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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сушіння, як один з методів переробки рослинної 

сировини, є складний і енергоємний процес. Питома вага процесів сушіння у 

сумарному енергобалансі та обсяги сушеної продукції постійно зростають. Світовий 

багаторічний досвід забезпечення населення продуктами харчування свідчить, що 

технології та технічні засоби, що здійснюють процес сушіння, постійно 

удосконалюються і оновлюються. Це пов’язано з інтенсифікацією і оптимізацією 

теплотехнічних умов сушіння для максимального збереження складових частин 

сировини і одержання кінцевого продукту з певними якісними характеристиками. 

Основною сировиною, яка має високий вміст бетаніну з антиоксидантними 

властивостями, є червоний столовий буряк. Ця культура традиційна в харчуванні 

населення України. Важливим акцентом при переробці методом сушіння 

антиоксидантної сировини є зниження енергозатрат на процес зневоднення, 

максимальне збереження біологічно активних речовин та зниження собівартості 

кінцевого продукту. 

Якість та біологічна цінність сушених продуктів залежить від підготовки 

сировини до сушіння, температурного режиму сушіння, тривалості теплового 

впливу на продукт. На сьогоднішній день існуючі методи отримання порошку зі 

столового буряка дають можливість зберегти 40-60 % бетаніну у кінцевому 

продукті. 

Тому, актуальним є розробка нових та удосконалення існуючих способів 

сушіння рослинної сировини, що дасть можливість зменшити енергозатрати, 

інтенсифікувати процес, уникнути забруднення навколишнього середовища і 

зберегти високі якісні властивості готового продукту. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Наукові дослідження дисертаційної роботи виконувалися у відповідності з 

науковою тематикою відділу тепломасопереносу в теплотехнологіях Інституту 

технічної теплофізики НАН України та безпосередньо пов’язані з науковими 

дослідженнями в рамках науково-дослідної роботи за темою «Енергоефективні 

методи переробки рослинної сировини для отримання функціональних харчових 

порошків» (2011-2012 рр., № ДР 0111U000453). 

Мета роботи і завдання дослідження. 

Метою роботи є інтенсифікація тепломасообміну в процесі сушіння та 

дослідження фізико-хімічних властивостей антиоксидантної рослинної сировини. 

 Для досягнення мети були поставлені та вирішені наступні завдання: 

- на основі аналізу науково-технічної, патентної літератури проаналізувати стан 

досліджень тепломасообмінних процесів при переробці рослинної сировини; 

- провести мікроструктурні дослідження впливу органічних кислот рослинної 

сировини на проникність клітинної стінки столового буряка; 

- розробити технологію підготовки рослинної сировини до сушіння методом 

купажування; 
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- дослідити кінетику процесів сушіння та розробити енергоефективні режими 

зневоднення антиоксидантної сировини; 

- визначити питому теплоту випаровування досліджуваної рослинної сировини;  

- провести дериватографічні дослідження столового буряка та композицій з 

нього; 

- розробити енергоефективну теплотехнологію отримання антиоксидантних 

порошків. 

Об’єкт дослідження – колоїдні капілярно-пористі матеріали на основі 

столового буряку. 

Предмет дослідження – тепломасобмінні процеси при сушінні 

антиоксидантної сировини.  

Методи дослідження: при проведенні досліджень використовували 

мікроструктурний метод для визначення впливу органічних кислот рослинної 

сировини на клітинну оболонку столового буряка, експериментальний метод 

дослідження кінетики сушіння, для оцінки якості антиоксидантної рослинної 

сировини використані стандартні методи дослідження із застосуванням методу 

спектрометрії, диференціальний метод для визначення теплоти випаровування 

матеріалу, дериватографічний метод для визначення термостійкості 

антиоксидантної сировини, розрахунки математичної моделі теоретичного 

дослідження тепломасообміну здійснювалися засобами програмування DELPHI. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, які захищаються: 
- експериментальні дослідження теплофізичних властивостей антиоксидантної 

сировини проведено за апробованими стандартними методиками. Достовірність 

результатів підтверджується задовільним узгодженням результатів досліджень 

представлених в дисертації з результатами, наведеними у літературі для подібних 

матеріалів; 

- точність і надійність результатів експерименту зумовлена використанням 

сучасних приладів вимірювання з комп’ютерною обробкою даних; 

- достовірність теоретичних результатів забезпечується застосуванням відомих 

рівнянь та апробованими методами їх вирішення засобами програмування DELPHI. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

- вперше визначено вплив органічних кислот рослинної сировини на 

проникність клітинної оболонки столового буряка; 

-  удосконалено спосіб підготовки рослинної сировини, який інтенсифікує 

процес сушіння; 

- розроблені оптимальні режими зневоднення антиоксидантної сировини, при 

якій збереження бетаніну максимальне;  

- досліджено критерій числа Ребіндера, на основі якого розроблені  ступеневі 

режими сушіння; 

- отримано зменшення теплоти випаровування води з антиоксидантної 

рослинної сировини за рахунок створення композицій; 
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- вперше визначено термостійкість досліджуваного матеріалу за допомогою 

термогравіметричних досліджень антиоксидантної рослинної сировини. 

Практичне значення одержаних результатів: 

- в результаті експериментального та теоретичного дослідження процесу тепло 

масообміну зневоднення антиоксидантної сировини з урахуванням властивостей 

матеріалу та режимів сушіння розроблена інноваційна теплотехнологія. 

- розроблено технологічну схему підготовки до сушіння з використанням 

купажування сировини замість гігротермічної обробки, що дала можливість 

інтенсифікувати зневоднення антиоксидантної сировини. 

- розроблено і затверджено нормативну документацію на виробництво нових 

видів антиоксидантних харчових порошків, яка була узгоджена з МОЗ України, 

пройшла державну перевірку і була зареєстрована ДП «Укрметртестстандарт» 

«Порошки антиоксидантні з рослинної сировини» ТУ У 10.3-05417118-045:2012) 

Практичне значення результатів дисертаційної роботи підтверджується 

одержаним патентом України на лінію для виробництва антиоксидантних порошків. 

