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Streszczenie. W pracy przedstawiono badania pomiaru energoch onno ci procesu rozdrabniania czterech 

odmian pszenicy (Tybalt, Nawra, Korynta, Zawisza) na rozdrabniaczu palcowym z zastosowaniem sit 3, 4, 

5 i 6 mm. Badania poprzedzono analiz  chemiczn  oznaczaj c w ka dej z odmian zawarto  bia ka, glutenu 

i wilgotno  oraz wyznaczono maksymaln  si  ci cia ziaren pszenicy na wybranych losowo 10 próbach. 

Wyniki obrobiono statystycznie podaj c redni  arytmetyczn , odchylenie standardowe oraz grupy jednorod-

ne. Na energoch onno  procesu rozdrabniania istotny wp yw ma rednica otworów w sicie rozdrabniacza. 

Istotna ró nica wyst pi a pomi dzy sitami o otworach 3 i 4 mm. Natomiast dla sit o otworach 4, 5 i 6 mm 

energoch onno  stopniowo maleje.

S owa kluczowe: rozdrabnianie, energoch onno , pszenica.

WST P

Przemys  spo ywczy stara si  dostosowa  do potrzeb rolników i hodowców poszukuj c

nowych mo liwo ci obni enia ceny swoich produktów poprzez prowadzenie procesów przetwór-

czych w optymalnych warunkach, co w konsekwencji prowadzi do obni enia kosztów wytworzenia 

produktu i podniesienia rentowno ci produkcji wyrobów.

Jednym z wa niejszych procesów, a zarazem wysoce energoch onnym jest proces rozdrab-

niania. Rozdrabnianie polega podziale surowca na poszczególne cz stki w sposób mechaniczny, 

poprzez pokonanie si  spójno ci w wyniku, czego nast puje zmniejszenie wymiarów cz stek oraz 

zwi kszenie powierzchni. Energoch onno  procesów rozdrabniania jest jednym z wa niejszych 

po cenie surowca i kosztach pracy ludzkiej sk adników wp ywaj cych na ko cow  cen  wyrobu. 

Przyjmuje si , e oko o 70% surowców stosowanych do produkcji mieszanek paszowych musi 

by  poddanych procesowi rozdrabniania. Ze wzgl du na zró nicowane w a ciwo ci surowców 

stosowanych w przemy le najcz ciej do rozdrabniania stosuje si  rozdrabniacze bijakowe z sitem. 

Rozdrabniacze bijakowe stanowi  grup  maszyn rozdrabniaj cych o najbardziej uniwersalnym 

zastosowaniu. W tego typu rozdrabniaczach redukcja wymiarów liniowych cz stek odbywa si

przez wielokrotne i szybkie uderzanie. Elementem roboczym s  metalowe p askowniki i pr ty 

zamocowane na obwodzie tarczy. Bijaki mog  by  mocowane w sposób sztywny lub wahliwy, 
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promieniowo lub równolegle do osi obrotu. W a ciwo ci materia u nale  do czynników, które 

maj  istotny wp yw na jako  i energoch onno  procesu rozdrabniania. Istotn  rol  w procesie 

rozdrabniania odgrywaj  równie  wymiary liniowe, do których nale y d ugo , szeroko  i grubo

[Fang i in. 2001, Glen i in. 2001, Niemiec i in. 2005]. 

Ró nice pomi dzy poszczególnymi ziarniakami nie dotycz  tylko podstawowych wymiarów 

liniowych ziarna (szeroko , d ugo , grubo ), lecz dotycz  równie  sferyczno ci. W przepro-

wadzonych badaniach (Dziki, Laskowski 2010) stwierdzono, e wraz ze wzrostem wielko ci 

ziarniaków pszenicy zwi ksza si  ich sferyczno . Ponadto w obr bie tej samej odmiany zbo a

wyst puje du a zmienno  w a ciwo ci fi zycznych ziarniaków. Ziarno o ró nej grubo ci i sferycz-

no ci wykazuje ró nice w sk adzie chemicznym np.: ma e ziarna zawieraj  mniej skrobi a wi cej 

substancji mineralnych i bia ka [Dziki 2008].

Badaj c wp yw cech geometrycznych ziarna pszenicy na w a ciwo ci mechaniczne oraz po-

datno  na rozdrabnianie stwierdzono, e cechy geometryczne ziarna wp ywaj  na jego w a ciwo ci

mechaniczne. Równie redni wymiar cz stki mlewa w du ym stopniu zale y od grubo ci ziarna i  

energoch onno ci jednostkowej rozdrabniania [Dziki, Laskowski 2010, Cecak-Pietrzak i in. 2009].

Pomimo prowadzonych wielu bada  maj cych na celu okre lenie warto ci liczbowych 

cech wytrzyma o ciowych ziarna, istniej  nadal znaczne rozbie no ci w podawanych wynikach, 

dlatego te  ich wykorzystanie w praktyce in ynierskiej jest bardzo skomplikowane. Ró nice te s

skutkiem prowadzenia odmiennych metod badawczych, które znacznie odbiegaj  od warunków 

rzeczywistych [Wiercioch i in. 2006, Marks i in. 2006, 2006a].

CEL BADA

Celem prowadzonych bada  by a ocena wp ywu odmian pszenicy oraz doboru sita w roz-

drabniaczu palcowym na energoch onno  i wydajno  procesu.

