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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми обумовлена виходом України на світовий ринок як
потужного виробника сільськогосподарської продукції. Задля забезпечення її якості
та конкурентоспроможності необхідно, зокрема, удосконалення технології сушіння
рослинної сировини, де витрати енергії становлять 4,3…8,5 МДж на 1 кг випареної
води, при тому, що питома теплота випаровування чистої води 2,4… 2,3 МДж/кг.
Сучасні наукові уявлення щодо механізмів зневоднення колоїдних капілярнопористих тіл (ККПТ), якими є рослинні тканини, та стану води в них базуються на
роботах П.О.Ребіндера, О.В.Ликова, А.С.Гінзбурга, А.В.Думанського, С.М.Ліпатова,
В.М.Казанського, Р.В.Луцика, S.Brunauer, R.B.Duckworth, W.J.Scott, M.Karel. Але
динаміка і енергетика зневоднення рослин має деякі суттєві відмінності від
динаміки і енергетики зневоднення класичних ККПТ. Це і багатство хімічного
складу, і наявність термолабільних речовин та речовин, які здатні змінювати свій
стан під впливом технологічних факторів, і існування клітинних оболонок з
вибірковою проникністю. При розгляді можливих механізмів утримування вологи
ККПТ була створена класична класифікація, побудована за принципом зменшення
інтенсивності енергії утримування: хімічно, адсорбційно, осмотично і капілярно
зв’язана волога. Поза ґрунтовного наукового розгляду залишився вплив хімічного
складу ККПТ і наявності розчинних речовин на процес утримування вологи та
сушіння. Заглядаючи в майбутнє, О.В.Ликов і А.С.Гінзбург зауважували, що цей
розгляд залишиться на долю майбутніх поколінь дослідників.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати
дисертаційної роботи були отримані при виконанні НДР за науковою тематикою
Інституту технічної теплофізики (ІТТФ) НАН України: «Вивчення методами
мікрокалориметрії та ізотерм сорбції-десорбції внутрішнього масопереносу в
колоїдних капілярно-пористих матеріалах в процесі сушки з метою її
інтенсифікації» (2001 р., 0101U000718), «Дослідження впливу попередньої
термічної обробки колоїдних капілярно-пористих матеріалів на внутрішній
масоперенос та їх фізико-хімічні властивості» (2003-2004 рр., 0103U005705),
«Дослідження питомої теплоти випаровування різних рідин та розробка для цього
диференціального
мікрокалориметра»
(2007-2008
рр.,
0107U002380),
«Енергоефективні методи переробки рослинної сировини для отримання
функціональних харчових порошків» (2011-2012рр., 0111U000453), «Теплофізичні
основи переробки біомаси і торфу на паливо» (2012-2016 рр., 0112U001932).
Мета і завдання дослідження. Мета роботи – поглиблення і удосконалення
наукових уявлень щодо динаміки та енергетики зневоднення ККПТ на прикладі
зневоднення рослинних тканин різного хімічного складу, нативних та підданих
попередній термообробці, – була досягнута в результаті вирішення таких завдань:
- відпрацювати методики експериментального дослідження стану та теплоти
випаровування води з рослинних тканин і їх теплоємності;
- методом диференціальної сканувальної калориметрії дослідити зміну при
зневодненні стану води в рослинних тканинах;
- прямими калориметричними вимірами дослідити зміну при зневодненні
теплоти випаровування води з рослинних тканин;
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- експериментально дослідити залежність від температури і вологості питомої
теплоємності рослинних тканин;
- провести порівняння результатів експериментальних досліджень стану води в
рослинних тканинах, теплоти її випаровування та теплоємності рослинних тканин з
результатами теоретичних та напівемпіричних розрахунків;
- дослідити відповідність кінетики сушіння змінам стану води в рослинних
тканинах та теплоти її випаровування, уточнити механізм та послідовність
видалення води з рослинних тканин при сушінні;
- оцінити теплову ефективність сушіння рослинних тканин.
Об’єкт дослідження. В якості основних об’єктів дослідження було вибрано
рослинні тканини, що суттєво відрізняються за складом своїх водоутримуючих
речовин: паренхімні тканини яблук сорту «Делікатес», 66 % сухих речовин яких
складають розчинні у воді вуглеводи (цукри); паренхімні тканини картоплі сорту
«Дніпрянка», 73,8 % сухих речовин якої представлені нерозчинним, але здатним до
гелеутворення при нагріванні у воді, крохмалем; деревовидні тканини (деревина з
корою) однорічних пагонів верби Жовтошкірої (плакучої) Salix sepulcaralis, 39 %
сухих речовин якої складає целюлоза і 35 % – геміцелюлоза.
В окремих випадках, було додатково досліджено рослинні тканини від 30 до 60%
сухих речовин яких складають цукри: паренхіма гарбуза сорту «Мускатний»,
коренеплоди моркви сорту «Вітамінна» та столового буряку сорту «Бордо».
Необхідність дослідження тканин яблука, гарбуза, моркви, столового буряку та
картоплі обумовлено широким використанням їх для виробництва сушених
харчових продуктів (сухофруктів, чипсів, харчових порошків) і потребою
удосконалення технології їх сушіння. А верба є перспективною породою для
вирощування в енергетичних цілях на плантаціях України, її сушіння є одним з
етапів промислового виробництва паливних брикетів чи пелетів.
Предмет дослідження – стан води в рослинних тканинах, теплофізичні
властивості рослинних тканин, оптимізаційний критерій їх сушіння.
Методи дослідження – метод диференціальної сканувальної калориметрії,
застосований для визначення стану води в рослинних тканинах; метод
диференціальної калориметрії, застосований для визначення питомої теплоємності
рослинних тканин; метод сумісного термічного аналізу (диференціальної
калориметрії і термогравіметрії), застосований для визначення питомої теплоти
випаровування води з рослинних тканин; розрахунок критерію Ребіндера,
використаний як метод визначення теплової ефективності процесу сушіння.
Наукова новизна отриманих результатів:
- вперше встановлено характер і ступінь впливу складу сухих речовин на стан
води в рослинних тканинах та його зміну в процесі сушіння;
- вперше прямими калориметричними вимірами при сушінні отримано
залежності зміни теплоти випаровування води з рослинних тканин різного хімічного
складу, нативних та підданих попередній термообробці, від їх поточної вологості;
- встановлено, що перевищення питомої теплоти випаровування води з
досліджених рослинних тканин над теплотою випаровування чистої води з вільної
поверхні починається на ранніх етапах сушіння та до моменту видалення
гігроскопічної вологи може сягати 10%;
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- вперше, в широких інтервалах температури і відносної вологості, отримано
аналітичну залежність питомої теплоємності паренхімних тканин яблука та
деревовидних тканин пагонів верби від двох змінних (температури та вологості),
розширено та уточнено експериментальні дані щодо питомої теплоємності
паренхімних тканин картоплі;
- вперше, при дослідженні термічно не оброблених тканин картоплі, виявлено
зміщення температури початку клейстеризації крохмалю в область більш високих
температур при зменшенні відносної вологості тканин з 81 до 52 %;
- експериментально доведено порушення правила адитивності теплоємності
вологих рослинних тканин через синергетичний ефект, обумовлений специфікою
взаємодії води с компонентами сухих речовин рослин;
- уточнено механізм та послідовність видалення води з рослинних тканин при
сушінні.
Практичне значення отриманих результатів:
- розроблена та відпрацьована методика виміру теплоти випаровування води з
рослинних тканин за допомогою створеного в ІТТФ НАН України
диференціального мікрокалориметра випаровування може бути використана при
дослідженнях інших вологих матеріалів тваринного та неорганічного походження;
- підтвердження зменшення питомого вмісту зв’язаної води в ККПТ рослинного
походження під час видалення вільної води в процесі сушіння, здійснене шляхом
експериментального визначення стану води в рослинних тканинах та прямого
