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ether, vegetable oil and biodiesel. It has been established that dimethyl ether has
low calorific value, bad lubricating properties, low kinematic viscosity, and in a
result - lower engine power and reduction of inter-repair periods.
Vegetable oil by its properties is significantly different from diesel biofuels.
Yes, it has a much higher viscosity, which leads to the formation of larger
droplets, which burn significantly worse. And when it is heated, it is polymerizing
and forming a stable film that covers the nozzles, through which there is spray of
fuel in the engine and engine may fail.
The biodiesel is much more used, which is close to mineral diesel fuel with
a density and viscosity index and has good indicators of self-ignition, and also
increases the inter-repair life of the engine by 50%. At the same time, it has
insufficient resistance to low temperatures, aggressive against certain sealing
materials, and also somewhat accelerates the formation of carbon on the nozzles.
By the heat of combustion, biodiesel is inferior to mineral diesel. Therefore, the
power of the engine running on biodiesel is reduced by an average of 7%, and fuel
consumption increases by about 5-8%. In addition, biodiesel has a lower oxidation
resistance than diesel, which is especially important in the long-term storage of
ethers in its pure form. The main raw material for biodiesel production, which is
grown in Ukraine, is mainly rape. To a lesser extent, sunflower and soybean oil is
used. It is estimated that for complete replacement in the agro-industrial sphere of
Ukraine mineral diesel fuel for biodiesel it is enough to use 10% of arable land
for the cultivation of rape. Prospective oilseeds are also ripe, oilseed raisin,
swamp, safflower, as well as second-generation biofuels, which include biodiesel
from waste vegetable oil and algae.
Today, the most suitable biofuels for Ukraine, which can both replace
physical and energy indicators with mineral diesel, is methyl ether, or biodiesel.

УДК 631.563.2.003
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Оскільки стійкість сирого насіння гарбуза обмежена, його потрібно
сушити до кінцевої вологості 6-7 %. Насіння гарбуза, крім високої
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початкової вологості (50-70 %), характеризуються тенденцією до злипання
і утворення кірки при сушінні. Це уповільнює процес сушіння. Тому
необхідно підібрати умови, за яких протікання даного технологічного
процесу буде найбільш оптимальним з точки зору збереження якості і
зниження енерговитрат.
У роботі [1] приділено увагу переробці плодів та овочів, в тому числі
і насіння гарбуза. Встановлено високу його харчову цінність, яка потребує
чітких дотримань усіх вимог при сушінні даного насіннєвого матеріалу.
У роботі [2] розглянуто процес сушіння насіння гарбуза у сушарці з
псевдорозрідженим шаром та встановлено перспективність використання
даного технологічного обладнання.
Метою досліджень є встановлення граничних умов сушіння насіння
гарбуза.
Граничні умови 1-го роду. Задається розподіл температури на
поверхні насінини як функція координат і часу:
(1)
tc = f ( x, y , z , τ ) ,
де tc – температура поверхні насінини (температура стінки); x, y, z –
координати поверхні насінини.
Окремий випадок, якщо температура тіла постійна в часі, то:
(2)
tc = const.
Граничні умови 2-го роду. Задається розподіл щільності теплового
потоку та поверхні насінини як функція координат і часу:
qп = f ( x, y, z , τ ) ,
(3)
де qп – щільність теплового потоку на поверхні тіла.
В окремому випадку при постійному тепловому потоці по поверхні і
в часі умова запишеться:
(4)
q=
q=
const.
n
0
Граничні умови 3-го роду. Задається температура навколишнього
середовища tнс і закон теплообміну між поверхнею насінини і навколишнім
середовищем. Ця умова характеризує закон теплообміну між поверхнею і
навколишнім середовищем в процесі нагрівання або охолодження тіла.
Процес теплообміну між поверхнею тіла і середовищем
характеризується законом Ньютона-Ріхмана:
(4)
=
q α ( tc − tнс ) ,
2
де α – коефіцієнт тепловіддачі, Вт/м К.
На основі закону зберігання енергії для поверхні тіла можна
використати закон Фур’є:
 dt 
α ( tc − tнс ) =
−λ   .
(5)
dn
 С
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Індекс «С» відноситься до поверхні насінини. Виходячи із рівноваги
теплових потоків, які відводяться від поверхні тіла і підводяться із
внутрішніх об’ємів тіла, умова 3-го роду матиме вигляд:
α
 dt 
− ( tнс − tс ) .
(6)
  =
λ
 dn C
Граничні умови 4-го роду. Характеризують умови теплообміну
системи тіл, які мають різні коефіцієнти теплопровідності та ідеальний
контакт між собою (температури поверхонь однакові):
 dt 
 dt 
λ1  1  = λ2  2  .
(7)
dn
dn
 C

C
Висновки. Зневоложення насіння гарбуза вимагає вибору та
використання оптимальних параметрів протікання даного процесу.
Вище подані граничні умови дають змогу описати і раціоналізувати
технологічних процес сушіння високовологого насіння гарбуза.
Перелік посилань
1. Наместников А. Ф. Хранение и переработка овощей, плодов и ягод.
Москва. Высшая школа. 1972. 312 с.
2. Поперечний А. М., Корнійчук В. Г., Подзіраєв О. Г. Сушіння
насіння гарбуза в сушарці псевдорозрідженого шару. Одеська національна
академія харчових технологій. Одеса. Наукові праці. Вип. 41. С. 111–115.
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