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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 переробки столового буряка дають можливість зберегти 40-60 % 

бетаніну у кінцевому продукті. 

Дисертація спрямована на вирішення важливої науково-технічної 

задачі – підвищення енергоефективності процесу одержання 
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антиоксидантного порошку зі столового буряка з максимальним вмістом 

бетаніну. Для досягнення мети в роботі було вирішено відповідні наукові 

завдання, що дозволило отримати наступні результати. 

Розглянуто сучасні методи отримання порошку зі столового буряка. 

Досліджено вплив рН середовища на збереження бетаніну під час переробки 

антиоксидантної сировини. В результаті отримано значення рН для столового 

буряку, гігротермічно обробленого та буряково-ревеневої та буряково-

томатної композицій у різних співвідношеннях. У досліджуваних зразках 

визначено вміст бетаніну після сушіння. Відповідно, вдалося отримати 

найкращі результати: для буряково-ревеневої композиції у співвідношенні 

2:1 зі значенням рН 3,75 та збереженням бетаніну на рівні 96,5 %; для 

буряково-томатної композиції у співвідношенні 3:1 зі значенням рН 3,9 та 

збереженням бетаніну на рівні 94,7 %. 

Розроблено енергоефективну підготовку сировини до сушіння в 

результаті дослідження впливу органічних кислот рослинної сировини на 

клітинну оболонку столового буряка, що дало можливість розробити 

композицію столового буряку з різними компонентами.  

На кінетику сушіння має вплив температура та швидкість теплоносія, 

товщина шару, склад, форма та розмір сировини. На основі проведених 

досліджень можна стверджувати, що при нарізанні буряку стружкою 

відбувається інтенсифікація процесу сушіння на 1,4 рази у порівнянні з 

пластиною. Із збільшенням температури теплоносія інтенсивність процесу 

сушіння композиції збільшується. При температурі теплоносія 60°С 

тривалість процесу становить 100 хв, що в 1,8 раз більше, ніж при 

температурі 100°С. 

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 %. 
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Досліджено залежність збереження бетаніну від температури 

теплоносія. При сушінні звичайного буряку бетанін зберігається на рівні 40 

%. При сушінні 40-50 °С навіть при гігротермічній обробці столового буряку  

зберігається лише 40-50  % бетаніну, та буряк скисає в процесі сушіння. При 

70-80 °С  - зберігається близько 70 % бетаніну. Найкращий результат  

збереження бетаніну 94,7 - 96,5 % відповідає режиму сушіння 60 °С і 100/60 

°С та створеним буряково-ревеневій та буряково-томатній композиціям. 

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 - 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. 

Порівнянюючи розрахункові та експериментальні результати можна 

зробити висновки, 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. У цілому ж 

порівняння результатів чисельного моделювання процесів конвекційного 

сушіння зразка з експериментальними результатами показало їх достатньо 

задовільне якісне узгодження. Отже, розглянута розрахункова модель може 

використовуватися для наближеного визначення характеристик процесу 

сушіння антиоксидантної сировини, зокрема часу, необхідного для сушіння. 

Оскільки зростання енергетичних витрат при сушінні рослинних 

матеріалів пов’язують з утрудненою проникністю клітинних оболонок для 



5 

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. 

На основі проведених калориметричних досліджень встановлено, що 

теплота випаровування води в антиоксидантній композиції на 5-7 % менша, 

ніж теплота випаровування столового буряку.  

Дериватографічним методом була досліджена одна з важливих 

характеристик – термостійкійкість. Вперше було доведено, що термічна 

стійкість буряково-ревеневої композиції вища за термічну стійкість 

складових компонентів окремо. 

Було оцінено теплоту, яка витрачається на зневоднення в ході 

дериватографічного дослідження столового буряку, ревеню та їх композиції. 

З даних таблиці бачимо, 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 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 

рНсередовища. 

Вперше було доведено, що термічна деструкція буряково-ревеневої 

композиції наступає пізніше, ніж у моносировині. Це свідчить про корисну 

взаємодію між компонентами. 

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.  
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Розроблено ресурсоенергозберігаючу теплотехнологію отримання 

антиоксидантних порошків. 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 %. 

 Ключові слова: енергоефективні способи сушіння, 

тепломасообмін, теплофізичні властивості, антиоксидантні властивості, 

столовий буряк. 
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ANNOTATION 

 

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 of 

Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019. 

Drying as one of the methods of processing of plant material is a 

complicated and energy-intensive process. The share of drying processes in the 

total energy balance and the volume of dried products is constantly increasing. The 

worldwide long-term experience of providing food to the public shows that the 

technologies and technical means that carry out the drying process are constantly 

being refined and updated. This is due to the intensification and optimization of the 

heat engineering conditions of drying to maximize the preservation of the 

components of the raw material and obtain the final product with certain 

qualitative characteristics. 

Red beetroot is the main raw material, which has a high content of betanin 

with antioxidant properties. This culture is traditional in the nutrition of the 

Ukrainian population. At processing by drying antioxidant raw materials the 

important accent is the reduction of energy consumption for the dehydration 

process, the maximum preservation of biologically active substances and the 

reduction of the cost price of the final product. 

The quality and biological value of dried products depends on the 

preparation of the raw material for drying, the temperature of the drying, the 

duration of the thermal effect on the product. Today, the existing methods of 

processing beet can provide 40-60% of betanin in the final product. 

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. To achieve the goal, 
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the corresponding scientific tasks were solved, which allowed to obtain the 

following results. 