Результатом роботи є впроваджена на виробництві фірми ТОВ «Їжа 

майбутнього» теплотехнологія отримання антиоксидантних порошків із вмістом 

бетаніну 97 % та реалізовано енергоефективні ступеневі режими. 

Особистий внесок здобувача полягає у проведенні літературного огляду 

існуючих технологій отримання порошку зі столового буряка [1-2]; дослідженні 

кінетики сушіння антиоксидантної сировини [3, 5, 8, 11-14]; дослідженні теплоти 

випаровування антиоксидантної сировини [4, 7, 10]; дослідженні термічної стійкості 

антиоксидантної сировини [9]; розробці нових видів харчових продуктів з 

антиоксидантними властивостями та затвердженні нормативної документації [6, 15-

20]. 

Постановка загальної задачі досліджень, трактування та узагальнення 

експериментальних результатів, обговорення висновків дисертації проводились 

спільно з науковим керівником – академіком НАН України, д.т.н., професором 

Снєжкін Ю.Ф. Результати також обговорювалися з академіком УАН, д.т.н. 

Петровою Ж.О. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи і її основні 

положення доповідались і обговорювались на: Всеукраїнській науково-практичній  

конференції «Вода в харчових продуктах і для харчових продуктів» (м. Харків, 2013 

р.),  ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Innovations in science and 

technology» (м. Київ, 2014 р.), VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції, 

присвяченої 200-й річниці з дня народження Т.Г. Шевченка «Біотехнологія ХХІ 

століття» (м. Київ, 2014 р.), ІХ  Міжнародній конференції «Проблеми промислової 

теплотехніки»  (м. Київ, 2015 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

до 25-річчя факультету обладнання та технічного сервісу ХДУХТ «Проблеми 

енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини» (м. Харків, 

2015р.). 

Публікації. Матеріали дисертаційної роботи опубліковані в 20 наукових 
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працях, в тому числі: 1 монографія, 4 статті, що індексуються міжнародними 

наукометричними базами даних, 7 статей у наукових фахових виданнях України, 5 

доповідей та тез доповідей на конференціях, одержано 2 патенти України на 

винахід та 1 Технічні умови України. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 172 

сторінках, складається зі вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних джерел 

літератури та додатків. Обсяг основного тексту дисертаційної роботи становить 120 

сторінок, включно 66 рисунків, 4 таблиць та 3 додатки. Список використаних 

джерел містить 104 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтувано актуальність роботи, визначено її зв'язок з науковими 

програмами та темами, сформульовано мету, об’єкт, предмет та завдання 

дослідження, обґрунтовано вибір методів  досліджень, визначено наукову новизну 

та практичне значення отриманих результатів, охарактеризовано особистий внесок 

автора, наведено відомості про апробацію результатів дисертації, вказано структуру 

та обсяг дисертації. 

У першому розділі проаналізовано стан досліджень отримання 

антиоксидантного порошку на основі столового буряка. Дослідженням столового 

буряку займаються в країнах Європи, Азії, Південної Америки (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Дослідження столового буряка у світі та в Україні 
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Виявлено, що відомі способи переробки антиоксидантної рослинної сировини 

характеризуються або високими енерговитратами та низькою продуктивністю, або 

великою кількістю відходів та низькою якістю отриманого продукту. Здебільшого 

закордонними та українськими вченими задля збереження бетаніну досліджується 

сік столового буряка, що тягне за собою велику кількість відходів, застосовуються 

енергозатратні методи сушіння. 

Як правило, при переробці столового буряку втрачається приблизно 40 - 60 % 

бетаніну Тож на сьогоднішній день доцільною є подальша робота у сфері 

дослідження сушіння антиоксидантної сировини на основі столового буряку з 

метою зниження енергозатрат та максимального збереження бетаніну. 

Наукові основи сушіння та основні закономірності тепломасопереносу 

представлені у фундаментальних роботах: А. В. Ликова, П.А. Ребіндера, А.В. 

Думанского, Б.В. Дерягіна, Ю.А. Михайлова, П.Д. Лебедєва, Б.М. Смольського, 

О.А. Кремньова, Ю.Л. Кавказова, А.А. Гухмана, В.В. Краснікова, А.С. Гінзбурга, 

М.Ф. Казанського, Н.В. Чураєва, Н.Н. Гамаюнова. 

Велике теоретичне і практичне значення для розвитку сучасної науки про 

сушіння мають праці: А.А. Долінського, М.А. Гришина, Г.С. Шубіна, П.С. Куц, 

С.П. Рудобашти, І.М. Пієвського, В.Д. Шеліманова, Ю.Ф. Снєжкіна, Ж.О. Петрової, 

М.І. Нікітенко, Б.С. Сажина, П.В. Акуліч, О.Г. Бурдо, Г.Н. Станкевича, Б.І. 

Леончика,  Д.П. Лебедєва, Я.М. Ханика, М.І. Погожих, В.М. Атаманюка, Д.С. 

Ізбасарова та ін. 

За результатами огляду джерел літератури сформульовано мету та задачі 

досліджень. 

В другому розділі наведено характеристику об’єктів досліджень та опис 

приладів і установок, за допомогою яких були проведені експериментальні 

теплофізичні, фізико-хімічні та мікроструктурні дослідження антиоксидантної 

рослинної сировини на основі столового буряку та викладено методи проведення і 

обробки результатів експериментальних досліджень.  