вимірювання теплоти її випаровування, становить вагомий внесок в подальший
розвиток теорії сушіння ККПТ;
- дані про склування (фазовий перехід 2 роду) в позитивній області температур в
рослинних матеріалах з низькою вологістю та дані про температуру клейстеризації
крохмалю в тканинах картоплі можуть бути використані в технологіях підготовки та
сушіння рослинної сировини, диспергування та сепарації висушеної продукції;
- отримані експериментальні залежності теплофізичних (енергетичних)
властивостей рослинних тканин від їх температури і вологості дозволять уточнити
методики розрахунків процесів та апаратів харчової та переробної промисловості.
Практичне значення дисертаційної роботи підтверджується включенням
отриманих результатів в наукові звіти відділу нестаціонарного тепломасопереносу в
процесах сушіння ІТТФ НАН України та тим, що опубліковані в наукових виданнях
результати дисертаційної роботи, вже використовуються в наукових дослідженнях
та навчальних програмах Національного університету харчових технологій.
Особистий внесок здобувача полягає в пошуку і аналізі літературних даних з
означеного напрямку досліджень; відпрацюванні та апробації методик досліджень;
проведенні експериментальних і теоретичних досліджень; аналізі й узагальненні
результатів; оформленні висновків і рекомендацій; підготовці матеріалів до друку.
Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи доповідались на
ІІ, ІV, V Міжнародних науково-практичних конференціях «Современные
энергосберегающие тепловые технологии» (Москва, 2005, 2011, 2014 рр.); VІІ
Міжнародній конференції «Комунальная и промышленная теплоэнергетика» (Київ,
2009 р.); Міжнародному науково-технічному семінарі «Актуальные проблемы
сушки и термовлажностной обработки материалов» (Воронеж, 2010 р.); VІІ, VІІІ, IX
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Міжнародних конференціях «Проблеми промислової теплотехніки» (Київ, 2011,
2013, 2015 рр.); Міжнародній науково-практичній конференції «Удосконалення
процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості»,
(Київ, 2012 р.); ХІV Міжнародному форумі з тепло- і масообміну (Мінськ, 2012 р.);
Міжнародній науково-технічній конференції «Термографія і термометрія,
метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань» (Львів, 2013 р.); ІІІ
Міжнародній науково-технічній конференції «Нестационарные энерго- и
ресурсосберегающие процессы и оборудование» (Москва, 2013 р.); VІІІ міжнародній
науково-практичній конференції «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як
альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні» (Львів, 2015 р.).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 25 друкованих праць: 3
статті у виданнях, які індексуються міжнародними наукометричними базами; 8
статей у наукових фахових виданнях за переліком ДАК України; 14 публікацій в
матеріалах конференцій. Кількість публікацій дисертанта без співавторів – 2.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 5
розділів, висновків, переліку літературних джерел (165 найменувань) і 1 додатку.
Загальний обсяг дисертації становить 184 сторінки, 80 рисунків, 13 таблиць та 1
додаток на 1 сторінці.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі висвітлено стан проблеми, обґрунтовано актуальність її вирішення,
сформульовано мету і завдання дослідження, наведені загальна характеристика
роботи, наукова новизна та практична цінність, з’ясований особистий внесок автора,
вказані структура та обсяг дисертації.
У першому розділі розглянуто сучасні уявлення щодо стану води в рослинній
сировині та його впливу на її теплофізичні властивості і процес сушіння.
Наведено види та механізми зв’язування води органічними та мінеральними
речовинами рослинних тканин: іонна гідратація розчинних солей; гідратація простих
розчинних вуглеводів з утворенням водних клатратів; гідратація складних
нерозчинних вуглеводів типа целюлози, між молекулами якої вода утримується за
допомогою двох водневих зв’язків; гідратація гелеутворюючих полісахаридів та
крохмалю; складний механізм гідрофільно-гідрофобної гідратації молекул білку та
жирів. Все ці види взаємодії хімічних речовин рослин з водою різняться за енергією
зв’язку і кількістю зв’язаних молекул. Традиційно вважається, що зростання
енерговитрат при сушінні обумовлено видаленням більш міцно зв’язаної води, та що
зменшення кількості зв’язаної води можливо лише після видалення всієї вільної. Але
на сьогодні існує ряд експериментальних робіт, з яких випливає, що це не завжди
так. Наведено та проаналізовано наявні дані щодо зменшення питомого вмісту
зв’язаної води в рослинних матеріалах одночасно з видаленням вільної та впливу
стану води на теплоємність рослинних тканин та теплоту випаровування води з них.
Виходячи з накопиченої наукової інформації були означені невирішені проблеми
і завдання дослідження, вибрано об’єкти дослідження.
В другому розділі наведено опис приладів і методів досліджень.
Дослідження стану води в рослинних тканинах було проведено методом
диференціальної сканувальної калориметрії (ДСК) за допомогою калориметричного
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комплексу на базі диференціального сканувального мікрокалориметру ДСМ-2М
(виробництво СКБ БП АН СРСР, м. Пущино). В основу теплових вимірювань тут
покладено принцип автоматичної компенсації різниці температур між
вимірювальною і порівняльною комірками. Методика визначення стану води
ґрунтується на тому, що вода в зв’язаному стані не зазнає фазового переходу
першого роду при охолодженні нижче 0°С. Якщо матеріал, якій містить вільну і
зв’язану воду, піддати в калориметрі охолодженню і наступному нагріванню, то на
термограмах буде зареєстровано теплоту кристалізації та плавлення тільки вільної
води. Вся інша вода вважається зв’язаною і визначається як різниця між загальною
та вільною водою. Масу зв’язаної води визначали з похибкою меншою 2 %.
Визначення теплоти випаровування води з рослинних тканин було проведено
методом диференціальної калориметрії випаровування (ДКВ) за допомогою
калориметричного комплексу на базі диференціального мікрокалориметра
випаровування ДМКИ-01 (розробка ІТТФ НАН України, м. Київ). Визначення
базується на синхронному вимірі зменшення маси зразка та кількості теплоти, що
витрачена на випаровування води в процесі ізотермічного сушіння. На підставі
даних зі зміни маси зразка та диференціального сигналу теплового потоку визначали
поточні значення питомої теплоти випаровування, починаючи з часу встановлення
термодинамічної рівноваги в калориметричних комірках. Відносна похибка
визначення склала не більше 1,1 %.
Визначення питомої теплоємності паренхімних тканин яблука було здійснено в
калориметрі ДСМ-2М, можливість використання якого ґрунтується на залежності
потужності, витраченої на нагрівання зразка з певною швидкістю, від його
теплоємності. Відносна похибка визначення питомої теплоємності даним приладом
склала 1,20 %. Визначення питомої теплоємності паренхімних тканин картоплі та
пагонів верби було здійснено в калориметрі ДМКИ-01, де можливий безпосередній
вимір кількості теплоти необхідної для нагрівання. Відносна похибка визначення
питомої теплоємності цим приладом склала 0,8 %.
У третьому розділі наведено результати експериментальних досліджень змін
стану води в рослинних тканинах під час сушіння і впливу цих змін на теплоту
випаровування води з рослинних тканин та їх теплоємність.
Дослідження змін в стані води при зневодненні рослинних тканин (рис. 1)
показало, що зменшення відсоткового вмісту вільної води супроводжується
зростанням відсоткового вмісту зв’язаної (рис. 1 а). Але при перерахунку
відсоткового вмісту води в питомий (рис. 1 б) виявляється, що питомий вміст
зв’язаної води у зразках зменшується одночасно зі зменшенням питомого вмісту
вільної, що пояснюється як процесами деформування рослинних тканин, які
призводять до зміни кількості активних центрів, так і зменшенням ступеня гідратації