Modern methods of obtaining powder from red beetroot are considered. The 

influence of pH on the conservation of betanin during the processing of antioxidant 

raw materials was investigated. As a result, the pH value for table beet, 

hygrothermically processed, beet-rhubarb and beet-tomato compositions in various 

ratios was obtained. The content of betanin after drying in the samples was 

determined. Accordingly, it was possible to obtain the best results: for a beet-

rhubarb composition in a ratio of 2:1 with a pH value of 3.75 and a conservation of 

betanin at 96.5%; for beet-tomato composition in a ratio of 3:1 with a pH value of 

3.9 and a conservation of betanine at a level of 94.7%. 

Energy-efficient preparation of raw material for drying as a result of 

research on the influence of organic acids of plant material on the cellular shell of 

beet has been developed, which made it possible to develop a composition of red 

beetroot with different components. 

The kinetics of drying is affected by the temperature and speed of the heat 

carrier, the thickness of the layer, composition, shape and size of the raw material. 

On the basis of the conducted research it can be argued that when cutting beets 

with shavings there is an intensification of the drying process by 1,4 times 

compared with the plate. As the temperature of the heat carrier increases, the 

intensity of the drying process of the composition increases. At a temperature of 60 

° C, the duration of the process is 100 minutes, which is 1.8 times more than at 100 

° C. 

Based of conducted researches of kinetics of drying of antioxidant raw 

materials, energy-efficient step-drying modes were developed, during which 

drying process intensification is 2 times, with maximum conservation of betanin 

96.5%. 

The dependence of betanin conservation on the temperature of the carrier 

heat is investigated. When drying red beetroot, betanin is preserved at 40%. When 

drying 40-50 °C, even after the red  beetroot hygrothermal treatment of 40-50% of 
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betanine is retained , and the material are spoils during the drying process. At the 

temperature of drying 70-80 ° C about 70% of betanin is preserved. The best result 

of the conservation of betanine 94.7 - 96.5% corresponds to a drying mode of 60 

°C and 100/60 °C and created beet-rhubarb and beet-tomato compositions. 

To determine the characteristics of the process of convection drying of 

antioxidant raw materials, in addition to experimental studies, numerical modeling 

of this process is also performed. Modeling is performed on the basis of numerical 

solution of the system of equations of heat and mass transfer in colloidal capillary - 

porous materials. The process of convection drying involves the supply of heat by 

convection from the heated air stream to the material. The material, which has the 

shape of a rectangular parallelepiped of thickness d, is in a drying chamber in 

which the heat carrier is enters. The heat carrier flows around a sample of material 

symmetrically on both sides. Moisture from surfaces of heat and mass transfer is 

removed in the air stream in the form of steam. 

By comparing the calculated and experimental results, we can conclude that 

for this numerical model, the drying process at the initial stage takes place 

somewhat slower than it follows from the experiment. In the future, the intensity of 

the drying of the material, determined from the calculations, is greater than that 

obtained from the experiment. In general, the comparison of the results of 

numerical modeling of the convection drying of the sample with experimental 

results showed their satisfactory qualitative agreement. Consequently, the 

calculated model considered can be used to approximate the characteristics of the 

drying process of antioxidant raw materials, in particular the time required for 

drying. 

Since the growth of energy expenditure during the drying of plant materials 

is associated with a poor permeability of the cell membranes for water and the 

difficulty of removing water that interacts with soluble cellular molecules of the 

cell juice and skeletal material, it was important to investigate the effect of creating 

functional compositions from plant material on the specific heat of its evaporation. 
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On the basis of calorimetric studies, it was found that the heat of evaporation 

of water in an antioxidant composition is 5-7% less than the heat of evaporation of 

red beetroot. 

One of the important operating characteristics is a thermal stability. It has 

been investigated by method of derivatography. For the first time, it was proved 

that the thermal stability of beet-rhubarb composition is higher than the thermal 

stability of the constituent components separately. 

The heat consumed for dehydration during the derivatographic study of red 

beetroot, rhubarb and their compositions was evaluated. Most heat is spent when 

dehydration of red beetroot, as raw material with high content of bound water. The 

cost of heat for dehydration of the rhubarb is somewhat smaller. However, the 

specific heat consumption when dewatering a mixture of red beetroot- rhubarb is 

significantly lower compared to the cost of dehydration of individual components 

of the mixture. The most probable reason for this decrease in heat consumption is a 

significant decrease bound water content in the mixture, which may be the result of 

changes in the structure and composition of the components of the mixture under 

low pH value. 

For the first time, It was proved that the thermal destruction of the red 

beetroot-rhubarb composition occurs later than in the mono raw materials. This 

indicates the useful interaction between the components. 

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

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

dehydration using developed step modes can significantly intensify the processes 

of drying antioxidant raw materials. 

Resource-and-energy-saving thermal technology for antioxidant powders is 

developed. Antioxidant powders can be used in the pharmaceutical, dairy, food-

concentrate industries and in the production of soft drinks. 

The normative documentation on the production of new types of antioxidant 

food powders was developed and approved and was registered by the  State 

Enterprise "Ukrmetrteststandard" Technical conditions of Ukraine 10.3-05417118-
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045:2012). At the production of the firm LLC "Food of the Future" introduced heat 

technology for obtaining antioxidant powders with a content of betanin 97%.