Дослідження кінетики процесу сушіння антиоксидантної сировини рослинного 

походження проводились на експериментальному конвективному стенді, 

розробленому в Інституті технічної теплофізики НАН України у відділі 

тепломасопереносу в теплотехноологіях. Програмою досліджень передбачено 

виявлення основних закономірностей сушіння рослинної сировини в широкому 

діапазоні зміни факторів з проведенням автоматичного збору та обробки інформації 

про зміну маси, температури зразка та розрахунків кінетики. Для визначення 

питомих витрат теплоти на випаровування вологи з функціональної рослинної 

сировини під час сушіння було використано диференціальний мікрокалориметр 

випаровування ДМКИ-01. Робота приладу заснована на методі синхронного 

теплового аналізу: одночасному застосуванні термогравіметрії і диференціальної 

калориметрії. Термогравіметричні дослідження виконували в дериватографі Q–1000 

виробництва фірми МОМ (Угорщина). Як зазначалося вище, найбільш цінними 

біологічно активними речовинами столового буряка являються барвні речовини, до 
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яких відноситься бетанін. Для визначення барвних речовин антиоксидантної 

рослинної сировини застосовувався спектрофотометр СФ – 26. Після проведення 

дослідів проводили статистичну обробку результатів вимірювань за методикою. 

Результати досліджень були середніми не менше, ніж трьох повторень. 

Закономірності підтверджувались в кожному паралельному дослідженні. 

Експериментальні дані оброблялись за Фішером – Стьюдентом на рівні 0,95. 

В третьому розділі наведено результати експериментальних досліджень 

впливу рН середовища на збереження бетаніну під час переробки, впливу 

органічних кислот рослинної сировини на клітинну оболонку столового буряка, 

кінетики сушіння антиоксидантної рослинної сировини та вмісту бетаніну 

антиоксидантної рослинної сировини в кінцевому продукті в залежності від 

режимів зневоднення. 

 
 

а) б) 

Рис. 2. Вплив рН середовища на збереження бетаніну під час переробки 

антиоксидантної сировини (буряково-ревеневої): 
1 - буряк столовий; 2 - буряк гігротермічний; 3 - буряк-ревінь (3:1); 

4 - буряк-ревінь (2:1); 5 - буряк-ревінь (1:1) 

 

Як відомо, для збереження бетаніну потрібно кисле середовище. Оскільки рН 

столового буряка становить 6,26 (рис. 2.а), було застосовано метод купажування для 

підбору оптимального рН, при якому максимально зберігається бетанін. 

Метод купажування полягає у поєднанні столового буряка і рослинної 

сировини з підвищеним вмістом органічних кислот (ревеню, томату) у різних 

співвідношеннях. Було визначено рН столового буряка, гігротермічно обробленого 

та купажованого (буряково-ревеневого та буряково-томатного) у різних 

співвідношеннях (рис. 2.а, 3.а).  

Як видно з рисунку 2а, найкращим співвідношенням для буряково-ревеневої 

композиції є 2:1, при якому рН становить 3,75, а бетанін в досліджуваному 

матеріалі після сушіння зберігається на рівні 96,5 % (рис. 2.б); для буряково-

томатної – 3:1, при якому рН становить 3,9, а бетанін – 94,7 (рис. 3.а, 3.б). 

Механізм стабілізації бетаніну в процесі підготовки до сушіння досліджували 
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за допомогою світлового (оптичного) мікроскопу Axio Imager Z1. Збільшували у 

640 разів. На рис. 4 представлені мікроструктурні дослідження зрізів паренхімної 

тканини столового буряка та ревеню. 

 

 а) 
 б) 

Рис. 3. Вплив рН середовища на збереження бетаніну під час переробки 

антиоксидантної сировини (буряково-томатної); 
1 - буряк столовий; 2 - буряк гігротермічний; 3 - буряк-томат (4:1); 4 - буряк-томат (3:1);  5 - буряк-томат 

(2:1); 6 - буряк-томат (1:1) 

 

На рисунку 4.а. чітко видно округлі випуклі клітини столового буряка, які 

оточені клітинною мембраною. Клітини ревеню (рис. 4.б.) видовжені з чітко 

виділеною мембраною. При співвідношенні цих компонентів 3:1 (рис. 5.б.) рН 

змінюється несуттєво – оболонки клітини майже неушкоджені. При співвідношенні 

2:1 (рис. 5.в.) спостерігається очевидний вплив органічних кислот ревеню на 

оболонку клітини столового буряка. Вона стає витягнутою і збільшується її 

гранична проникність, і речовини дифундують всередину клітини, змінюючи рН 

середовища.  

 

  
а) б) 

Рис. 4. Зображення клітини столового буряка (а) та клітини ревеню (б) 
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При співвідношенні компонентів 1:1 (5.г.) повністю зруйновані всі клітинні 

мембрани, що призводить до витікання соку під час сушіння. Отже, пошкодити 

частково клітину, тобто позбавити її властивості напівпроникності можна за 

допомогою створення композиції буряк-ревінь у співвідношенні 2:1 (рис. 5.в.). 

Для повного підтвердження впливу органічних кислот на збереження бетаніну 

був проведений експеримент з іншим джерелом органічних кислот. Схожа 

тенденція спостерігається і при дослідженні буряково-томатної композиції. А отже, 

це підтверджує правильність вибору підготовки до сушіння та створення 

композицій. 

 

  
а) (4:1) 

 

б) (3:1) 

  
в) (2:1) г) (1:1) 

Рис. 5. Зображення клітини буряково-ревеневої суміші у співвідношенні:  
а) (4:1), б) (3:1), в) (2:1), г) (1:1) 

 

Дослідження кінетики сушіння антиоксидантної сировини проводились на 

експериментальному конвективному стенді, з автоматичним збором та обробкою 

інформації за допомогою розробленої прикладної програми «Sooshka». 

На рис. 6. представлені криві кінетики сушіння буряково-томатної композиції, 

де столовий буряк нарізаний пластиною та стружкою. Як видно з рисунку, при 

нарізанні буряку стружкою відбувається інтенсифікація процесу сушіння на 1,4 рази 
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у порівнянні з пластиною. Це підтверджено і кривими швидкості сушіння (рис. 7). 

Було досліджено вплив температури теплоносія на кінетику сушіння буряково-

томатної композиції в широкому температурному діапазоні (рис. 8). Із збільшенням 

температури теплоносія інтенсивність процесу сушіння композиції збільшується. З 

рис. 8 видно, що при температурі теплоносія 60 °С тривалість процесу становить 

100 хв, що в 1,8 раз більше, ніж при температурі 100°С. 

