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MO¯LIWOÆ ZASTOSOWANIA POLA ELEKTROSTATYCZNEGO
W SEPARACJI ROZDROBNIONYCH NASION RZEPAKU
Streszczenie. Jednym z wstêpnych etapów przetwarzania produktów pochodzenia rolniczego jest odpowiednia segregacja materia³u, która pozwala odseparowaæ materia³ dobry jakociowo od tego, który nie spe³nia okrelonych norm. W pracy podjêto próbê separacji materia³u rozdrobnionego (nasiona rzepaku), którego dotychczas stosowane metody rozdzia³u s¹
niezadawalaj¹ce. Wykorzystano odmienne zachowanie siê rozdrobnionych cz¹stek zarodka
od cz¹stek ³upiny w wytworzonym polu elektrostatycznym, udowadniaj¹c tezê, ¿e zró¿nicowany sk³ad chemiczny zarodka i ³upiny, a tym samym przenikalnoæ elektryczna, w zró¿nicowany sposób wp³ywa na te sk³adniki. Do separacji wykorzystano elektroseparator p³aski,
który zasilano wysokim napiêciem z zakresu 0-1-3-7 kV. Zbadano wp³yw wartoci napiêcia
zasilaj¹cego elektrody na wydajnoæ separacji.
S³owa kluczowe: rzepak, elektroseparator, ³upina, zarodek, separacja.

WSTÊP
G³ównym surowcem do produkcji oleju spo¿ywczego w Polsce s¹ nasiona rzepaku. Jest wiele czynników, które determinuj¹ koñcow¹ jakoæ pozyskiwanych nasion, a wiêc i wytworzonego z nich oleju. Wynikaj¹ one z niejednorodnoci dojrzewania nasion, zanieczyszczeniu nasionami innych rolin (chwastów) podczas zbioru,
nieprawid³owym ich przechowywaniu, itd. Taki surowiec jest wiêc zró¿nicowany
pod wzglêdem jakociowym oraz posiada niekiedy wtr¹cenia w postaci obcych ziaren. Produktem ubocznym wytwarzanego oleju jest ruta rzepakowa wykorzystywana jako pasza dla zwierz¹t. Na walory smakowe (jakociowe) wytworzonych produktów istotny (niekorzystny) wp³yw ma równie¿ ³upina nasion, niedaj¹ca siê w
prosty sposób oddzieliæ od zarodka w dotychczasowych procesach technologicznych pozyskiwania oleju. Obecnie jest wiele metod, które stosuje siê w procesie
czyszczenia nasion, jednak metody te ma³o skutecznie pozwalaj¹ odseparowaæ rozdrobnione czêci nasion, które posiadaj¹ identyczne cechy rozdzielcze (opór przep³ywu powietrza, ciê¿ar jednostkowy, itp.).
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NAJCZÊCIEJ SPOTYKANE METODY SEPARACJI MATERIA£ÓW
DROBNOZIARNISTYCH POCHODZENIA ROLINNEGO
Dynamicznie rozwijaj¹cy siê przemys³ przetwórczy materia³ów rolinnych spowodowa³ rozwój wielu metod segregacji materia³ów drobnoziarnistych (nasion rolin uprawnych). Materia³ ten, w zale¿noci od potrzeb, mo¿emy posegregowaæ na grupy ró¿ni¹ce siê wskazanymi cechami rozdzielczymi (D³u¿ewski i D³u¿ewska 2001). Dotychczas, jako fizyczne cechy rozdzielcze najczêciej wykorzystywane s¹:
 kszta³t materia³u,
 masa jednostkowa materia³u,
 barwa materia³u,
Niestety wszystkie wymienione powy¿ej metody rozró¿niaj¹ materia³ pod wzglêdem cech zewnêtrznych. Sytuacja zaczyna siê komplikowaæ w przypadku, gdy materia³, który chcemy posegregowaæ jest rozkruszony i nie ró¿ni siê zbytnio cechami zewnêtrznymi. W takim przypadku w³aciwa by³a by segregacja, która rozró¿nia³aby
materia³ pod wzglêdem cech wewnêtrznych materia³u a mianowicie sk³adu chemicznego. Materia³ ró¿ni¹cy siê sk³adem chemicznym zazwyczaj ró¿ni siê równie¿ parametrami elektrycznymi takimi jak przenikalnoæ elektryczna. Powy¿sz¹ w³aciwoæ wykorzystano w procesie separacji lici od ogonków herbaty (rys. 1).
Wykorzystuje siê tu niewielk¹ ró¿nice wilgotnoci lici i ogonków herbaty, a tym samym ró¿nice w ich przenikalnoci elektrycznej i przewodnictwie elektrycznym. Najlepsz¹
wydajnoæ separacji otrzymano przy wilgotnoci mieszaniny oko³o 7% [Masui 1982].
Proces separacji jest mo¿liwy dziêki oddzia³ywaniu pola elektrostatycznego wytworzonego miêdzy elektrodami 2 i 3 na cz¹stki herbaty posiadaj¹ce ³adunek elektryczny. £adunek na cz¹stce otrzymujemy poprzez elektryzacjê, która w tym przypadku