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

thermophysical properties, antioxidant properties, red beetroot. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ma , - коефіцієнт дифузії вологи в капілярно-пористому матеріалі, м2/с; 

ε - коефіцієнт фазового перетворення; 

m – маса, кг; 

Q – кількість теплоти, кДж; 

T – температура, ºС; 

 t – час, с або хв.; 

r, - питома теплота випаровування, Дж/кг; 

V – об’єм, м3; 

W– відносна вологість матеріалу, %; 

U - питомий вологовміст матеріалу, кг/м3 

ρ - ефективна густина матеріалу, кг/м3; 

 λ - ефективна теплопровідність матеріалу; 

t  - термоградієнтний коефіцієнт, кг/( м3К); 

φ - відносна вологость повітря; 

p0 - тиск у пароповітряній суміші,  

pv  - парціальний тиск водяної пари,  

Rv,; Ra  - газові сталі для водяної пари та сухого повітря відповідно. 
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ВСТУП 

 

Харчування є ключовим моментом життя кожного живого організму. 

Продукти харчування займають провідне місце в житті кожної людини. То ж з 

розвитком харчової промисловості збільшуються вимоги до харчових продуктів. 

Однією з основних вимог являється натуральність та якість харчових 

продуктів. З 2 серпня 2019 року набуває чинності Закон України "Про основні 

принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної 

продукції". Так, органічною вважається сільгосппродукція, у тому числі харчові 

продукти та корми, отримані в результаті органічного виробництва 

(сертифікованої діяльності, пов'язаної з виробництвом сільгосппродукції (у тому 

числі всі стадії технологічного процесу, а саме: первинне виробництво, 

підготовка, обробка, змішування та пов'язані з цим процедури, наповнення, 

пакування, переробка, відновлення та інші зміни стану продукції), що 

провадиться із дотриманням встановлених вимог [1].  

Останні дослідження у галузі харчових виробництв показали нові корисні 

властивості харчових продуктів рослинного походження. Сьогодні  дуже важливе 

значення має не тільки харчова цінність, а й біологічна активність рослинної 

сировини. Після переробки овочі та фрукти повинні містити якнайбільшу 

кількість природних поживних речовин. Отже, натуральні продукти з високим 

вмістом біологічно активних речовин набувають великого значення в світлі 

серйозних побічних ефектів, пов'язаних з застосуванням  харчових добавок 

хімічного походження. 

Природні пігменти теж відносяться до натуральних харчових інгредієнтів, які 

привертають значну увагу як антиоксиданти, що викликають благотворний вплив 

на здоров'я людини та профілактику захворювань. В зв’язку з тим, що сьогодні в 

Україні поширені такі хвороби як серцево-судинні та онкологічні захворювання, 

на перше місце постає задача працівників харчової промисловості замінити по 

максимуму синтетичні інгредієнти харчових продуктів (консерванти, 

ароматизатори, цукрозамінники, барвники і т.д.) на більш натуральні інгредієнти, 
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які позитивно впливатимуть на організм людини. Наприклад, в якості барвників 

повинні використовуватись природні барвні речовини харчової рослинної 

сировини. 

Проблема переробки, сушіння і використання рослинної сировини з повним 

збереженням її функціональності є дуже актуальною завдяки широкому спектру 

використання її в харчовій та фармацевтичній промисловостях. Одним з 

найефективніших способів збільшення тривалості зберігання харчових продуктів 

є висушування їх до рівноважної вологості. При сушінні значно зменшується 

маса продукту, що знижує затрати на транспортування, пакування та знижує 

потребу в складських приміщеннях. 

Сушіння як один з методів консервування фруктів та овочів 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 повязано з інтенсифікацією і оптимізацією теплотехнічних 

умов сушіння для максимального збереження складових частин сировини і 

одержання кінцевого продукту з певними якісними характеристиками. 

Важливим акцентом при сушінні антиоксидантної рослинної сировини є 

максимальне збереження біологічно активних речовин, макро- і мікроелементів, 

зниження енергозатрат та собівартості кінцевого продукту. Якість та біологічна 

цінність сушених продуктів залежить від підготовки сировини до сушіння, 

температурного режиму сушіння, тривалості теплового впливу на продукт. Отже, 

постає задача - 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.  

Обґрунтування вибору теми дослідження. Процес сушіння є одним з 

найважливіших і досить енергоємних етапів технологічних процесів харчовій 
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промисловості, саме цей процес певною мірою визначає якість готової продукції 

та економічні показники виробництва. 

Витрата енергії на процес сушіння є визначальним чинником, враховуючи 

високу вартість енергоресурсів. Згідно із статистичними даними, на проведення 

процесів термічного зневоднення витрачається від 10 до 25 % енергії, споживаної 

в промисловому секторі розвинених країн. А на процеси сушіння припадає від 12 

до 27 % загальних витрат енергії на зневоднення. 

До таких об’єктів сушіння як овочі та фрукти висуваються підвищені 

вимоги, оскільки основною властивістю рослинних матеріалів як об’єктів 

сушіння є термолабільність, що обумовлена їхньою біологічною природою і 

хімічним складом. Відповідно, що якість таких матеріалів в результаті сушіння 

буде більш вищою, чим буде нижчий температурний рівень процесу зневоднення 

і менша його тривалість. 

Для сушіння рослинних матеріалів найбільше застосування в промисловості 

в даний час одержали конвективні сушильні установки, що маючи  беззаперечні 

переваги, які виражаються в простоті конструкції та експлуатації. 

