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Abstract. Is presented a research of the convective dehydration process 
of tomatoes quarters. Tomatoes have been dehydrated at the temperatures of 
65-90˚C from 290 to 555 minutes to moisture content of 20-24%. Were obtained 
drying curves and empiric coefficients of  exponential model for drying kinetics 
description of tomatoes. 

 
Tomatele proaspete şi produsele obţinute prin prelucrarea lor joacă un rol 

important în alimentaţia populaţiei contemporane. În primul rând, tomatele se 
utilizează pentru obţinerea sucului, ketchup-ului, diferitelor sosuri şi a produselor 
uscate. 

Cel mai răspândit procedeu de uscare este uscarea la soare, care se 
efectuează în ţările cu climă căldă cu cantităţi mari de zile solare (Italia, Spania, 
Grecia, Malta, USA ş.a ), deşi are răspândire şi uscarea artificială convectivă. 

Procesul de uscare convectivă a tomatelor a fost studiat în şir de lucrări 
publicate, în care prezintă descrierea cineticii uscării în intervalul de  temperatură 
cuprins între 40 şi 110˚C, aplicând ecuaţiile lui Page şi Fick [1,2]. 

Scopul studiului prezent este cercetarea cineticii uscării tomatelor cu 
ajutorul  metodei de generalizare  a curbelor de uscare. 

MATERIALE ŞI METODE 
 S-au luat în lucru tomatele în stadiul roşu de coacere, cu conţinutul total de 
substanţe uscate  7,0%. Tomatele  au fost spălate cu apă rece şi tăiate în sferturi. 
 Tomatele au fost deshidratate la instalaţie convectivă de laborator  până la 

fW =20-24%. În timpul uscării tavele periodic s-au cîntărit cu eroarea 0,1g. 

 Regimul uscării: viteza aerului 3,0m/s, temperatura 65, 70, 75, 80 şi 90˚C. 
 Conţinutul total de substanţă uscată în materie primă şi tomatele uscate s-au 
determinat prin uscarea sub vid la temperatura 70˚C până la greutatea constantă. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În fig.1 sunt prezentate curbele experimentale de uscare referitoare la 

diferite temperaturi. La curbele de uscare se evidenţieze doi vectori: I – perioada 
drept liniar de la  până la , care se caracterizează cu viteza constantă 0W 1crW
maximă max)/( τddWN = , şi II – perioada  dintre  şi cu căderea 1crW fW
vitezei. Pentru fiecare regim de uscare cercetat au fost stabilite  şi . N 1crW
Valorile  se află în intervalul 975...1100% , valoarea medie 1026%. 1crW
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Fig.1 - Curbele de uscare a  tomatelor în formă de sferturi 

● – 65; ■ – 70; □ – 75; ○ – 80 ; ◊ - 90˚C. 
 

În fig.2 este prezentată corelaţia  între viteza maximă de uscare şi 
temperatura uscării, care se exprimă prin ecuaţie empirică batN −= , în care 

=0,152, b =3,43, eroarea standardă 0,31 şi a 2R =0,96. 

 
Fig. 2 - Viteza maximă de uscare în funcţie de temperatură 

 
Datele experimentale obţinute au fost prelucrate cu ajutorul metodei lui 

V.Krasnikov [3] prin generalizarea lor. Krasnikov a stabilit că pentru unu şi acelaşi 
material valoarea τN  , calculată pentru diferite regime de uscare la acelaşi conţinut de 
umiditate curentă, este constantă şi nu depinde de regim. Prin urmare, toate curbele de 
uscare a materialului, obţinute la diferite regime, se aşează pe o curbă în coordonatele 

τNWW e −− )( . Această curba capătă denumire de curbă generalizată. Dacă este 
cunoscută curba generalizată (poate fi obţinută chiar şi în condiţiile unui regim), poate fi 
obţinută o curbă pentru regimul cercetat, pentru asta trebuie de ştiut valoarea . 
Importanţa acestei metode este aceea că ea ne permite să găsim durata de uscare a 

N
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materialului de la orişice umiditate iniţială în perioada căderii vitezei, ţinând cont de 
regimul de uscare variabil, care este caracteristic pentru condiţii reale. Calcularea se 
bazează pe curbele de uscare, obţinute în condiţii de laborator, unde regimul procesului 
la fiecare experienţă rămâne constant.  

În figurile 3 şi 4 se prezinte datele experimentale şi modelele obţinute referitoare 
la perioadele uscării II-1 şi II-2.    

 
Fig. 3 -  Curbele generalizate de uscare( 21 crcr WWW ≤≤ ) 

● – 65; ■ – 70; □ – 75; ○ – 80 ; ◊ - 90˚C; ____    modele 
 

 
Fig. 4 - Curba generalizată de uscare( fcr WWW ≤≤2 ) 

● – 65; ■ – 70; □ – 75; ○ – 80 ; ◊ - 90˚C; ____   modele 
 
Din analiza curbelor de uscare se constată că pentru a obţine un model cu 

corelaţie strânsă, perioada căderii vitezei trebuie să fie divizată în două zone 
(II-1)21 crcr WWW ≤≤    şi  fcr WWW ≤≤2 (II-2)  separat pentru intervalele de 

temperaturi 65-70 şi 75-90˚C.  După părerea noastră, 2crW  determină trecerea de la 
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eliminarea umidităţii asociate osmotic la eliminarea umidităţii adsorbate. Ca urmare, 
durata uscării totale se determină ca 21 −− ++= IIIII ττττ .

 Redăm în tabelul 1 coeficienţii empirici şi caracteristicile modelului obţinut. 
Modelul reflectă bine datele experimentale. 

Tabelul 1 
Caracteristicile statistice şi coeficienţii modelului 

Model:  τχN
ecre eWWWW )( −=−

Coeficienţi empirici Coeficienţi empirici Perioada 
uscării 

Dipazonul 
tempera-
turilor, ˚C ),( ecr WW − % χ  Eroarea 

standardă 
2R  

65-70 1067,9 -8,72Х10-4 24,37 0,99 II-1 
75-90 1024,2 -9,85Х10-4 16,50 0,99 

65-70 286,0 -13,89Х10-4 12,15 0,99 II-2 
75-90 288,6 -17,14Х10-4 12,14 0,98 

 
 În textul lucrării s-au folosit următoarele notaţii: 
W , , , ,  - umidităţi (% la s.u.) corespunzător: curentă, iniţială, finită, de 

echilibru, critică;  – viteza maximă de uscare, %/min; 
0W fW eW crW

N
 τ  – durata uscării, min; 2R  – coeficientul corelaţiei. 

CONCLUZII 
În urma cercetărilor efectuate pot fi expuse următoarele concluzii: 
- s-au stabilit corelaţii grafice dintre durata uscării şi umiditatea curentă a 

tomatelor; 
- s-a confirmat aplicabilitatea ecuaţiei  pentru 

descrierea cineticii de  uscare a tomatelor; 

τχN
ecre eWWWW )( −=−

- s-au obţinut ecuaţiile empirice pentru descrierea curbelor generalizate de uscare 
a tomatelor în două intervale de temperaturi 65-70 şi 75-90˚C. 
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