 

  
Рис. 6 Вплив форми буряку на кінетику 

сушіння композиції буряк – томат (3:1): 
t =60°С: V = 3,5 м/с, d = 10 г/кг с. п.: 

1 - пластина (5×5×2 мм), 2 - стружка (2×5×0,2 

мм). 

Рис. 7 Вплив форми буряку на швидкість 

сушіння композиції буряк – томат (3:1): 
 t =60°С, V = 3,5 м/с, d = 10 г/кг с. п.: 

1 –пластина (5×5×2 мм); 2 –стружка (2×5×0,2) 

 

Відповідно, з рис. 9 прослідковується найбільша максимальна швидкість 

сушіння при температурі теплоносія 100 °С - 3,8 %/хв (крива 4), а найнижча – 2,2 

%/хв при температурі теплоносія 60 °С (крива 1). Хід кривих швидкості сушіння 

характерний для колоїдних капілярно-пористих матеріалів і повністю відбувається в 

другому періоді. 

 

 
 

Рис. 8. Вплив температури теплоносія 

на кінетику процесу сушіння композиції 

буряк – томат (3:1): 
V = 3,5 м/с, δ = 10 мм, d = 10 г/кг с. п.: 

1 - 60°С; 2 – 70°С; 3 - 80°С; 4 - 100°С. 

Рис. 9. Вплив температури теплоносія на 

швидкість сушіння композиції столовий 

буряк – томат (3:1): 
V = 3,5 м/с, δ = 10 мм, d = 10 г/кг с. п.: 

1 - 60°С; 2 – 70°С; 3 - 80°С; 4 - 100°С. 
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Рис. 10. Вплив компонентів композиції 

на кінетику процесу сушіння: 
t = 60°С, V = 3,5 м/с, δ = 10 мм, d = 10 г/кг с. п.: 

1 – буряк-томат (3:1), 2 – томат; 3 – столовий 

буряк 

Рис. 11. Вплив компонентів композиції 

на швидкість сушіння: 
t = 60°С, V = 3,5 м/с, δ = 10 мм, d = 10 г/кг с. п.: 

1 – буряк-томат (3:1); 2 томат;3 – столовий буряк. 

Досліджено вплив компонентів композиції на кінетику процесу сушіння (рис. 

10). Композиція (крива 1) досягає значення кінцевої вологості в 1,5 рази швидше у 

порівнянні зі столовим буряком (крива 3). З кривих швидкості сушіння компонентів 

композиції та самої композиції (рис. 11.) видно, що найбільша швидкість у 

буряково-томатної композиції і складає 3,0 %/хв, швидкість столового буряку 

становить 2,1 %, найменша у томаті – 1,6 %/хв. Це пояснюється впливом органічних 

кислот томату на клітинну оболонку столового буряку та, можливо, зміною 

співвідношення вільної та зв’язаної вологи. 

 

 

Досліджено залежність збереження бетаніну від температури теплоносія в 

буряці необробленому, гігротермічно обробленому, буряково-ревеневих та 

буряково-томатних композиціях. Як видно з рисунку 12, при сушінні 

 
Рис. 12. Залежність збереження бетаніну від температури теплоносія 
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непідготовленого буряку бетанін зберігається на рівні 40 %. 

При температурі теплоносія 40-50 °С та високому вологовмісту навіть 

гігротермічно оброблений столовий буряк псується, а бетанін зберігається лише на 

40-50 %. При температурі теплоносія 70-80 °С - зберігається близько 70 % бетаніну. 

Як видно з наведених даних (рис. 12), максимальне значення збереження бетаніну 

96,5 % відповідає режиму сушіння 60 °С та створеним композиціям. 

Отже, незважаючи на те, що при температурі теплоносія 60 °С, тривалість 

процесу 1,8 раз більше, ніж при температурі 100°С, сушіння доцільно проводити 

при режимах з максимальним збереженням бетаніну. 

Однією із характеристик кінетики процесу сушіння є число Ребіндера (Rb), яке 

визначає відношення кількості теплоти, витраченої на нагрівання матеріалу та на 

випаровування вологи за нескінченно малий проміжок часу: 

 
















Wd

td

r

c

r

c
bRb      (1) 

З рисунку 13 видно, що число Rb залежить від температури теплоносія та 

вологості матеріалу на прикладі буряково-томатної композиції. На початку процесу 

сушіння відбувається прогрівання матеріалу зі зменшенням його вологості, при 

цьому число Rb зменшується. 

 

 
 

Рис. 13. Зміна числа Ребіндера від 

температури теплоносія буряково-

томатної композиції: 
V = 3,5 м/с, δ = 10 мм, d = 10 г/кг с. п: 

1 – 60ºС, 2 – 70ºС, 3 – 80ºС. 

Рис. 14. Вплив ступінчатого режиму 

сушіння на кінетику процесу сушіння 

композиції буряк – томат (3:1): 
V = 3,5 м/с, δ = 10 мм, d = 10 г/кг с. п.: 

1 – 60°С; 2 – 100°С; 3 – 100/60°С. 
 

В діапазоні вологості 85-20 %, значення числа Rb мінімальне. В цей час більша 

частина теплоти витрачається на видалення вологи з матеріалу. Починаючи з 

вологості матеріалу 15 % число Rb різко збільшується, а значить більша частина 

теплоти витрачається на нагрівання матеріалу. Характер зміни числа Rb доводить 
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ефективність впровадження ступеневих режимів сушіння. Тому був розроблений 

ступінчастий режим сушіння (рис. 14), який показує, що відбувається 

інтенсифікація процесу сушіння майже в 2 р. у порівнянні із режимом сушіння 60С, 

а бетанін при цьому зберігається на рівні 95-97 % (рис. 15). 

Теоретична обробка отриманих 

експериментальних даних проведена 

за методом В. А. Данилова. На 

рис.16. зображена крива сушіння 

буряково-томатної композиції, яка 

перенесена в систему координат W – 

(τ/τт) та трансформувалась в єдину 

узагальнену криву сушіння. 

Узагальнені криві кінетики 

сушіння буряково-томатної 

композиції за методом Данилова В.А. 