розчинених в рослинному соку речовин. Кількість води, яку утримують сухі
речовини рослинних тканин, помітно зменшується в ряду яблуко > картопля >
пагони верби. Кількість води, яку утримують тканини картоплі, менша ніж у яблука
через те, що 73,8 % його сухих речовин складає крохмаль, здатність якого до
водоутримання менша, ніж у цукрів яблука. Кількість води, яку утримують
деревовидні тканини пагонів верби ще менша, бо кількість вологи, яку вони здатні
утримувати, обмежена здатністю целюлозних оболонок клітин до набухання.
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Рис. 1. Залежність від вологості відсоткового (а) і питомого (б) вмісту води в
рослинних тканинах (- - вільна вода в тканинах 1– яблука, 2 – картоплі, 3 – верби;
–– зв’язана вода в тканинах 4 – яблука, 5 – картоплі, 6 – верби).
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Таким чином, вперше було проведено порівняння характеру і ступеня впливу
хімічного складу на стан води в рослинних тканинах та його зміну в процесі
сушіння. Найбільшу кількість зв’язаної води було виявлено в рослинах з високим
вмістом таких розчинних речовин як цукри.
Перевірка
впливу
попередньої
1,1
1
термообробки на стан води в рослинних
1,0
2
тканинах показала, що прогрів у воді з
0,9
3
температурою 80 °С не викликав помітних
0,8
змін в стані води в тканинах столового
0,7
буряку, але а тканинах гарбуза питомий
0,6
вміст зв’язаної води зменшився, бо частина
0,5
її перейшла в вільну (рис. 2). Тобто,
0,4
термообробка здатна призвести до зміни
0,3
30 40 50 60 70 80 90
стану води в рослинних тканинах.
W, %
Експериментальне визначення теплоти
Рис. 2. Залежність від вологості
випаровування води під час конвектовнопитомого вмісту води в тканинах
кондуктивного сушіння тканин яблука,
(1 – буряку свіжого та гідротермічно
картоплі та верби було проведено вперше,
обробленого, 2 – гарбуза свіжого та
в діапазоні 40…100 °С, при швидкості
3 – гідротермічно обробленого).
повітря 0,8 см/с та його вологовмісті 3 г/кг
сух. для яблука та картоплі і 11 г/кг сух.
для верби. Отримані значення питомої теплоти випаровування води r задля більшої
наочності приведено до табличних значень теплоти випаровування чистої води з
вільної поверхні rтаб і представлено у вигляді залежностей безрозмірного параметру
r/rтаб від поточного значення абсолютної вологості зразків (рис. 3).
З результатів дослідів бачимо, по-перше, що криві для тканин яблука та верби
(рис. 3 а і в) достатньо добре, в межах похибки експерименту, співпадають при
різних температурах сушіння. Розходження отриманих при різних температурах
сушіння кривих для тканин картоплі (рис. 3 б), пов’язано з тепловими ефектами
реакцій ферментативного і неферментативного браунінгу в них.
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Рис. 3. Залежність від вологості приведеної питомої теплоти випаровування води з
тканин яблука (а), картоплі (б) та верби (в) під час сушіння при різних температурах.
По-друге, що величина теплоти випаровування близька до табличного (r/rтаб = 1)
лише на початку процесу сушіння, а потім вона зростає. Причому, її перевищення
над табличними значеннями теплоти випаровування чистої води добігає
8…10% для паренхімних тканин яблука та картоплі (рис. 3 а і б) задовго до
досягнення ними межі гігроскопічності (47,8 та 32,8 % абс., відповідно). По-третє,
що характер зміни приведеної теплоти випаровування під час сушіння відрізняється
для різних рослинних тканин, але він корелює з даними щодо зменшення питомої
кількості зв’язаної води в них (рис. 1 б). Максимальні значення теплоти
випаровування спостерігаються під час сушіння тканин яблука, які мають високий
вміст цукрів, а мінімальні – під час сушіння тканин верби, основними
водоутримуючими компонентами яких є целюлоза і геміцелюлоза.
Для вивчення впливу на теплоту випаровування інших технологічних параметрів
конвективно-кондуктивної сушіння змінювали, крім температури, швидкість
продування повітря (з 0,4 до 1,6 см/с) та його вологовміст (з 3 до 8 г/кг сух.).
Результати дослідів з тканинами яблука показали, що зміни в питомій теплоті
випаровування є залежними від технологічних параметрів процесу сушіння через
залежність стану води в них від процесів тепломасообміну та деформування тканин.
Але, при суттєвій різниці у вигляді кривих, загальні витрати теплоти на зневоднення
тканин яблука від вологості 627 до 34 % абс. відрізняються незначно (в межах
похибки експерименту) і перевищують значення витрат теплоти на пароутворення
чистої води приблизно на 5,6 %, незалежно від умов застосованого режиму сушіння.
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Перевірка впливу попередньої термічної обробки паренхімних тканин рослин на
теплоту випаровування з них води була проведена на тканинах яблука (рис. 4) та
картоплі (рис. 5). Підготовлені зразки нативних тканин було прогріто парою
(яблуко) та киплячою водою (картопля) до температури 95 °С.
Гігротермічна обробка тканин яблук призвела до гасіння процесів
ферментативного та неферментативного потемнення, і криві приведеної теплоти
випаровування для термооброблених тканин (рис. 4 б) практично співпали в межах
похибки експерименту. Зменшення до нуля тангенсу кута нахилу цих кривих
обумовлено змінами в динаміці внутрішнього вологопереносу: оскільки застосована
термообробка призвела до руйнування білкових клітинних мембран та вільної
міграції розчинних речовин, вода видаляється з доволі концентрованого розчину
практично з самого початку сушіння, і підвищення витрат теплоти на випаровування
настає доволі рано. Загальні витрати теплоти на зневоднення тканин яблука від
вологості 627 до 27 % абс. зменшились після термообробки на 0,7 %, очевидно,
через зменшення кількості водоутримуючих центрів при терморуйнуванні тканин.
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Рис. 4. Залежність від вологості приведеної питомої теплоти випаровування води з
необроблених (а) і попередньо термооброблених (б) тканин яблука під час сушіння
при різних температурах, при вологовмісті повітря 3 г/кг сух. і швидкості 0,4 см/с.
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Попередній прогрів паренхімних тканин картоплі, крім гасіння процесів
браунінгу і суттєвого (~ на 40%) скорочення часу сушіння, призвів до збільшення (~
3 %) теплоти випаровування води з них, в результаті чого загальне перевищення її
витрат над витратами на пароутворення чистої води склало 6 % (рис. 5 б).
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Рис. 5. Залежність від вологості приведеної питомої теплоти випаровування води з
необроблених (а) і попередньо термооброблених (б) тканин картоплі під час сушіння
при різних температурах, при вологовмісті повітря 3 г/кг сух. і швидкості 0,4 см/с.
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Зміни в характері залежностей теплоти випаровування води від ступеня
зневоднення паренхімних тканин картоплі пов’язані зі збільшенням питомої
кількості зв’язаної води за рахунок гідратної води, що утворюється в результаті
клейстеризації крохмалю.
Тобто, попередня термообробка здатна змінити витрати теплоти на
випаровування води з рослинних тканин.
Експериментальне дослідження питомої теплоємності рослинних тканин
показало очікувану її залежність від зміни температури і вологості тканин. При
високій вологості тканин їх теплоємність наближується до теплоємності води
(4,17…4,22 кДж/(кг К)), а зі зменшенням вологості – до теплоємності сухих
речовин (рис. 6, 7). Причому, залежність від температури питомої теплоємності
сухих речовин тканин має вигляд, характерний для теплоємності складних твердих
тіл: з ростом температури відбувається поступове зростання теплоємності через
активацію все нових коливальних і обертальних ступенів свободи молекул і атомів.
Вихід цієї залежності на пряму, паралельну осі абсцис, свідчить про вичерпання всіх
можливих ступенів свободи і також є характерним для теплоємності твердих тіл.
4,4

