати кількості теплової 

енергії, яку приносить рециркуляційна складова по-
вітря і при цьому 

О р е ц = У
2 с ( і с о л - І 4 ) . (6) 

Прирівнявши Рі та (Зрец, знайдемо 
У 1 с ( і 4 - 1 , ) = у 2 с ( і с м - V ) . (7) 

З урахуванням, що У2 = крецУ ь записуємо 
у , с ( і 4 - ї , ) = к р е ц с ( і С 0 Я - 1 4 ) - (8) 

(Чол -и)-
Тоді величина коефіцієнта рециркуляції 

рец 
і _ і - ]с 4 1 л рец V" сод 

рец 
і - Іл сол 4 

(9) 

Після досягнення повітрям значень термоди-
намічних параметрів, що відповідають точці 4, зали-
шається здійснити ізоентальпійне охолодження су-
міші до значення фз=100%. 



До рівняння (9) входять дві невідомі величини, 
а саме: коефіцієнт рециркуляції повітря крец та роз-
шукувана температура Тому умову (9) доповнимо 
відомим термодинамічним рівнянням 

і 3 = і 4 + 0,001 (2500 + 1,93 1 4 ) ( 1 4 , ( 1 0 ) 

де д4 - абсолютна кількість водяної пари, яка 
вміщується у 1 кг сухої суміші повітря. 

Значення <І4 знайдемо за формулою: 
сі, рец (П) 

де (ірец - кількість водяної при в 1 кг рецирку-
ляційного повітря. 

Підстановкою сі4 одержуємо 

і , = і 4 + 0,001 (2500 + 1,93 1 4 ) 
+ ^ рец (12) 

і, = І4 + 2,5 + 1,93 • 10 —3ї 

і , -2 ,5 

а і +сірЄц 
2 

2(і3-2,5) (13) 

1 + 1,93 10' -З
 а і + д р с ц 2+і,93-ю"3(а1+арец) 

Тоді остаточно розрахункова формула по ви-
значенню коефіцієнта рециркуляції приводиться до 

вигляду 

рец 

2(і3 - 2 , 5 ) 

2 + 1,93 10 3 (^і + ^рец ) (14) 

1, 
2 ( Ц - 2 , 5 ) _ _ 

2 + 1,93 • 10 (сі1 + сірец ) 
Як видно з формули (14) коефіцієнт рецирку-

ляції крец цілком логічно пов'язаний з температурами 
ісол та І ь абсолютним вологовмістом свіжого та реци-
ркуляційного повітря та ентальпією і3. 

За збільшення коефіцієнта рециркуляції за ме-
жі визначеного к^ц одержимо нове значення ^ > ц . 

При цьому ізоентальпійне охолодження також при-
веде до нового значення ц > ц ° Проте останнє спів-
відношення не відповідає умові задачі. 

Розроблений аналітичний апарат дозволяє 
створити алгоритм визначення параметрів у розраху-
нку кількісних потоків повітря за контролю їх вели-
чин. Це означає можливість створення автоматизова-
ної системи керування процесом солодовирощуван-
ня. 
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