співпадають з різними режимами 

сушіння (рис. 16.). Узагальнена крива 

сушіння може бути побудована по 

одній дослідній кривій сушіння буряково-томатної композиції, отриманій при будь-

якому режимі сушіння, що значно спрощує проведення дослідження кінетики 

сушіння. 

 

 
 

Рис. 16. Узагальнена крива кінетики 

сушіння композиції буряк –томат (3:1) в 

координатах W – (τ/τт) 

Рис 17. Узагальнена крива швидкості 

сушіння композиції буряк-томат (3:1) 

 

Проводячи графічне диференціювання узагальненої кривої кінетики сушіння, 

як представлено на рис. 16, отримали узагальнену криву швидкості сушіння 

буряково-томатної композиції, яка представлена плавною зігнутою лінією (рис. 17.). 

Для визначення характеристик процесу конвективного сушіння 

антиоксидантної сировини, крім експериментальних досліджень виконується також 

чисельне моделювання даного процесу. Моделювання виконуються на основі 

чисельного розв'язання системи рівнянь тепломасопереносу в колоїдних капілярно - 

 
Рис. 15. Залежність збереження бетаніну 

при температурі теплоносія 100/60 ºС: 
1 – буряк необроблений, 2 – буряк гігротермічно 

оброблений, 3 – буряк-ревінь, 4 – буряк-томат 
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пористих матеріалах. Процес конвекційного сушіння передбачає підвід теплоти 

конвекцією від розігрітого повітряного потоку до матеріалу, що висушується. 

Матеріал, що має форму прямокутного паралелепіпеда товщиною d, знаходиться в 

сушильній камері, у яку подається розігрітий теплоносій. Теплоносій обтікає зразок 

матеріалу симетрично з двох сторін. Волога з поверхонь тепломасообміну 

видаляється в повітряний потік у вигляді пари. 

Система рівнянь тепломасообміну складається з рівняння переносу вологи: 

     TgradadivUgradadiv
U

tmm 






   (2) 

та рівняння теплопереносу, що враховує теплоту випаровування вологи всередині 

матеріалу: 

  













 U
rTgraddiv

T
c ,    (3) 

де U, кг/м
3
 - питомий вологовміст матеріалу (сумарна маса рідкої вологи та водяної 

пари в одинці об'єму матеріалу); T, К - температура; τ, с - час; ma , м
2
/с - коефіцієнт 

дифузії вологи в капілярно-пористому матеріалі; t , кг/(м
3
К) - термоградієнтний 

коефіцієнт; с, Дж/(кгК) - ефективна теплоємність матеріалу; ρ, кг/м
3
- ефективна 

густина матеріалу; λ - ефективна теплопровідність матеріалу; r, Дж/кг - питома 

теплота випаровування; ε - коефіцієнт фазового перетворення, який характеризує 

відношення потоку водяної пари до сумарного потоку рідкої вологи та потоку пари. 

Його величина змінюється від 0 до1. 

Задача розглядається в одновимірній постановці. Процес вважається 

симетричним відносно площини симетрії прямокутного зразка. Для випадку 

відносно малої товщини зразка d та при невисоких градієнтах температури 

переносом вологи термодифузією можна знехтувати. Для розв'язання системи 

нестаціонарних рівнянь тепломасопереносу задаються початкові та граничні умови. 

Вважаються відомим початкові температура T0 та вологовміст матеріалу U0, що 

рівномірно розподілені по його товщині. Відомими є також швидкість u∞, 

температура T∞ та відносна вологість теплоносія φ∞ на вході в сушильну камеру. На 

поверхні контакту теплоносія з матеріалом, що висушується, задаються граничні 

умови третього роду, які встановлюють рівність густин потоків маси, що виходять з 

матеріалу, та надходять до теплоносія: 

 ;СС
x

U
a ,vw,v

dx

m 







 

/2    (4)

 

та рівність густин потоків теплоти на поверхні тепломасообміну. 

     ,ССrTT
x

T
,vw,vww

dx









  1

/2

  (5) 
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де x - напрямок від площини симетрії зразка, де x=0, до поверхні тепломасообміну, 

для якої x=d/2; w,vС - відносна концентрація водяної пари в теплоносії біля поверхні 

тепломасообміну; ,vС - відносна концентрація водяної пари в теплоносії на 

значній відстані від поверхні; Tw - температура поверхні тепломасообміну; T∞- 

температура теплоносія на значній відстані від поверхні; α, Вт/(м
2
К) - коефіцієнт 

тепловіддачі; β, кг/(м
2
с) - коефіцієнт масовіддачі.  

Коефіцієнт тепловіддачі α визначається з рівняння подібності для числа 

Нуссельта при турбулентному обтіканні плоскої поверхні. Для визначення 

коефіцієнта масовіддачі β застосовується наближений вираз aC/  , що 

випливає з аналогії між теплообміном та масообміном в граничному шарі.  

Дані граничні умови для вологого матеріалу враховують теплоту 

випаровування рідкої вологи з поверхні. Для завдання умов конвекційної 

масовіддачі з поверхні матеріалу визначається величина концентрації водяної пари 

біля його поверхні. У випадку, коли вологовміст матеріалу біля поверхні 

масообміну перевищує величину максимального гігроскопічного вологовмісту, 

концентрація водяної пари визначається з умов для насиченої пари при температурі 

цієї поверхні. Якщо вологовміст матеріалу біля поверхні менший за максимальне 

гігроскопічне значення, концентрація водяної пари w,vС  визначається з ізотерми 

сорбції за величинами вологовмісту та температури на поверхні. На площині 

симетрії густини потоків маси та теплоти вважаються рівними нулю.  

