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При виробництві білково-вітамінних концентратів з бобових трав, 

зокрема конюшини, одним з проміжних продуктів є жом. Для отримання пелет 

перед пресуванням жом потрібно висушити. Передача вологи з часток жому в 

повітря(процес сушіння) буде відбуватись при умові якщо парціальний тиск 

водяної пари у поверхні матеріалу більше ніж в повітрі. Збільшення вологості 

відбувається якщо, навпаки, тиск пари в повітрі більше ніж у поверхні 

матеріалу. При рівності цих тисків вологообмін між матеріалом і повітрям 

припиняється. Цей момент відповідає стану термодинамічної рівноваги, а 

вологовміст який відповідає цьому стану, називається рівноважним. 

Рівноважний вологовміст є однією із основних характеристик матеріалу 

як об’єкту сушіння. Його потрібно знати при дослідженні процесу сушіння, при 

визначенні раціональних режимів вентилювання або тривалості процесу. По 

ізотермам десорбції можна визначити до якої вологості можна висушити жом 

повітрям із заданими параметрами. Для вибору умов зберігання жому в 

сховищах також потрібно знати закономірність зміни рівноважного 

вологовмісту від параметрів повітря. 

Залежність рівноважного вологовмісту від параметрів повітря, а саме 

його температури і відносної вологості, можна тільки експериментальним 

шляхом. Експериментальне визначення рівноважного вологовмісту проводили 

за старою, але надійною методикою [1]. В семи ексикаторах з розчином 

сірчаної кислоти різної концентрації створювалась відносна вологість повітря 

відповідно 10, 21, 37, 48, 63, 74 і 85%. В підготовлені таким шляхом ексикатори 

поміщали зразки матеріалу вагою 20 г. Початковий вологовміст матеріалу був 

вище рівноважного який попередньо приблизно визначався. Ексикатори 

герметично закривались кришками, встановлювались в термостат і знаходились 

там при постійній температурі 6-8 годин. Кількість вологи яка видалялась з 

матеріалу визначали за допомогою лабораторної ваги.  

Зміна маси зразків представлена графічно в функції вологовмісту прямою 

лінією точка перетину якої з віссю вологовмісту і визначає рівноважний воло 

вміст матеріалу при даних параметрах повітря. 

Аналіз експериментальних даних показує що розміри і форма частинок 

жому не впливає на величину рівноважного вологовмісту. Вологовміст в 

більшій ступені залежить від відносної вологості повітря ніж від температури. 

Так, при постійній температурі 298К із зміною вологості від 20 до 85% 

рівноважний вологовміст збільшується з 0,056 кг/кг до 0,43 кг/кг, тобто в 7,6 

рази, а зі зменшенням температури повітря від 323 до 298К при постійній 

відносній вологості величина рівноважного вологовмісту підвищується всього 

на 30-40%. 
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