Актуальність даної дисертаційної роботи обумовлена необхідністю 

дослідження антиоксидантної рослинної сировини (за допомогою конвективного 

сушіння) не тільки з точки зору економії енергії та матеріальних ресурсів, а також 

максимального забезпечення високої якості продукції, що задовольнить потреби 

споживачів. 

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

робота виконана згідно плану НДР Інституту технічної теплофізики НАН 

України, за наступними пошуковими тематиками: «Енергоефективні методи 

переробки рослинної сировини для отримання функціональних харчових 

порошків» (ДР 0112U000453), у якій автор брав участь як виконавець, а саме 

приймав участь в проведенні експериментальних досліджень, аналізі і обробці 

дослідних даних, підготовці публікацій. 
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Мета і задачі 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; 

- 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 
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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; 

- вперше визначено термостійкість досліджуваного матеріалу за 

допомогою термогравіметричних досліджень антиоксидантної рослинної 

сировини. 
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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. Аналіз літератури, основний обсяг 

експериментальної роботи, обробку та аналіз отриманих даних проведено 

особисто здобувачем. 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. 

Особистий внесок здобувача до робіт [68-69, 73-74, 76, 85-87, 95-100, 

102-104] полягає у наступному: 

В роботах, опублікованих у співавторстві, 
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здобувачеві належать такі результати: [97-98] – проведено літературний 

огляд існуючих технологій отримання порошку зі столового буряка, 

проведення експериментальних досліджень диспергування порошків та 

ступеню відновлюваності; [68, 69, 73-74, 76, 95] - дослідження кінетики 

сушіння антиоксидантної сировини та проведення обробки 

експериментальних даних; [85-87] - дослідження теплоти випаровування 

антиоксидантної сировини та проведення обробки даних; [96] - 

дериватографічні дослідження термічної стійкості антиоксидантної 

сировини; [99-100, 102-104] - приймала участь у розробці нових видів 

харчових продуктів з антиоксидантними властивостями та затвердженні 

нормативної документації). 

Апробація матеріалів 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.). 

Структура та об’єм дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

викладена на 172 сторінках, складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Обсяг основного тексту 

дисертаційної роботи становить 120 сторінок, включно 66 рисунків, 4 таблиці 

та 3 додатки. Список використаних джерел містить 104 найменування. 
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РОЗДІЛ 1. 

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ СУШІННЯ 

РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

 

Рис. 1.1. Структурна схема дисертаційної роботи 

На рис. 1.1. наведено структурну схему, яка відображає основні 

напрямки досліджень та взаємозв’язок головних етапів роботи, а також 

викладені відомості про об’єкти та методи досліджень. 
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1.1. Стан досліджень тепломасообмінних процесів при виробництві 

антиоксидантної рослинної сировини 

 

Початок ХХІ століття характеризується небувалим забрудненням 

навколишнього середовища, погіршеною екологією, що несе негативні 

наслідки на здоров’я людини. Одними з найпоширеніших хвороб є серцево-

судинні та онко захворювання. Багато закордонних епідеміологічних 

досліджень показали зв'язок між споживанням фруктів і овочів та ризиком 

серцево-судинних захворювань, раку і інших хронічних захворювань [2-5]. 

Більшість фруктів і овочів є багатими джерелами біоактивних сполук, що 

володіють високим антиоксидантним потенціалом. Ці інгредієнти можуть 

діяти в якості екзогенного ''захисту'' від окисного стресу. Тому вживання 

продуктів харчування з високим вмістом біологічно активних речовин є 

простою необхідністю сьогодення. 

Стан продовольчої безпеки і економічного розвитку України залежить 

від розвитку аграрного ринку. Україна - одна з небагатьох країн світу, яка 

здатна забезпечити не тільки власні потреби, а й стати потенційним 

експортером якісної овочевої продукції, як у свіжому вигляді, так і в 

сушеному в широкому асортименті. Аграрний сектор за умови його 

формування на основі широкого застосування сучасних інноваційних та 

інформаційних технологій отримує значні фінансові можливості для 

забезпечення стандартів якості технологічних процесів виробництва. 

Збільшення обсягів виробництва, розширення асортименту та підвищення 

якості овочевої продукції представляється можливим за умови організації 

ефективної господарської діяльності на промисловій основі в регіонах-

лідерах з виробництва овочевої продукції, до п’ятірки яких входять: 

Херсонська (1193,0 тис.т), Харківська (711,8 тис.т), Дніпропетровська (586,6 

тис.т), Полтавська (512,7 тис.т), Київська (507,0 тис.т) області [6]. 

На сьогоднішній день спостерігається стабільне зростання обсягів 

овочевого виробництва, як показано в таблиці 1. 
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Таблиця 1.1  

Виробництво овочевої продукції в Україні, тис. т  

Рік 

Усі категорії 

господарств  Сільськогоспо- 

дарські 

підприємства, 

тис. т  

Фермерські 

господар-

ства, тис. т  

Господарства 

населення, 

тис. т  

 

 

тис. т 

у % до 

попере-

днього 

року  

2010 8122,0 97,4  964,6  211,9 7157,8 

2011 9832,0 121,1 1540,6  384,3 8292,4 

2012 10017,0 101,9 1433,9  346,8  8582,8 

2013 9873,0 98,6 1158,7  307,3 8713,9 

2014 9638,0 97,6 1345,1 350,4 7942,5 

2015 9214,0 95,6 1193,0 296,7 7724,3 

2016 9415,0 102,1 1230,8 310,5 7873,7 

2017 9286,0 98,6 1205,0 298,3 7782,7 

 

З рисунку 1.2 видно, що виробництво столового буряка в Україні 

займає 9 % від загальної структури площі збирання овочів станом на 2017 р., 

а томатів – 17 %. 