Rys. 1. Separator elektrostatyczny do oddzielania lici i ogonków herbaty [Chang i in. 1995]:
1  podajnik, 2  wysokonapiêciowe elektrody, 3  bêbny, 4  zasilacz WN, 5  licie herbaty,
6  ogonki herbaty
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odbywa siê na zasadzie kontaktu z powierzchni¹ na³adowan¹ oraz poprzez indukcjê
[Gajewski 2000].
Tê w³aciwoæ w niniejszej pracy starano siê równie¿ wykorzystaæ w procesie
oddzielenia zarodka nasion rzepaku od pozosta³ych frakcji (³upiny). Zró¿nicowany sk³ad
chemiczny zarodka i ³upiny nasienia rzepaku pozwala domniemywaæ, ¿e wp³ynie to
równie¿ na ich odmienn¹ przenikalnoæ elektryczn¹, a co za tym idzie, inaczej bêd¹
reagowa³y badane frakcje na pole elektrostatyczne. Na rysunku 2 przedstawiono istotê
separacji elektrostatycznej.
Tabela 1. Sk³ad chemiczny ³upiny oraz zarodka nasion rzepaku odmiany Mar i Polo [Miñkowski 2000]
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Rys. 2. Zasada separacji materia³ów sypkich w polu elektrycznym
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CEL I ZAKRES PRACY
Celem pracy by³o znalezienie nowej, skutecznej metody oddzielenia ³upiny nasienia
rzepaku od zarodka po uprzednim jego rozkruszeniu. Z rozdrobnionego materia³u starano siê usun¹æ ³upinê, poniewa¿ zawiera ona znaczne iloci sk³adników niestrawnych,
tzw. w³ókna pokarmowe. W³ókno obni¿a zarówno wartoæ energetyczn¹ paszy, jak te¿
wykorzystanie sk³adników pokarmowych  g³ównie bia³ka. G³ównym sk³adnikiem w³ókna s¹ ligniny, celuloza. Najwiêcej w³ókna pokarmowego a zarazem najmniej sk³adników
pokarmowych znajduje siê w ³upinie (Ochodzki i Piotrawska 2002).
Jako cechê rozdzielcz¹ rozdrobnionych frakcji starano siê wykorzystaæ ró¿nice w
sk³adzie chemicznym zarodka i ³upiny. Do tego celu wykorzystano wytworzone pole
elektrostatyczne, które w zró¿nicowany sposób reaguje na rozdrobnione frakcje w
zale¿noci od ich ³adunku elektrostatycznego. Zak³adaj¹c, ¿e ³adunek elektrostatyczny
cz¹stki znajduj¹cej siê w polu uzale¿niony jest cile od sk³adu chemicznego, postanowiono wykorzystaæ to zjawisko w mo¿liwoci separacji materia³ów rolinnych o zró¿nicowanym sk³adzie chemicznym.

MATERIA£ I METODY BADAÑ
Materia³em badawczym by³y nasiona rzepaku wczesno redniej odmiany Bazyl zebrane w 2008 r. Aby mo¿na by³o skutecznie odseparowaæ zarodek od pozosta³ych
cz¹stek ³upiny, konieczne by³o wczeniejsze rozkruszenie badanego materia³u. Nasiona
rozdrobnione zosta³y na kruszarce walcowej przedstawionej na rysunku (rys. 4b). Podczas kruszenia regulowano szczelinê miêdzy walcami od wartoci pocz¹tkowej x1 = 29
mm a¿ do x2 = 27 mm. Szczelinê zmniejszano co 0,1 mm do takiej wartoci, aby nie
dopuciæ do wydzielenia z nasion oleju. Przyk³ad regulacji przedstawiono na (rys. 3a).
Badania prowadzone by³y na elektroseparatorze przedstawionym na rysunku 4
a)

b)
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Rys. 3. Kruszarka walcowa a) schemat, b) model rzeczywisty
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Rys. 4. Stanowisko badawcze: 1  podajnik, 2  elektroseparator, 3  komora,
4  zasilacz WN, 5  uniwersalny miernik wilgotnoci, 6  waga