4,4
90,0%
71,1%
55,4%
41,5%
22,6%
6,8%
4,3%
2,5%
0,6%
сух.

c , кДж/(кг*К)

3,6
3,2
2,8
2,4
2,0
1,6

4,0

3,2
2,8
2,4
2,0

1,2

0,8

0,8
о

37,9%
41,5%
14,8%
11,5%
сух.
сух.

1,6

1,2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

90,0%
90,6%

3,6

c , кДж/(кг*К)

4,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

t, С
t , °C
а)
б)
Рис 6. Залежність від температури питомої теплоємності необроблених (–) і
попередньо термооброблених (- -) тканин яблука різної вологості.
Однак, при дослідженні необроблених тканин яблука вологістю між 0 та 6,8 %
відн. спостерігаємо стрибкоподібне зростання теплоємності, початок якого
зміщується в область більш низьких температур при збільшенні вологості тканин
(рис. 6 а), інтерпретоване як фазовий перехід другого роду (склування), пов’язаний з
переходом тканин яблука з твердого стану в еластичний, завдяки пластифікуючої дії
зв’язаної води. Аналогічний перехід, в тій самій області температур, було виявлено
при дослідженні теплоємності порошків моркви та столового буряку товарної
вологості. Такого роду перехід є характерним для багатьох зволожених полімерів,
але, в практиці харчових технологій, його температура, зафіксована в рослинних
тканинах, є визначальною при диспергуванні, сепарації та зберіганні висушеної
рослинної продукції. Саме порушення припустимих температурних умов цих
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процесів призводить до злипання рослинних харчових порошків під час
виробництва та псування готової продукції.
Термообробка тканин яблука перед сушінням призвела (рис. 6 б) до зростання
питомої теплоємності сухих тканин, через збільшення коливальних та обертальних
ступенів свободи атомів та молекул при руйнуванні їх нативних структур.
Пропорційно збільшилась теплоємність вологих термооброблених тканин яблука.
Аналогічний хід залежностей теплоємності від температури при різній вологості
спостерігаємо для тканин картоплі та верби (рис. 7). Аналогічно відбувся і зріст
після попередньої термообробки теплоємності сухих тканин картоплі та
пропорційне збільшення теплоємності її вологих тканин (рис. 7 а).
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Рис 7. Залежність від температури питомої теплоємності необроблених (–) і
попередньо термооброблених (- -) тканин картоплі (а) і верби (б) різної вологості.
o