 

Рис. 1.2. Структура площі до збирання овочів урожаю 2017 року в Україні 

http://agro-business.com.ua/images/20-267/20_267_11-3.jpg
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Рис. 1.3 Динаміка вирощування столового буряка в Україні, млн. т 

 

Як видно з рисунку 1.3, з 2011 р. по 2013 р. вирощування столового 

буряка зростає з кожним роком, а із 2014 року спостерігається незначне 

зменшення вирощування столового буряку. Але тенденція змінюється у 2016 

році. Вирощування столового буряка на 2017 рік становить 0,85 млн т/рік. 

За останні 6 років, пік урожайності столового буряка припадає на 2014 

р (рис. 1.4.) і становить 21,89 т/га. У 2015 році спостерігається зниження 

урожайності до 21,16 т/га. а у 2017 р знову зростає. 
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Рис. 1.4. Урожайність столового буряка, т/га 

 

Сільськогосподарські підприємці із зацікавленістю розглядають 

можливості масштабного виробництва, переробки, зберігання овочів та 

розвитку відповідної складської інфраструктури. Тож для України овочі 

залишаються не лише традиційним, а й стратегічним продуктом. 

Оскільки більшість фруктів та овочів є багатими джерелами 

біоактивних сполук, але є сезонними продуктами, необхідно забезпечити 

населення овочами не тільки в сезон їх виробництва і не тільки в зонах їх 

вирощування, а й упродовж усього року в усіх регіонах країни у широкому 

асортименті. 

В дисертаційній роботі д.т.н. Петрової «Створення енергоефективних 

теплотехнологій виробництва функціональних харчових порошків» була 

розроблена класифікація деяких фруктів та овочів, які за своїми 

властивостями класифікуються за 4 основними групами: антиоксиданти, 

пребіотики, фітоестрогени та фолатовмісні [7,8]. 

Антиоксиданти – це природні або ідентичні природним, 

поліфункціональні речовини, які приймають участь в різних ланках обміну 

речовин, синтезі та перетворенні біологічно активних метаболітів. Вони 

здатні самі перешкоджати окисленню активних хімічних речовин в клітинах 

організму людини, або забезпечувати необхідну активність антиоксидантної 

системи організму - універсальної регулюючої системи, яка контролює 

рівень вільнорадикальних реакцій окислення і перешкоджає накопиченню 

токсичних продуктів окислення [7]. 

Все більше дізнаючись про вплив на зміцнення здоров'я антиоксидантів 

в продуктах повсякденного вживання і припускаючи, що ряд загальних 

синтетичних консервантів може мати небезпечні наслідки, закордонні вчені 

провели серію досліджень у галузі природничих антиоксидантів [3, 4]. 

До антиоксидантної рослинної сировини відносять овочі та фрукти, які 

містять у своєму хімічному складі такі біологічно-активні речовини як 
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каротиноїди, барвні речовини (бетанін), лікопін, вітамін Е, аскорбінова 

кислота, органічні кислоти та ін. 

Дуже цінною біологічно активною речовиною вважаються барвні 

речовини. Високий вміст барвних речовин містять плоди чорної бузини, 

чорноплідної горобини, смородини, сливи, столового буряку.  

Серед овочів, що вирощуються в Україні, саме столовий буряк посідає 

одне з перших місць завдяки вмісту антоціанових барвних речовин, катехінів, 

флавонолових глікозидів, вітамінів, мінеральних речовин, які в свою чергу 

сприяють очищенню організму, знижують рівень холестерину в крові, 

покращують жировий обмін, зміцнюють капіляри та кровоносні судини, 

сприяють кровотворенню, підвищують вміст гемоглобіну та збільшують 

кількість еритроцитів, попереджають онкологічні захворювання, знижують 

артеріальний тиск [9].  

Буряк є традиційним і популярним овочем в багатьох частинах світу 

[10]. Важливо, що буряк столовий містить багато харчових волокон, а також 

великий вміст вітамінів групи В (В1, В2, В3, В6, В9) та дуже багатий на 

азотисті речовини, особливо білки. А за вмістом незамінних амінокислот він 

переважає майже всі овочі. Серед них найцінніша – гама-аміноолійна 

кислота, яка сприяє обміну речовин головного мозку. Містять буряки і таку 

сполуку, як бетаїн, що з неї в організмі утворюється фізіологічно активний 

холін. Ця речовина запобігає жировому переродженню печінки й має 

протисклеротичні властивості. У столовому буряку чималий вміст йоду та 

марганцю. З інших мікроелементів наявні такі рідкісні метали, як ванадій, 

бор, кобальт, молібден, рубідій, фтор. А за вмістом цинку буряк майже 

рекордсмен серед овочів та фруктів. Барвні речовини столового буряка 

знижують кров´яний тиск, розслаблюють спазм та зміцнюють капіляри. Ці 

властивості притаманні лише червоним пігментам, за жовтими барвниками 

такого впливу не простежувалось. Сполуки калію та магнію дають змогу 

вживати столовий буряк для профілактики і лікування гіпертонії, 

атеросклерозу та інших захворювань сердцево-судинної системи. 
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Також столовий буряк містить значну кількість цукрів, пектинових 

речовин і клітковину, органічні кислоти, білки, амінокислоти, барвні 

речовини (бетанін), мінеральні речовини, пігменти. Багатий буряк і 

вітамінами, а по вмісту йоду входить у число овочів, найбільш забезпечених 

цим елементом. Отже, складний комплекс хімічних сполук, що містяться в 

буряку, дозволяє вважати його цінним лікувально-дієтичним продуктом, 

оскільки сьогодні населення України страждає на суттєве зниження імунітету 

та ряд вищевказаних захворювань.  