Система рівнянь разом з граничними умовами розв'язується методом 

скінчених різниць за неявною схемою. В результаті одержуються залежні від часу 

розподіли температури та вологовмісту по товщині матеріалу, що висушується, а 

також інші характеристики процесу конвекційного сушіння. Визначається також 

залежність сумарної маси вологи mw в зразку від часу     .dxx,UFm

2/d

w 

0

2   

Як приклад розглядаються результати чисельного дослідження процесу 

конвективного сушіння зразка товщиною d=10 мм та площею поверхонь, з яких 

видаляється волога, F =1000 мм
2
. Швидкість повітряного потоку в сушильній камері 

u =3,5 м/с, його температура T∞ = 60 
о
С, відносна вологість φ∞ =4,7 %. Початкова 

маса зразка m0= mw,0 + mc =9,786 г. Його початкова температура T0 = 26,6 
о
С. Маса 

сухого матеріалу mc =1,41 г. Початковий питомий вологовміст складає  U0=837,6 

кг/м
3
.  

Теплофізичні властивості буряка, а також залежності рівноважного 

вологовмісту сировини від відносної вологості повітря (криві сорбції) визначаються 

з літературних джерел. За наведеними вихідними даними крім розрахункових 

досліджень проведено також експериментальні дослідження з метою порівняння їх 

результатів. Процес сушіння зразка тривав 90 хв. Результати порівняння 
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залежностей від часу температури поверхні тепломасообміну та маси вологи у 

зразку в процесі його конвекційного сушіння наведено на рис. 18. 

 

  
а) б) 

Рис. 18.- Залежності від часу температури поверхні тепломасообміну (а) та маси 

вологи в зразку (б) в процесі його сушіння: 
1 - дані експерименту; 2 - результати розрахунку. 

 

З порівняння розрахункових та експериментальних результатів видно, що за 

даною чисельною моделлю процес сушіння на початковій стадії протікає дещо 

повільніше, ніж це випливає з експерименту. Надалі інтенсивність висушування 

матеріалу, що визначається з розрахунків, виявляється більшою, ніж та, що 

одержана з експерименту (рис.1б). У цілому ж порівняння результатів чисельного 

моделювання процесів конвекційного сушіння зразка бурякової сировини з 

експериментальними результатами показало їх достатньо задовільне якісне 

узгодження. Отже, розглянута розрахункова модель може використовуватися для 

наближеного визначення характеристик процесу сушіння бурякової сировини, 

зокрема часу, необхідного для сушіння.  

У четвертому розділі висвітлені результати експериментальних досліджень 

тепломасообмінних процесів при сушінні рослинної сировини. Було досліджено 

питому теплоту випаровування та визначена термічна стійкість антиоксидантної 

сировини. 

Оскільки зростання енергетичних витрат при сушінні рослинних матеріалів 

пов’язують з утрудненою проникністю клітинних оболонок для води та складністю 

видалення води, яка взаємодіє з розчинними молекулами клітинного соку і 

молекулами скелету матеріалу, важливо було дослідити вплив створення 

функціональних композицій з рослинної сировини на питому теплоту її 

випаровування. 

Характерним прикладом приладу з диференційним методом вимірювання в 

калориметрії при дослідженні питомої теплоти випаровування являється прилад 

ДМКИ-1, розроблений в Інституті технічної теплофізики НАН України. У даному 

приладі реалізований принцип синхронного теплового аналізу, який об’єднує 

диференціальні калориметричні та гравіметричні методи вимірювання. 
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З рисунку 19 видно, що 

теплота випаровування 

вологи з буряково-ревеневої 

суміші приблизно на 10 % 

менша від теплоти 

випаровування вологи з 

буряку та ревеню окремо. 

Можна припустити, що за 

рахунок активності кислот 

ревеню відбувається хімічний 

вплив на проникність 

клітинної оболонки 

столового буряку, під час 

якого підвищується 

вологовіддача,  інтенсивніше 

випаровується клітинна 

волога і відповідно 

зменшується теплота випаровування, а також зменшується кількість зв’язаної 

вологи. 

Отримані результати дозволяють стверджувати, що при правильно підібраних 

композиціях вони не лише стабілізують компоненти нативної сировини, а й 

відбувається інтенсифікація процесу сушіння із зменшенням енерговитрат на 

процес. 

 

 

 

Рис. 20. Дериватограма  

столового буряку. 

Рис. 21. Дериватограма суміші 

столового буряку з ревенем в 

співвідношенні 2:1. 

 

Досліджувалась зміна термічної стійкості композицій та їх складових. Метою 

дослідження було встановити, чи впливає на термічну стійкість досліджуваного 

 
Рис. 19. Порівняльна характеристика теплоти 

випаровування антиоксидантої сировини: 
1 –ревінь; 2– буряк; 3 – буряк-ревінь (2:1);  4 – вода 

t = 60 ºС,  v = 0,8 см/с, d = 10 г/кг. 
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матеріалу створення буряково-ревеневої композиції. 

Якісна та кількісна оцінка процесів, що відбуваються при нагріванні зразків з 

постійною швидкістю, здійснюється за дериватограмами – сукупністю кривих зміни 

температури зразка (Т), його маси (ТГ), швидкості зміни маси (ДТГ) та класичним 

диференціальним термічним аналізом (ДТА). 

На кривих дериваторами буряку (рис. 20) після повного зневоднення в інтервалі 

179 – 230 
о
С реєструється втрата маси (ТГ) зразка з максимумом піка швидкості 

(ДТГ) при 202 
о
С. Причому ця зміна маси відбувається з виділенням теплоти, 

максимум якої знаходиться при 210 
о
С (ДТА). По характерним ознакам цей процес 

відноситься до термічного розкладання. На дериватограмі композиції буряк-ревінь 

(рис. 21) в дослідженому інтервалі температур процесів термічного розкладання з 

різкою зміною маси не виявлено. Можемо припустити, що зниження рН середовища 

методом купажування впливає на термічну стійкість столового буряку, тобто 

термічна стійкість композиції перевищує термічну стійкість столового буряку. 

 

Таблиця 1. 

Результати аналізу дериваторам столового буряку, ревеню та суміші столового 

буряку з ревенем. 