Особливістю зміни теплоємності необробленої картоплі є поява пікового
ендотермічного ефекту клейстеризації крохмалю у тканинах з вологістю більше 50%
відн., нагрітих вище 60°С, який зникає після попередньої термообробки (рис. 7 а).
Цікавим, вперше зафіксованим, є факт зміщення піку клейстеризації в бік більш
високих температур зі зменшенням вологості тканин. На практиці це означає, що
при порушенні умов повної клейстеризації крохмалю в технологічному процесі є
ризик отримати картопляні чіпси з домішками нативного крохмалю.
На кривих залежності від температури питомої теплоємності тканин верби різної
вологості (рис. 7 б) спостерігається ендотермічний пік, площа якого збільшується
при зменшенні вологості тканин, а максимум зміщується в область більш високих
температур. Дослідження теплоємності окремо деревини та окремо кори пагонів
показало, що цей ефект обумовлений процесами плавлення в корі верби.
У четвертому розділі проведено порівняльний аналіз результатів експериментів
з визначення стану води в рослинних тканинах та їх теплофізичних властивостей з
результатами напівемпіричних та теоретичних розрахунків.
Стан води в ККПТ зазвичай визначають з ізотерм сорбції, припускаючи, що вся
вода, яка з’являється в ККПТ при зволоженні вище межі гігроскопічності, – вільна, а
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максимально можлива кількість зв’язаної води визначається межею
гігроскопічності, яка є сталою величиною для конкретного виду рослини. Проте
величини максимально можливої кількості зв’язаної води, отримані з розрахунку за
даними сорбції, приблизно в 2…3 рази менші від отриманих з експериментальних
досліджень нативних тканин методом ДСК. Тобто, припущення, що вся вода, яка
з’являється в рослинних тканинах при зволоженні вище межі гігроскопічності, є
вільною, не відповідає дійсності. Тож, треба припустити, що в рослинних тканинах
відбувається зв’язування води за межею гігроскопічності – за рахунок збільшення її
кількості в гідратних оболонках розчинених речовин. В досліджених рослинних
тканинах такими речовинами є цукри, кислоти та солі.
У роботі В.А. Потапова1 наведено
Таблиця 1.
алгоритм розрахунку стану води в ККПТ
Максимальна доля зв’язаної води в
через модельні уявлення щодо її
нативних рослинних тканинах,
молекулярно-кінетичної
поведінки.
визначена за різними методами.
Розрахована ним кількість зв’язаної води у
Кількість зв’язаної води,
загальній кількості води нативних тканин
частка у загальній воді
Тканина
краще співпадає з величинами, які
Pозрахунок Експеримент
отримані методом ДСК (табл. 1), ніж
[1]
ДСК
результати, що одержані з даних сорбції.
Яблука
0,16
0,20
Значну різницю між розрахованими та
Картоплі
0,23
0,14
експериментальними
значеннями
для
Моркви
0,18
0,14
тканин картоплі можна пояснити тим,
Ст.буряку
0,20
0,17
що методом ДСК було досліджено стан
води у нативних тканинах, тоді як
розрахунок виконано для бланшованих тканин картоплі, де зв’язаної води більше
через збільшення її кількості за рахунок гідратної води, що утворюється в результаті
клейстеризації крохмалю.
Тобто, дані з кількості зв’язаної води в рослинних тканинах, отримані методом
ДСК, не суперечать даним напівемпіричних та теоретичних розрахунків.
Теплоту випаровування можна розрахувати для води, яка утримується силами
адсорбційного, капілярного та осмотичного зв’язку. Теплоту адсорбційного зв’язку
розраховують за ізотермами сорбції. Розрахункові значення цієї, ізостеричної,
теплоти адсорбції, з врахуванням теплоти осмотичного зв’язку, були отримані у
роботі Н.О.Дабіжи2 для паренхімних тканин яблука. З них випливає, що збільшення
теплоти випаровування води з паренхімних тканин яблука в порівнянні з теплотою
пароутворення чистої води при сушінні до WС = 20 % і WС = 5% складає відповідно
6,7 та 21 % при температурі сушіння 60 C. Ці дані задовільно співпадають з даними,
отриманими шляхом прямого виміру теплоти випаровування води методом ДКВ (рис.
3а): 7…8 % при сушінні до WС = 20 % та 8…12 % при сушінні до WС = 10…12 %.
__________________________________________________________
1

Потапов В.А. Кинетика сушки: анализ и управление процессом: монография / В.А.Потапов. –
Харьков: Харк. гос. ун-т питания и торговли, 2009. – 250 с.
2
Дабіжа Н. О. Інтенсифікація процесу конвективного сушіння термолабільних матеріалів до
низького залишкового вологовмісту / Дис. на здобуття наук. ст. к. т. н.: 05.14.06 – технічна
теплофізика та промислова теплоенергетика. Київ, ІТТФ НАНУ, 2013. – 197 с.
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Розроблена
В.А.Потаповим
[1]
методика теоретичного аналізу процесу
зневоднення
дозволила
йому
вирахувати і співвідношення середніх
витрат енергії на видалення зв’язаної
води з ККПТ до витрат на видалення
вільної води, в залежності від вихідного
вмісту зв’язаної води Ab0. Ці дані
задовільно співпадають з результатами
Яблука
0,16 0,20 0,20 0,27
експерименту ДКВ (табл. 2) при
Картоплі
0,23 0,30 0,14
0,18
врахуванні відповідного значення Ab0.
Ст. буряку
0,20 0,25 0,17 0,22
Ще один метод розрахунку теплоти
випаровування
базується
на
використанні формули Арреніуса для швидкості хімічних реакції: kхім = Аexp(-E/RT).
Величину kхім тут визначають з рівняння сушіння: m = mmax exp(-kсуш τ), вважаючи
реакцію зневоднення вологого тіла хімічною реакцією відриву молекули води від
молекул каркасу. Припущення щодо kсуш = kхім базується на формулі ГіббсаДюгейма, яка показує максимальну кількість вільної ентальпії, яку теоретично
можливо отримати в цій реакції. Розраховане за цим методом, з кривих сушіння в
ДМКИ-01 при 40…70°С, максимально можливе значення теплоти випаровування
води з тканин яблука становило 3272 кДж/кг. Тобто, теоретично, максимально
можливе перевищення теплоти реакції відриву води від компонентів тканин яблука
над теплотою випаровування чистої води могло становити 36 % при сушінні яблука
до абсолютно сухого стану, але в дійсності склало 2547… 2641 кДж/кг в залежності
від режиму сушіння та кінцевої вологості тканин.
Таким чином, отримані в ході дисертаційного дослідження експериментальні
дані щодо теплоти випаровування води з рослинних тканин знаходяться у
задовільній відповідності з теоретичними передбаченнями та напівемпіричними
розрахунками, скорегованими з реальною кількістю зв’язаної води в тканинах.
Розрахункове визначення питомої теплоємності вологих матеріалів базується на
правилі адитивності, яке припускає, що сухі речовини і вода цілком інертні по
відношенню одне до одного – змішування та розділення їх не супроводжується
тепловим ефектом. Отримані експериментальні результати дали можливість
перевірити коректність використання цього правила для теплоємності рослинних
тканин. Для цього дані з їх питомої теплоємності було представлено у вигляді
залежностей від відносної вологості (рис. 8, 9).
На кривих залежності від вологості питомої теплоємності тканин яблука (рис. 8
а) можна виділити дві характерні ділянки: одна практично лінійна, в інтервалі
вологості 90…6,8 %, і друга нелінійна, в інтервалі 0…6,8 %. На першій ділянці було
проведено математичну апроксимацію експериментальних даних і вперше
отримано аналітичну залежність питомої теплоємності вологих паренхімних тканин
яблука від двох характеристик в широких діапазонах їх зміни (t = 10…90 °C та W =
6,8…90 % відн.):
Таблиця 2.
Співвідношення середніх витрат енергії
на видалення зв’язаної води з тканин до
витрат на видалення вільної води (Qb*),
визначене за різними методами.
Розрахунок Експеримент
Тканина
[1]
ДКВ
0
0
Ab
Ab
Qb*
Qb*