Бетанін буряковий червоний за міжнародною класифікацією Е – 162 – 

харчова добавка. З дисертаційної роботи д.т.н. Петрової Ж.О. [7] відомо, що 

беталаїни, знайдені в столовому буряці, це водорозчинні пігменти, які раніше 

відносили до антоціанів. Вони виявлені у вакуолях клітин. Однак, беталаїни 

структурно і хімічно відрізняються від антоціанів і ніколи не були виявлені в 

одній рослині одночасно. Наприклад, беталаїни містять у своїй структурі 

азот, тоді як антоціани його не мають. Зараз відомо, що беталаїни 

представляють собою ароматичні індольні сполуки, які синтезуються із 

тирозину. Вони не подібні хімічно до антоціанів, а також флавоноїдів. 

Кожний з беталаїнів являє собою глікозид, який містить цукор і барвникову 

частину. Їх синтез стимулюється світлом. 

Є два типи беталаїнів: бетаціаніни, які включають пігменти від 

червоного до фіолетового кольору і бетаксантини, які мають жовтий і 

помаранчевий колір. Із бетаціанінів червоних столових буряків виявлені такі 

пігменти, як бетанін, пробетанін, необетанін, ізобетанін. Бетаксантини в свою 

чергу складаються індикаксантину та вульгаксантину. 

Найкраще вивчений із беталаїнів – бетанін (Betanin), який ще 

називається буряково-червоний (Beetroot Red). А єдиною рослиною, де він 

знайдений є столовий буряк. 

Бетанін являється глікозидом, який гідролізується на глюкозу та 

бетанідін. Бетанін представляє собою глікозидний харчовий барвник, що 
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виробляють зі столових буряків. Його аглікон отриманий гідролізом 

молекули глюкози називається бетанідін. 

 

 

                       бетаціанін                                     бетаксантин 

Рис 1.5. Структурні формули червоних та жовтих пігментів столового 

буряка. 

 

Бетанін деградує під дією світла, температури, кисню. Тому він 

використовується у продуктах короткого терміну зберігання або в сухих 

продуктах. Бетанін може витримувати пастеризацію з високою 

концентрацією цукру. Його чутливість до кисню найвища в продуктах з 

високим вмістом води, а також в продуктах з великим вмістом катіонів 

металів, таких як залізо та мідь. Такі антиоксиданти, як аскорбінова кислота, 

органічні кислоти можуть сповільнювати цей процес. В сухій формі бетанін 

стабільний в присутності кисню [7, 11, 12, 13]. 

Саме від вмісту кислот та значення рН залежить інтенсивність 

забарвлення. На сьогоднішній день вченими запропоновані різні способи 

сушіння столового буряку з метою стабілізації основного червоного 

пігменту. 

 

1.2. Огляд існуючих способів сушіння антиоксидантної 

рослинної сировини 

 

Великий внесок у розвиток енергоефективних процесів сушіння рослинної 

сировини зробили такі відомі вчені як: А. В. Ликов, П.А. Ребіндер, А. А. 
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Долінський, Ю. Ф. Снєжкін, Ж.О. Петрова, А.В. Думанский, Б.В. Дерягін, Ю.А. 

Михайлов, П.Д. Лєбєдєв, Б.М. Смольський, О.А. Кремнієв, Ю.Л. Кавказов, 

А.А. Гухман, В.В. Красніков, А.С. Гінзбург, М.Ф. Казанський, Н.В. Чураєв, 

Н.Н. Гамаюнов. 

Відомі способи переробки рослинної сировини характеризуються або 

високими енерговитратами та низькою продуктивністю або великою 

кількістю відходів та низькою якістю отриманого продукту. 

Щоб підібрати оптимальний режим сушіння відповідної сировини, 

потрібно вивчити особливості досліджуваного матеріалу, зв'язок вологи з 

матеріалом, теорію сушіння. 

Внаслідок зниження вмісту вологи в рослинній сировині відбувається 

концентрування сухих речовин і утворюється підвищений осмотичний тиск. 

В умовах високого осмотичного тиску і нестачі вільної води біохімічні та 

фізіологічні процеси спочатку уповільнюються, а потім зовсім 

припиняються, інактивуються ферменти або суттєво знижується їх 

активність. Після такої обробки стійкість продукції значно підвищується. 

Консервування харчових продуктів методом зневоднення має ряд 

переваг: простота, універсальність, доступність, низька вартість, зменшення 

маси і об’єму кінцевого продукту, що здешевлює його транспортування, 

пакування та зберігання, значне підвищення стійкості готового продукту до 

умов зберігання. Висушені продукти в сприятливих умовах можуть 

зберігатися роками. 

Сушіння — це процес видалення вологи з матеріалу. З одного боку, 

сушіння являється дифузійним процесом, а з іншого – тепловим. Процес 

сушіння надає матеріалам певних властивостей, у багатьох випадках 

забезпечує їх тривале зберігання і часто є останнім етапом у процесі 

виробництва, що безпосередньо передує продажу або упакуванню продукції. 