 

Було оцінено теплоту, яка витрачається на зневоднення в ході 

дериватографічного дослідження столового буряку, ревеню та їх композиції. З 

даних табл. 1 видно, що найбільше теплоти витрачається при зневодненні столового 

буряку, як сировини з високим вмістом зв’язаної води. Дещо меншими є витрати 

теплоти на зневоднення ревеню. Проте питомі витрати теплоти при зневодненні 

Матеріал 
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Столовий буряк 82,44 25–179 121 0,030 2631 

179–

257 
202 0,028 

Ревінь 93,45 25–178 126 0,034 2499 
178–

253 
- 0,026 

Суміш 

столового  

буряку з 

ревенем (2:1) 

90,00 25–179 120 0,033 2276 
179–

254 
- 0,025 
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суміші столового буряку з ревенем мають значно меншу величину в порівнянні з 

витратами на зневоднення окремих компонентів суміші. Найбільш вірогідною 

причиною такого зниження витрат теплоти  є значне зменшення в суміші вмісту 

зв’язаної води, що може бути наслідком зміни структури та складу компонентів 

суміші в умовах низького рН середовища. 

Вперше було доведено, що термічна деструкція буряково-ревеневої композиції 

наступає пізніше, ніж у моносировині. Це свідчить про корисну взаємодію між 

компонентами. 

В п’ятому розділі на основі комплексного дослідження тепломасообмінних 

процесів переробки рослинної сировини розроблено ресурсозберігаючу 

теплотехнологію виробництва антиоксидантних порошків та запропоновано галузі 

їх застосування. На рис. 22 зображена технологічна схема отримання 

антиоксидантних порошків з буряково-томатної композиції, яка включає в себе 

стадію приймання, миття, інспекцію овочів. Далі столовий буряк очищається від 

шкірки, нарізається та подається на купажування. 

При виробництві насіння томатів м’якоть потрапляє у відходи і потребує 

утилізації. Тому для стабілізації бетаніну та створення відповідного рН середовища 

використовували відходи насіннєвого виробництва. З томатів видаляється насіння, 

яке йде на подальшу переробку, м’якоть подрібнюється і поступає на купажування, 

де компоненти змішуються у відповідній пропорції. Підготовлена суміш 

розкладається на піддони і завантажується на візок, який поступає у першу зону 

сушарки, де температура теплоносія становить 100 
о
С. Потім візок переходить у 

другу зону сушарки, де температура теплоносія становить 60 
о
С. Сушіння 

відбувається до кінцевої вологи 6-8 %, що дає можливість отримати порошок. 

 Перевагою розробленої теплотехнології є відсутність хімічних інгредієнтів. 

В результаті, отримано екологічно чисту продукцію зі зниженням енергозатрат за 

рахунок використання купажування та ступеневого режиму сушіння з 

максимальним збереженням бетаніну в кінцевому продукті. 

На рисунку 23. розроблена схема технологічної лінії для виробництва 

антиоксидантних порошків, яка складається із різних ділянок: підготовки сировини 

до зневоднення, сушіння, подрібнення, сепарації, пакування та складу готової 

продукції. 

Свіжий буряк засипають у приймальну ємність (1), транспортером елеваторним 

ТЕ (2) поступає на машину миючу барабанну Т1-КУМ2-М (3). Потім транспортером 

інспекційним ТСІ з магнітним сепаратором П – 100 поступає на очищення шкірки 6, 

потім буряк нарізають на стружку машиною для нарізання овочів А9КР2В (7). Після 

цього буряк зважують на ваговому дозаторі МІ – 1540 – 91 (8) і подають у змішувач 

(9). Рослинну сировину з високим вмістом органічних кислот  засипають у ємність з 

водою (1), потім транспортером (2) подають на машину миючу вентиляторну КУМ-

1 (4). Після миття сировину нарізають (7), подають в дозатор (8) і завантажують у 

змішувач (9), де буряк і рослинну сировину з високим вмістом органічних кислот 

змішують у відповідних пропорціях. Змішану сировину, за допомогою розкладача, 
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(10) конвеєром стрічковим А9-КТФ (11) завантажують на піддони. 

Візок з піддонами (12) поступає на стадію сушіння у 2-х зонну сушарку на 

теплогенераторі ТГ 1,5 (16). Висушений матеріал поступає в зону охолодження (17). 

Далі елеватором «Гусяча шия» А-6 (18) охолоджений матеріал поступає в робочий 

простір мікромлина молоткового 10ММ, де подрібнюється,  звідки  матеріал 

поступає на вібросита циліндричні Р3-ВЦА (20), де розділяється на фракції. 

Подрібнена сировина засипається в мішки і поступає на мішкозашивочну машину 

К4 – БУВ. Далі відправляється на склад готової продукції. 

 

 
 

Рис. 22. Технологічна схема отримання антиоксидантних порошків  

з буряково-томатної композиції 

 

Антиоксидантні порошки можуть застосовуватись у фармацевтичній, молочній, 

харчоконцентратній промисловостях та при виробництві безалкогольних напоїв. 

Розроблено і затверджено нормативну документацію на виробництво нових 

видів антиоксидантних харчових порошків, яка була узгоджена з МОЗ України, 

пройшла державну перевірку і була зареєстрована ДП «Укрметртестстандарт» 

«Порошки антиоксидантні з рослинної сировини» ТУ У 10.3-05417118-045:2012). 

На виробництві фірми ТОВ «Їжа майбутнього» впроваджена теплотехнологія 

отримання антиоксидантних порошків із вмістом бетаніну 97 %. 
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Рис. 23. Схема технологічної лінії для виробництва антиоксидантних порошків 

1 – ємність для приймання буряка та сировини з високим вмістом органічних кислот; 2 – транспортер елеваторний ТЕ; 3 – машина миюча барабанна 

Т1-КУ2-М; 4 – машина миюча  вентиляторна КУМ-1; 5 – транспортер інспекційний ТСІ з магнітним сепаратор П - 100; 6 – машина для зняття 

шкірки буряку; 7 – машина для нарізання буряку та сировини з високим вмістом органічних кислот А9КР2В; 8 – дозатор ваговий МІ – 1540 – 91; 9 – 
лопатевий змішувач буряку та росл. сировини П – 500; 10 – розвідувач;11 - конвеєр стрічковий А9-КТФ для завантаження піддонів; 12 – візок з 

піддонів; 13 – колія рейкова; 14 – вентилятор; 15 – теплогенератор; 16 – сушарка 2-х зонна на теплогенераторі ТГ 1,5; 17 – зона охолодження; 18 – 

елеватор «Гусяча шия» А-6; 19 – мікромлин молотковий 10ММ; 20 – вібросита циліндричні Р3-ВЦА; 21 – машина мішкозашивочна К4 – БУВ; 22 – 
склад готової продукції. 
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ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота спрямована на вирішення важливої науково-технічної 

задачі – підвищення енергоефективності процесу одержання антиоксидантного 

порошку зі столового буряка з максимальним вмістом бетаніну. 