с(t,W) = 1,605 + 0,026W + 0,009t – 9,2 10-5 Wt, кДж/(кг К).
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Відсутність прямої пропорційності між вологістю і теплоємністю тканин яблука
в області вологості меншої 6,8 % відн. (рис. 8 а), яка мала б існувати, якби тут
виконувалось правило адитивності, свідчить про взаємодію води і сухих речовин
яблука, яку трохи пом’якшує гігротермічна обробка тканин (рис. 8 б).
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Рис. 8. Залежність питомої теплоємності необроблених (а) і попередньо
термооброблених (б) тканин яблука від їх вологості при різних температурах.
Тож була проведена пряма перевірка можливості застосування правила
адитивності для розрахунку теплоємності вологих тканин яблука, при якому були
використані експериментально отримані значення теплоємності сухих тканин
яблука та табличні значення теплоємності води. Розраховані за правилом
адитивності значення теплоємності розійшлися з експериментальними приблизно на
1 %, для тканин з вихідною вологістю, проте ця відмінність зросла до 5 % при
зменшенні їх вологості до 10%. Таким чином, вперше було доведено порушення
правила адитивності для теплоємності вологих рослинних тканин.
Для тканин картоплі, що не були термооброблені (рис.9 а), також спостерігається
відсутність прямої пропорційності між теплоємністю і відносною вологістю при
низькій вологості. Це дає право припустити наявність пластифікуючої дії води і на
сухі речовини необробленої картоплі, хоча сам склоперехід в цьому інтервалі
температур зафіксувати не вдалося. Питома теплоємність попередньо
термооброблених тканин картоплі (рис. 9 б) прямо пропорційна вологості у всьому
діапазоні її зміни. Тобто для них правило адитивності теплоємності виконується, а
синергетичний ефект відсутній – ймовірно, через деструкцію тканини до стану, який
виключає можливість виникнення явищ синергії при взаємодії їх речовин з водою.
Експериментальне визначення теплоємності деревовидних тканин верби
показало відсутність прямої пропорційності між відносною вологістю і
теплоємністю в області як низької, так і високої вологості. Але неточність, яку
вносить в результат застосування правила адитивності < 2% у всьому дослідженому
діапазоні вологості та температури, тому на практиці нею можна нехтувати.
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Рис 9. Залежність питомої теплоємності необроблених (а) і попередньо
термооброблених (б) тканин картоплі від їх вологості при різних температурах.
Шляхом математичної апроксимації експериментальних даних були отримані,
також, аналітичні залежності від температури та вологості питомої теплоємності
тканин верби, попередньо термооброблених тканин яблука, необроблених та
попередньо термооброблених тканин картоплі. Але ці аналітичні залежності не
мають такої універсальності, як залежність для теплоємності необроблених тканин
яблука тому, що: зміна теплоємності попередньо термооброблених тканин залежить
від ступеню обробки; на теплоємність тканин картоплі має вплив їх хімічний склад,
дуже різний для різних сортів (на відміну від сортів яблука); а теплоємність пагонів
верби мало відрізняється від теплоємності деревини верби, яка є добре вивченою.
У п’ятому розділі наведено приклади використання отриманих результатів при
аналізі та теплових розрахунках процесу сушіння рослинних тканин.
Поєднання на одному рисунку залежностей від часу абсолютної вологості тканин
C
W , швидкості сушіння WC/Δτ та перевищення теплоти випаровування води з тканин
над теплотою випаровування чистої води Δr (за даними рис. 3) дозволило
співставити етапи сушіння з періодами зміни теплоти випаровування та порівняти
їх з даними щодо зменшення вільної і зв’язаної води в тканинах (рис. 10). Бачимо,
що в I періоді сушіння, коли швидкість сушіння постійна, теплота випаровування
води з рослинних тканин мало відрізняється від теплоти випаровування чистої води
(Δr~0), що відповідає незначному зменшенню зв’язаної води у тканинах при
значному зменшенні вільної. В II періоді, коли починається спад швидкості сушіння,
спостерігається зростання теплоти випаровування (до 10% для яблука і картоплі та
до 1,5% для верби), яке обумовлено зростанням долі зв’язаної води у видаленій
волозі. В III періоді, коли вся вільна вода з тканин видалена, відбувається значне
зменшення швидкості сушіння при помітному зростанні витрат теплоти на
випаровування вже лише зв’язаної води. Тобто, критичні точки процесу сушіння
знаходяться у відповідності з динамікою зміни стану води в рослинних
тканинах та кінетикою зміни питомої теплоти її випаровування.
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Рис. 10. Криві конвективно-кондуктивного сушіння при 60 °С тканин яблука (а),
картоплі (б) і верби (в) та зміни стану води в них (1 – енергограма, 2 – крива
сушіння, 3 – крива швидкості сушіння, 4 – вільна вода, 5 – зв’язана вода).
Кінетика сушіння рослинних тканин обумовлена певною послідовністю
видалення вологи. Перший період сушіння, при температурі, що не перевищує
температуру термічної деструкції білкових оболонок, характеризується видаленням
вільної води шляхом випаровування з вільної поверхні клітинного соку та рідини
міжклітинних проміжків, розітнутих під час приготування зразків. Видалення води в
ІІ періоді відбувається згідно традиційних уявлень – шляхом капілярної міграції та
осмотичної дифузії, викликаних порушенням рівноваги рідин внаслідок
зневоднення. Концентрація позаклітинного розчину поступово зростає, і коли вона
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перевищує концентрацію внутріклітинного, до поверхні випаровування, за рахунок
осмосу, починає дифундувати внутріклітинна вода. Одночасно починає видалятися
вода з гідратних оболонок розчинених речовин, що супроводжується досить
значним, порівняно з традиційними уявленнями, зростанням теплоти
випаровування. У ІІІ періоді сушіння, цілком у відповідності з традиційними
уявленнями, на фоні стрімкого зменшення швидкості сушіння відбувається
подальший приріст теплоти випаровування, пов’язаний з початком видалення лише
зв’язаної води з клітинних оболонок та координаційних сфер розчинених речовин.
Видалення останніх полі- та мономолекулярних шарів води супроводжується різкім
зростанням теплоти її випаровування при спаданні до мінімуму швидкості сушіння.
Аналіз ефективності процесу сушіння з використанням експериментальних та
довідникових даних щодо питомої теплоємності рослин та теплоти випаровування
води було проведено за критерієм Ребіндера Rb, що вираховується як відношення
теплоти, витраченої на прогрів матеріалу за малий проміжок часу, до теплоти,
витраченої на випаровування, помножене на температурний коефіцієнт сушіння.
Значення числа Rb, розраховані з використанням експериментальних та
довідникових даних (рис. 11), відрізняються при сушінні яблука та картоплі
незначно на початку, та у 2 рази наприкінці процесу сушіння. Аналогічно
розраховані значення числа Rb для сушіння пагонів верби мало відрізняються на
протязі всього процесу сушіння. Оскільки температурний коефіцієнт сушіння взято
той самий, треба припустити, що різницю в значеннях числа Rb для тканин яблука і
картоплі, отриманих за експериментальними та довідниковими даними, обумовлено
впливом гідратації розчинних вуглеводів і крохмалю на теплоту випаровування та
взаємодії води з сухими речовинами на теплоємність тканин.
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Рис. 11. Зміна числа Rb під час конвективно-кондуктивного сушіння рослинних
тканин при температурі 60 °С, вологовмісті повітря 3 г/кг сух. для яблука і картоплі
та 11 г/кг сух. для пагонів верби і швидкості 0,8 см/с за експериментальними (а) та
довідниковими (б) даними щодо теплоємності тканин та теплоти випаровування
води (1 – яблуко; 2 – картопля; 3 – верба).