Сушіння супроводжується масо- і теплообміном між сушильним агентом і 

вологою матеріалу. 
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Сушіння являється одним з основних технологічних процесів, що 

знайшов застосування у хімічній, харчовій, деревообробній, будівництві, 

сільському господарстві та ін. галузях промисловості. У харчовій 

промисловості процес сушіння відіграє надзвичайно важливу роль, оскільки 

застосовується в різних ланках, а саме: 

- при цукровому виробництві сушінню піддається цукор-пісок, 

цукор-рафінад, жом; 

- при спиртовому виробництві – барда, харчові та кормові дріжджі; 

- на молочних заводах при виготовленні сухого та згущеного 

молока; 

- хлібокомбінатах для отримання сухарів; 

- на виробництвах при процесах зберігання і переробки зерна;  

- овочепереробних фабриках; 

- пивоварнях при виробництві солоду і т.д. [14, 15]. 

- виробництво порошків з рослинної сировини [16].  

Щоб зробити правильний вибір оптимальних режимів сушіння для 

конкретної сировини, необхідно керуватися відповідними вимогами, які 

можуть значно обмежити вибір сушильного устаткування [17]. Основними 

критеріями є: 

1. Фізична форма висушуваного матеріалу і одержуваного продукту. 

2. Відповідна якість і задані властивості продукту. 

3. Термолабільність матеріалу (спосіб підведення тепла і фізична 

форма матеріалу повинні вибиратися з урахуванням граничної допустимої 

температури нагріву матеріалу). 

4. Енергетична ефективність. 

5. Продуктивність (мала, середня, висока) [18]. 

Існує багато способів сушіння рослинної сировини. Широке 

застосування знаходять різноманітні сушарки, які мають бути 

ефективними, компактними, не мати негативного впливу на якість готового 

продукту та не забруднювати навколишнє середовище. Але недоліком 
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традиційних способів переробки рослинної сировини є значні втрати 

біологічно-активних речовин. Це, звичайно, призводить до зниження якості 

готового продукту.  

Процес сушіння з технологічної точки зору визначається з одного боку 

тепло- і вологообміном між поверхнею тіла і навколишнім середовищем, з 

іншого боку – нагріванням тіла і перенесенням вологи усередині нього, 

обумовленим формою зв’язку вологи з матеріалом [ 19, 20]. 

Тож безпосередньо на стійкість і якість сушених продуктів істотно 

впливає ступінь зв’язку води з вмістом клітини, що характеризує її 

активність [21, 22]. Під активністю води аw розуміють відношення тиску пари 

води над продуктом р до тиску пари над чистою водою ро при одній і тій же 

температурі: аw = р/ро. Активність характеризує стан води в продукті, 

причетність до фізичних, хімічних і біохімічних змін і залежить від 

загального вмісту води, хімічного складу і структури продукту. Чим нижча 

активність води, тим в меншій мірі вона доступна для мікроорганізмів, тим 

повільніше протікають біохімічні процеси і вища стійкість продукту під час 

зберігання. 

Отже, за теорією П.О. Ребіндера в основу класифікації форм зв’язку 

вологи з матеріалом покладена енергія зв’язку. Існує безліч схем класифікації 

форм зв’язку вологи з матеріалом. В процесі сушіння волога видаляється з 

матеріалу, порушується форма зв’язку вологи, при цьому витрачається 

енергія. Тому найбільш правильно опиратись на класифікацію форм зв’язку, 

основану на інтенсивності енергії зв’язку вологи з матеріалом. По такому 

принципу побудована схема академіка П.А. Ребіндера. 

Кожна форма зв’язку характеризується наступними ознаками: 

характером даної форми зв’язку, умови утворення, причиною, яка обумовлює 

дану форму зв’язку, прикладами речовин, які утворюють дану форму зв’язку, 

енегією зв’язку, умовами порушення зв’язку, зміною речовини. 

Всі форми зв’язку можна розділити на три основні групи: 

- хімічний (іонний, молекулярний); 
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- фізико-хімічний (адсорбційний, осмотичний, сруктурний); 

- механічний (волога в капілярах та макрокапілярах, волога 

змочування). 

Волога зв’язана хімічним зв'язком, зазвичай, не видаляється з матеріалу 

при тепловому сушінні. Прикладом матеріалу з хімічним зв’язком є 

гідроксид кальцію. Для розриву цього зв’язку процес сушіння недостатньо 

ефективний. 

Адсорбційно-зв’язана волога утримується на поверхні розділу колоїдних 

частинок з навколишнім середовищем. Колоїдні структури мають велику 

адсорбційну здатність. Адсорбційна волога утримується молекулярним 

силовим полем. Волога настільки сильно зв’язана з колоїдними частинками, 

що не приймає участі в розчиненні кристалічних речовин, якщо вони додані в 

колоїдний розчин. Адсорбція вологи супроводжується виділенням теплоти. 

Осмотично утримана і структурна волога відрізняється від адсорбційно-

зв’язаної тим, що при сполученні вологи цих видів не виділяється теплота. 

Ця волога зв’язана з матеріалом не так міцно, як адсорбційна. Волога, яка 

зв’язана з матеріалом фізико-хімічним зв’язком, може бути видалена за 

допомогою сушіння. 