.Rozdrobniony materia³ umieszczano w podajniku gdzie nastêpnie trafia³ do elektroseparatora, tutaj cz¹stki bardziej naelektryzowane odchyla³y siê od toru i trafia³y do
komory 2, a s³abo naelektryzowane lub nienaelektryzowane trafia³y do komory 1. Nastêpnie materia³ z komory 1 wa¿ono, co pozwoli³o obliczyæ iloæ materia³u pozosta³ego
w komorze 2 (odchylenie spadaj¹cych frakcji wynika³o z istnienia pola elektrostatycznego). Wyniki badañ przedstawiono na rysunku 5. Badania prowadzono dla 3 ró¿nych
wartoci napiêæ zasilaj¹cych elektroseparator a tym samym ró¿nych wartoci natê¿eñ
pola elektrostatycznego miêdzy elektrodami.
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Rys. 5. Iloæ materia³u w komorze 2 (%) w funkcji napiêcia przy³o¿onego do elektrod
elektroseparatora (kV)
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ANALIZA WYNIKÓW I WNIOSKI
Przeprowadzone badania dowiod³y, ¿e pole elektrostatyczne oddzia³ywuje na rozdrobnione nasiona rzepaku. Oddzia³ywanie pola na znajduj¹ce siê w nim fragmenty
rozdrobnionych nasion uzale¿nione jest od jego natê¿enia, a tak¿e od rodzaju frakcji
(zarodek  ³upina) znajduj¹ce siê w jego zasiêgu, co okaza³o siê zgodne z wczeniejszymi za³o¿eniami. Niew¹tpliwie na to zjawisko ma wp³yw zró¿nicowany sk³ad chemiczny
obu tych sk³adników nasion, co powoduje inn¹ przenikalnoæ elektryczn¹ i przewodnictwo elektryczne. Zauwa¿ono równie¿, ¿e intensywnoæ separacji zale¿y od wielkoci
natê¿enia pola elektrostatycznego. Im pole jest silniejsze tym efektywnoæ separacji wzrasta.
Jak wynika z przeprowadzonych badañ, wraz ze wzrostem napiêcia przy³o¿onego
do elektrod elektroseparatora efektywnoæ separacji wzrasta. Zarówno przy ni¿szych
jak i przy wiêkszych napiêciach wyranie zaobserwowaæ mo¿na silniejszy wp³yw
pola elektrostatycznego na ³upinê w porównaniu z zarodkiem. Szczególnie przy napiêciu 7 kV ró¿nica ta siêga 2,9%.
Powy¿sze ró¿nice pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e istnieje mo¿liwoæ odseparowania ³upiny nasion od pozosta³ej czêci rozdrobnionej masy. Jednorazowa próba nie powoduje
jednak du¿ej skutecznoci separacji, dlatego proponuje siê prowadzenie prac nad podniesieniem sprawnoci urz¹dzenia, w szczególnoci przez:
 zmianê sposobu elektryzacji cz¹stek,
 dobór optymalnych wymiarów elektrod,
 zastosowanie cyklu separacji w którym u¿yte zostan¹ separatory o ró¿nych parametrach separacji,
 okrelenie wp³ywu granulacji rozdrobnionych nasion rzepaku na skutecznoæ elektroseparacji,
 zbadanie wp³ywu parametrów fizycznych (wilgotnoæ, temperatura) rozdrobnionych nasion na wydajnoæ procesu.
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POSSIBILITY EMPLOYMENT OF ELECTROSTATIC FIELD
IN SEPARATION PROCESS OF CRUMBLED RAPE SEED
Summary
The earlier separation of components is the one of the stages of the processing of crumbled
plant materials with differential more far usability. In experimental work was presented a
method of distributing of crumbled plant materials (seeds of the rape) by using behavior of
their particles in the electrostatic field. ). Conducted investigations confirm that the electrostatic field in the differential way affects on the germs and hulls. The intensity of the influence
depends closely from the electric parameters of the given material and from the intensity of
the field. Investigations proved that with the growth of the electrostatic field, the effectiveness of the separation grew up.
Key words: rape seed, electrostatic separator, hull, germ, separation.
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