1. Розроблена енергоефективна підготовка сировини до сушіння, при якій 

гігротермічна обробка замінена купажуванням, що дозволило знизити 

енергозатрати на cтадії підготовки на 85 %. 

2. Встановлено вплив органічних кислот рослинної сировини на клітинну 

оболонку столового буряка із зміною рН середовища, що дало можливість 

максимально зберегти бетанін. 

3. Розроблений  енергоефективний ступеневий режим сушіння, при якому 

максимальне збереження бетаніну 96,5 % для буряково-ревеневої та 94,7 % 

для буряково-томатної композицій. 

4. Розрахована швидкість та тривалість процесу сушіння композицій 

антиоксидантної сировини.  

5. Розроблена фізична та математична модель процесу сушіння. 

6. В результаті диференціальних досліджень встановлено, що теплота 

випаровування води в буряково-ревеневій композиції менша, ніж вихідних 

компонентів сировини. 

7. За дериватографічними дослідженнями встановлено, що середня питома 

теплота зневоднення суміші на 13,5 % нижча за теплоту зневоднення 

столового буряку і майже на 9% менша теплоти зневоднення ревеню. 

8. Визначено, що середня швидкість зневоднення суміші на 10 % вища за  

середню швидкість зневоднення компонентів. 

9. Термічна стійкість суміші перевищує термічну стійкість її компонентів. 

10. Розроблено ресурсоенергозберігаючу теплотехнологію отримання 

антиоксидантних порошків, яка захищена патентами на винахід. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Самойленко К.М. Інтенсифікація тепломасообміну при 

купажуванні та сушінні антиоксидантної сировини. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 

наук за спеціальністю 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 

теплоенергетика». - Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 

2019. 

Дисертація спрямована на вирішення важливої науково-технічної 

задачі – підвищення енергоефективності процесу одержання 

антиоксидантного порошку зі столового буряка з максимальним вмістом 

бетаніну. 

Розглянуто сучасні методи отримання порошку зі столового буряка. 

Виявлено, що при існуючих способах переробки столового буряка 

втрачається близько 40-60 % бетаніну. Розроблено енергоефективну 

підготовку сировини до сушіння, досліджено вплив органічних кислот 

рослинної сировини на клітинну оболонку столового буряка, що дало 

можливість розробити композицію столового буряку з різними 

компонентами. На основі проведених досліджень кінетики сушіння 

антиоксидантної сировини розроблено енергоефективні ступеневі режими 

сушіння, при яких відбувається інтенсифікація процесу в 2 рази при  

максимальному збереження бетаніну 96,5 %. 

Розроблена фізична та математична модель процесу сушіння. 

Розрахована швидкість та тривалість процесу сушіння антиоксидантної 

сировини. 

На основі проведених калориметричних досліджень встановлено, 

що теплота випаровування води в антиоксидантній композиції менша, ніж 

теплота випаровування столового буряку. За дериватографічними 

дослідженнями встановлено, що термічна стійкість суміші перевищує 

термічну стійкість її компонентів. 

Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено, що 

застосування методу купажування на стадії підготовки рослинної сировини 

до сушіння та зневоднення за допомогою розроблених ступеневих режимів 

дозволяє суттєво інтенсифікувати процеси сушіння антиоксидантної 

сировини.  



25 

Розроблено ресурсоенергозберігаючу теплотехнологію отримання 

антиоксидантних порошків. 

 Ключові слова: енергоефективні способи сушіння, 

тепломасообмін, теплофізичні властивості, антиоксидантні властивості, 

столовий буряк. 

 

Samoilenko K.M. Intensification of heat and mass transfer during 

mixing and drying of antioxidant raw materials. - Manuscript. 

The dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of 

technical sciences in  the specialty 05 .14.06  - technical thermophysics  and 

industrial heat engineering. -  Institute  of  Technical  Thermophysics  of  the  

National Academy o f Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to solving of important scientific and 

technical problem - increasing energy efficiency of the process of obtaining 

antioxidant powder from red beetroot with maximum content of betanin. 

Modern methods of obtaining powder from red beetroot are considered. 

It was revealed that with existing methods of processing red beetroot, about 40-

60% of betanine is lost. The energy-efficient preparation of raw materials for 

drying was developed, and the influence of organic acids of plant material on the 

cellular shell of beet was researched, which made it possible to develop a 

composition of red beetroot with different components. On the basis of 

conducted researches of kinetics of antioxidant raw materials drying, energy-

efficient step modes of drying were developed, during which process 

intensification approximately is 2 times, with maximum conservation of betanin 

96.5%. 

The physical and mathematical model of the drying process is 

developed. The speed and duration antioxidant raw materials drying are 

calculated. 

On the basis of calorimetric researches it was established, that the heat 

of evaporation of water in the antioxidant composition is less than the heat of 

evaporation of the red beetroot. As a result of derivatographic researches it was 

established, that the thermal stability of composition exceeds the thermal stability 

of its components. 

It has been theoretically and experimentally proved that the use of the 

mixing method at the stage of preparation of plant raw material for drying and 

dehydration, using developed step modes of drying, can significantly intensify of 

antioxidant raw materials drying. 

Resource and energy saving thermal technology for antioxidant powders 

is developed. 

Key words: energy-efficient methods of drying, heat and mass transfer, 

thermophysical properties, antioxidant properties, red beetroot. 