На кривих (рис. 11) спостерігаємо період, коли число Rb дорівнює нулю –
теплота витрачається, в основному, на випаровування, а не на нагрівання тканин, і
швидкість сушіння близька до постійної. Цей період відповідає І періоду сушіння. З
початком ІІ періоду сушіння число Rb починає плавно зростати. Все більша частка
енергії витрачається на нагрівання – температура тканин зростає, швидкість сушіння
зменшується. З початком ІІІ періоду число Rb починає зростати більш різко, бо все
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більша частина теплоти витрачається на нагрівання. Коли, наприкінці сушіння,
рослинні тканини повністю прогріваються, теплота знову починає витрачатися, в
основному, на випаровування, і число Rb починає спадати.
Загалом, значення числа Rb залежить від виду рослини та зменшується в ряду:
яблуко > картопля > пагони верби, так само, як зменшується вміст зв’язаної води в
їх тканинах (рис. 1 б). За числом Rb процес конвективно-кондуктивного сушіння
верби виявився приблизно у 2 рази ефективнішим за процес сушіння яблука та
картоплі, тепловологообмін в яких ускладнено необхідністю видалення води
зв’язаної розчинними вуглеводами та крохмалем.
Зміни числа Rb при сушінні нативних тканин пагонів верби та паренхімних
тканин яблука подібні за виглядом. При сушінні ж нативних тканин картоплі більш
різке зростання числа Rb починається задовго до закінчення ІІ періоду та досягнення
тканинами межі гігроскопічності (рис. 11 а, крива 2). Теплові витрати на нагрівання
тканин картоплі при вологості 120 % абс. зростають швидше, ніж при нагріванні
тканин яблука та пагонів верби тієї же вологості. Це пов’язано з додатковими
витратами теплоти на клейстеризацію крохмалю при нагріванні до 60°С тих шарів
картоплі, вологість яких ще є достатньо високою (рис. 7 а).
Процес попередньої термічної обробки рослинних тканин, з нагріванням їх до
95º С, призвів до збільшення теплової ефективності їх конвективно-кондуктивного
сушіння. Для бланшованих у воді тканин картоплі збільшення теплової
ефективності сушіння відбулося, в основному, завдяки відсутності процесу
клейстеризації крохмалю. Для бланшованих парою тканин яблука – через
зменшення як співвідношення теплоємності до теплоти випаровування, так і
температурного коефіцієнту сушіння завдяки змінам в структурі та водоутримуючої
здатності речовин яблука.
ВИСНОВКИ
1. В результаті дослідження методом диференціальної сканувальної калориметрії
стану води в рослинних тканинах вперше встановлено характер і ступінь впливу на
нього різниці в хімічному складі тканин, попередньої термообробки тканин та
процесу сушіння тканин. Виявлено, що найвищий питомий вміст води, зв’язаної з
сухими речовинами, мають рослини з високим вмістом цукрів, та що термічна
обробка здатна призвести до зміни вмісту зв’язаної води в тканинах. Підтверджено
факт зменшення питомого вмісту зв’язаної води в тканинах яблука, гарбуза, моркви,
столового буряку, картоплі та пагонів верби при видаленні вільної.
2. Прямими вимірами в калориметрі випаровування вперше отримано
експериментальні залежності зміни теплоти випаровування води з рослинних
тканин різного хімічного складу, нативних та підданих попередній термообробці,
від їх поточної вологості в процесі сушіння. Встановлено, що перевищення значень
питомої теплоти випаровування води з рослинних тканин над теплотою
випаровування чистої води з вільної поверхні починається вже на початкових етапах
сушіння, відповідно до зменшення питомого вмісту зв’язаної води в них, і на
момент видалення гігроскопічної вологи може сягати 10%. Тоді як перевищення
загальних витрат теплоти над витратами на пароутворення чистої води складає на
цей момент 6% для бланшованої картоплі, 5,6% для яблука та 1% для пагонів верби.
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3. В результаті калориметричних досліджень методом покрокового сканування
вперше отримано аналітичну залежність питомої теплоємності вологих
паренхімних тканин яблука та деревовидних тканин однорічних пагонів верби від
двох характеристик (температури та вологості) в широких діапазонах їх зміни,
Значно уточнено аналітичні залежності для питомої теплоємності вологих
паренхімних тканин картоплі. При дослідженні питомої теплоємності маловологих
паренхімних тканин яблука (0…4,3%) і порошків коренеплодів столового буряку та
моркви товарної вологості в позитивній області температур зафіксовано фазовий
перехід 2 роду (склування), обумовлений взаємодією сухих речовин рослинних
тканин з водою, яка виконує роль пластифікатора. При дослідженні паренхімних
тканин картоплі, які не було піддано попередньої термообробці, вперше виявлено
зсув температури початку клейстеризації крохмалю в область більш високих
температур при зменшенні відносної вологості тканин з 81 до 52%.
4. Експериментально встановлено, що попередня термообробка, через
руйнування нативних структур та фазові перетворення в рослинних тканинах,
здатна призвести до зміни стану води в них: як до переходу частини зв’язаної води у
вільну (обробка паренхімних тканин гарбуза), так і до зростання вмісту зв’язаної
води (обробка паренхімних тканин картоплі), – що відбивається на питомій теплоті
її випаровування. Руйнування нативних структур призводить, також, до збільшення
питомої теплоємності сухих рослинних тканин з відповідним збільшенням
теплоємності вологих.
5. Отримані експериментальні дані щодо стану води в рослинних тканинах та
питомої теплоти її випаровування задовільно узгоджуються з відповідними
теоретичними та напівемпіричними розрахунками. Вперше експериментально
доведено порушення правила адитивності для питомої теплоємності вологих
рослинних тканин через синергетичний ефект, обумовленій специфікою взаємодії
води с компонентами сухих речовин рослин. Застосування правила адитивності для
розрахунку теплоємності вологих рослинних тканин вносить в результат похибку,
яка зростає зі зменшенням вологості тканин.
6. Комплексне вивчення стану води та теплоти її випаровування при сушінні
рослинних матеріалів показало, що питомий вміст зв’язаної води, питома теплота її
випаровування і їх зміни в умовах сушіння визначаються гідратаційною
спроможністю компонентів сухих речовин рослинних тканин та її зміною в умовах
сушіння. Встановлено відповідність зміни кінетики сушіння рослинних тканин
динаміці зміни стану води в них та енергетиці їх зневоднення. Уточнено механізм і
послідовність видалення води з рослинних тканин під час сушіння.
7. Встановлено, що за критерієм Ребіндера теплова ефективність конвективнокондуктивного сушіння рослинних тканин збільшується відповідно до зменшення
кількості води, яку вони здатні зв’язати. Значення критерію Ребіндера, розраховані з
використанням експериментальних та довідникових даних щодо питомої
теплоємності тканин та теплоти випаровування води, практично співпадають для
пагонів верби та значно відрізняються для паренхімних тканин яблука і картоплі, де
на теплоту випаровування впливає водоутримання цукрів та крохмалю, а на