MATERIA  I METODYKA BADA

Do bada  u yto cztery odmiany pszenicy, tj.: Tybalt, Nawra, Korynta i Zawisza. Przed 

przyst pieniem do pomiaru energoch onno ci procesu rozdrabniania wybrane odmiany pszenicy 

poddano analizie chemicznej oznaczaj c bia ko, gluten oraz wilgotno . Nast pnie wykonano 

pomiar si  przecinania pojedynczych ziaren przy pomocy urz dzenia typu Instron 4302 z g owic

pomiarow  o zakresie 1 kN oraz z u yciem no a o k cie ostrza 45°. Badanie przeprowadzono w 10 

powtórzeniach dla wszystkich badanych odmian pszenicy. Proces rozdrabniania przeprowadzono 

na rozdrabniaczu typu Nossen stosuj c sita z otworami 3, 4, 5, 6 mm. 
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Rys. 1. Uk ad pomiaru energoch onno ci procesu rozdrabniania 

Fig. 1. Stand for energy consumption measure in the crumbing process
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Rys. 2. Rozdrabniacz palcowy Nossen z sitem

Fig. 2. Finger disintegrator “Nossen” with sieve

WYNIKI

Wyniki analizy chemicznej oraz pomiaru wielko ci ziarna i maksymalnej si y przecinaj cej 

przedstawiono w tabeli 1. Najwi ksz  zawarto  glutenu oraz bia ka posiada a pszenica odmiany 

Korynta, natomiast najmniejsz  zawarto  oznaczanych zwi zków posiada a pszenica odmiany 

Tybalt. Sk ad chemiczny nie wp yn  na warto  si y przecinaj cej ziarna, która dla wszystkich 

odmian by a jednakowa. Analiza statystyczna potwierdzi a brak istotnych ró nic w warto ci si y

przecinaj cej.

Tabela 1. Wybrane w a ciwo ci fi zyko-chemiczne wybranych odmian pszenicy

Table 1. Selected physical and chemical properties of various kinds of wheat grain

Badana cecha Tybalt Nawra Korynta Zawisza

Wilgotno , % 8,8 7,9 8,1 9,5

Bia ko, % 14,1 15,7 16,7 14,8

Gluten, % 35,8 39,3 41,6 38,8

rednia masa ziarna, g 0,051±0,006 0,050±0,005 0,048±0,005 0,047±0,004

Si a przecinania ziarna, N 57±13,5 56±20 56±11 62±17
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Rys. 3. Energoch onno  procesu rozdrabniania odmian pszenicy 

w zale no ci od zastosowanego sita w rozdrabniaczu

Fig. 3. Energy consumption of wheat grain crumbling process 

in dependence of the size of sieve in disintegrator

Najwy sz  energoch onno  procesu rozdrabniania uzyskano na rozdrabniaczu z zastoso-

waniem sita o rednicy oczek 3mm. Podobne wyniki uzyskano dla wszystkich badanych odmian 

pszenicy. Wraz ze wzrostem otworów w sicie energoch onno  procesu rozdrabniania maleje. 

Charakterystyczny jest wysoki spadek energoch onno ci, bo a  3-krotny po zastosowaniu sita 

tylko o 1 mm wi kszego. Natomiast dalsze zwi kszanie oczek w sicie nie spowodowa o ju  tak 

gwa townego spadku energoch onno ci.

Spadek energoch onno ci procesu rozdrabniania z zastosowaniem sita 4,5,6 mm dla badanych 

odmian pszenicy mo na opisa  równaniem liniowym z wysokim wspó czynnikiem determinacji 

(rys. 4).
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Rys. 4. Energoch onno  procesu rozdrabniania ziarna pszenicy 

z w rozdrabniaczu z sitami o oczkach 4, 5, 6 mm

Fig. 4. Energy consumption of wheat grain crumbling process in disintegrator 

with sieves of hole size 4, 5 and 6mm
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Rys. 5. Wydajno  procesu rozdrabniania pszenicy w zale no ci od zastosowanego sita w rozdrabniaczu

Fig. 5. Effi ciency of wheat grain crumbling process in dependence of the used sieve in disintegrator

Wydajno  procesu rozdrabniania wraz ze wzrostem zastosowanego sita w rozdrabniaczu 

ros a. Najwy sz  wydajno  osi gni to na sicie 6 mm, która wynosi a ponad 400 kg/h. 

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych bada  sformu owano nast puj ce wnioski:

1. Na energoch onno  procesu rozdrabniania wybranych odmian pszenic o wilgotno ci

w zakresie 7,9-9,5% istotny wp yw ma rednica otworów w sicie rozdrabniacza. Istotna 

ró nica wyst pi a pomi dzy sitami o otworach 3 i 4 mm. Natomiast dla sit o otworach 

4, 5 i 6 mm dla rednich warto ci jest tendencja malej ca.

2. Wybrane do analizy odmiany pszenicy nie wp ywaj  istotnie na energoch onno  pro-

cesu rozdrabniania. 
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ENERGY CONSUMPTION IN THE PROCESS OF CRUMBLING 
OF SELECTED WHEAT GRAIN VARIETIES

Summary. The paper presents the study on the energy consumption during the crumbling process on four 

kinds of wheat grain (c.v. Tybalt, Nawra, Korynta, Zawisza) in a disintegrator with sieves of hole diameters: 

3,4,5 and 6mm. The study was preceded by the chemical analysis marking proteins, gluten and moisture con-

tent. Also, the force of single grain cutting was measured in 10 trials. The results were statistically analyzed 

and the average standard deviations and uniform groups were estimated. The hole diameter size in the sieve 

is of essential signifi cance in the energy consumption during the crumbing process. The essential difference 

is between the hole diameter 3 and 4 mm. However, the energy consumption decreases for sieves with hole 

diameters 4, 5 and 6mm.

Key words: crumbling, energy consumption, wheat grain.