теплоємність – взаємодія сухих речовин з водою. Попередня термообробка призвела
до збільшення теплової ефективності сушіння рослинних тканин через зміну як їх
теплофізичних властивостей, так і інтенсивності тепловологообміну в них.
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Перелік умовних позначень: с – питома теплоємність, кДж/(кгК); m – маса, кг;
Rb – критерий Ребіндера; r – питома теплота випаровування, кДж/кг; t –
температура, C; u – вологовміст матеріалу, кг/кг сух. матеріалу; WС – абсолютна
вологість матеріалу, %; W – відносна вологість матеріалу, %;  – час, хв.
Індекси: в – води; в.в – вільної води; з.в – зв’язаної води; сух – сухого матеріалу;
зр – зразка; таб – табличне значення.
Скорочення: ДКВ – диференціальна калориметрія випаровування; ДСК –
диференціальна сканувальна калориметрія; ККПТ – колоїдне капілярно-пористе
тіло.
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АНОТАЦІЯ
Дмитренко Н.В. Вплив стану води на теплофізичні властивості та процес
сушіння рослинної сировини. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика /
Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України. – Київ, 2016.
Дисертація присвячена дослідженню впливу стану води в різних за хімічним
складом рослинних тканинах, нативних та підданих термообробці, на теплоту її
випаровування, теплоємність тканин та кінетику їх сушіння. Проаналізовано вплив
хімічного складу тканин на процес зв’язування води. Встановлено, що питомий
вміст зв’язаної води, витрати теплоти на її випаровування та їх зміни визначаються
гідратаційною спроможністю хімічних речовин рослинних тканин та її зміною під
впливом термообробки. Отримано аналітичну залежність питомої теплоємності
вологих тканин яблука, картоплі і верби від температури та вологості, доведено
порушення правила адитивності для неї. Встановлено відповідність зміни кінетики
сушіння динаміці зміни стану води в рослинних тканинах і енергетиці їх
зневоднення; уточнено механізм і послідовність видалення води. Порівняно теплову
ефективність сушіння різних тканин.
Ключові слова: рослинні тканини, хімічний склад, термічна обробка, стан води,
теплота випаровування, теплоємність, сушіння.
АННОТАЦИЯ
Дмитренко Н.В. Влияние состояния воды на теплофизические свойства и
процесс сушки растительного сырья. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по
специальности 05.14.06 – техническая теплофизика и промышленная
теплоэнергетика / Институт технической теплофизики Национальной академии наук
Украины. – Киев, 2016.
Диссертация посвящена исследованию методами калориметрии влияния
состояния воды в разных по химическому составу растительных тканях, нативных и
подвергнутых термообработке, на теплоту ее испарения, удельную теплоемкость
тканей и кинетику их сушки. Проанализировано влияние химического состава
тканей на процесс связывания воды. Максимальное количество связанной воды
было обнаружено в паренхимных тканях с высоким содержанием растворимых
углеводов. Минимальное – в древовидных тканях побегов ивы, где основными
водоудерживающими веществами являются целлюлоза и гемицеллюлоза.
Подтвержден факт уменьшения удельного содержания связанной воды в
паренхимных тканях яблока, тыквы и картофеля, тканях корнеплода моркови и
столовой свеклы, в древовидных тканях побегов ивы при удалении свободной воды.
Впервые получены экспериментальные зависимости теплоты испарения воды из
растительных тканей от их влажности в процессе сушки. Превышение полученных
значений удельной теплоты испарения над удельной теплотой парообразования
чистой воды наблюдалось уже на ранних этапах сушки и к моменту удаления
гигроскопической влаги могло доходить до 10 %. Превышение общих затрат
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теплоты над затратами на парообразование чистой воды к этому моменту составило
6% для бланшированного картофеля, 5,6% для яблока и 1% для побегов ивы.
Выяснено, что предварительная термообработка способна привести к изменению
состояния воды в растительных тканях: как к переходу части связанной воды в
свободную, так и к росту доли связанной, что отражается на теплоте ее испарения.
Впервые получена аналитическая зависимость удельной теплоемкости влажных
тканей яблока и побегов ивы от температуры и влажности, в широких диапазонах их
изменения. Уточнены зависимости для теплоемкости влажных паренхимных тканей
картофеля. Впервые доказано нарушение правила аддитивности для удельной
теплоемкости влажных растительных тканей из-за синергетического эффекта,
обусловленного спецификой взаимодействия воды с компонентами растений.
Зафиксирован стеклопереход в маловлажных тканях яблока, порошках столовой
свеклы и моркови товарной влажности в положительной области температур.
Обнаружен сдвиг температуры начала клейстеризации крахмала в тканях картофеля
в область более высоких температур при уменьшении влажности тканей. Оба
эффекта влияют на технологию производства сушеной продукции.
В результате комплексного анализа установлено соответствие изменения
кинетики сушки растительных тканей динамике изменения состояния воды в них и
энергетике их обезвоживания; уточнен механизм и последовательность удаления
воды. Оценена тепловая эффективность сушки различных тканей.
Ключевые слова: растительные ткани, химический состав, термическая
обработка, состояние воды, теплота испарения, теплоемкость, сушка.
ANNOTATION
Dmytrenko N.V. Water conditions influence on the thermal properties and the
drying process of plant raw material. – Manuscript.
Dissertation submitted to the degree of Candidate in technical sciences in specialty
05.14.06 – engineering thermal physics and industrial heat-and-power engineering. /
Institute of Technical Thermophysic of the National Academy of Science of Ukraine. –
Kyiv, 2016.
The dissertation devoted to the impact of water conditions in native and heat-treated
plant tissues of different chemical composition on the heat of vaporization, heat capacity
of tissue and kinetics of tissue drying. Has been analyzes the influence of the chemical
composition of tissues on the process of binding water. It has been found that the specific
content of bound water, the consumption of heat for evaporation and their changes are
determined by hydration ability of components of plant tissues and its changes during the
previous heat treatment and drying. It has been found analytical dependence of the specific
heat of moist tissues of apple, potato and willow shoots on the temperature and humidity.
Has been proven the violation of the rules of an additivity for the specific heat of moist
tissues. It has been found that the changes drying kinetics correspond change the dynamic
state of water in the tissues and the energy of tissue dehydration. Mechanism and the
removal sequence of water from the plant tissues during drying has been updated. Thermal
drying efficiency has been assessed.
Key words: plant tissue, chemical composition, heat treatment, the condition of water,
heat of vaporization, heat capacity, drying.