Механічна волога міститься в капілярах тіла матеріалу і на його 

поверхні. Волога, що знаходиться на поверхні тіла називається вологою 

змочування. Механічна волога не має міцного зв’язку з матеріалом та може 

бути видалена механічним способом і називається вільною вологою [23]. 

Овочі містять дуже велику кількість вологи (в деяких випадках до 95 %), 

вони нестійкі при зберіганні та їх втрати можуть досягати до 50 %. Отже 

термін зберігання має важливе значення. Одним із видів переробки овочів є 

сушіння. За статистичними даними у світі близько 20 % фруктів та овочів 

піддаються сушінню [6]. 

У зв’язку з тим, що бетанін столового буряку є одним із самих сильних 

антиоксидантів, за останні 5 років підвищився інтерес до його споживання та 

переробки. 
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Дослідженням процесів сушіння столового буряку з метою зниження 

енергозатрат і при цьому максимальним збереженням бетаніну в кінцевому 

продукті, займаються як у світі, так і в Україні (рис. 1.6.). 

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. 

Дослідженням процесу сушіння столового буряка зі збереженням 

біологічно активних речовин займаються у таких країнах як Німеччина, 

Франція, Аргентина, Угорщина, Бразилія, Польща, Малайзія та інші [24, 25, 

26, 27]. 

 

 

 

Рис.1.6. Дослідження столового буряка у світі та в Україні 
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Угорськими вченими було досліджено вплив вакуумного та 

атмосферного тиску сушіння на збереження бетаніну столового буряка [24]. 

Вакуумне сушіння проводилося при температурі 40, 50 та 60 °С, тоді як 

сушіння при атмосферному тиску проводилось при 60, 70 і 80 °С. Усі 

сушильні процеси тривали 150 хвилин. Вміст біологічно активних речовин 

був визначений у вихідній сировині та висушених зразках. 

На рисунку 1.7. показані зміни вмісту вологи. Протягом одного часу 

вміст вологи в зразках 60V, 60L, 70L, 80L був майже ідентичний. Вакуумне 

сушіння при 40 і 50С потребувало більше часу для досягнення вологості 

нижче 10%. 

 

Рис. 1.7. Криві кінетики сушіння при сушінні атмосферним тиском та 

вакуумом: 

40V, 50V, 60V – зразки, висушені при температурі 40 °С, 50 °С, 60 °С під 

вакуумом, 60L, 70L, 80L – зразки, висушені при температурі 60 °С , 70 °С , 80 

°С атмосферним тиском 

 

Виходячи з рисунку 1.8, є суттєва різниця між значеннями вмісту 

бетаціанів та бетаксантину для зразка висушеного при 40 °С під вакуумом та 

іншими зразками. Вміст бетаксантину є найвищим у випадку сушіння при 

температурі 60 °С при вакуумному сушінні. 
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Одним із способів поліпшення стабільності природних барвників є 

процес інкапсуляції, який створює бар'єр між основним матеріалом та 

середовищем. Цей бар'єр утворюється допоміжним матеріалом 

(інкапсулюючий агент), який захищає інкапсульований матеріал, що робить 

кінцевий продукт більш стабільним. 

 

Рис. 1.8. Збереження бетаніну при сушінні атмосферним тиском та вакуумом 

 

Є різні інкапсулюючі агенти, такі як полісахариди, ліпіди та білки, а 

найбільш широко використовується мальтодекстрин, через низьку вартість. 

Крім того, деякі смоли, такі як ксантанова камедь, також можуть бути 

використані в поєднанні з мальтодекстрином під час процесу інкапсуляції, 

для збільшення виходу інкапсуляції. 

В Державному університеті Маринга, в Бразилії вчені також 

намагаються удосконалити процес отримання порошку зі столового буряка за 

рахунок методу інкапсулювання зі збереженням бетаніну [25]. 

Предмет дослідження полягає у капсулюванні природного барвника 

червоного буряка у поєднанні з мальтодекстрином та ксанановою камеддю, 

використовуючи сублімаційне та розпилювальне сушіння. Також визначали 

стійкість отриманих мікрокапсул при різних рН. 
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Мікрокапсуляцію проводили одним мальдекстрином та 

мальтодекстрином і ксантановою камеддю. В результаті цього дослідження 

вчені виявили, що мікрокапсуляція беталаіну з мальтодекстрином та 

ксантановою камеддю (0,5%), показала кращу стабільність бетаніну до 65% у 

порівнянні з інкапсуляцією одним мальтодекстрином. 

Одним із найбільш поширених технологій мікрокапсулювання – є 

розпилювальне сушіння - розпилення емульсії або суспензії, що містить 

інкапсульований матеріал чи агент для інкапсуляції в сушильній камері з 

циркуляцією гарячого повітря. З'єднання розчину з гарячим повітрям 

призводить до випаровування води, в результаті чого утворюються 

мікрокапсули. Інший метод, який можна використовувати, - сушіння 

заморожуванням, яка проходить у замороженому розчині, що містить 

інкапсулюючий агент, супроводжується сублімацією під вакуумом, а зміна 

льоду відбувається безпосередньо з твердої речовини в пару, минуючи 

рідкий стан. 

Інкапсулюючі агенти додавали до соку червоного буряка в кількості 30 г 

сухого матеріалу / 100 г загальної кількості речовини. Два розчини були 

готові, один, що містить тільки мальтодекстрин та інший, що містить 

мальтодекстрин (99,5%) та ксантанову камедь (0,5%). Розчини сушили 

методом розпилювання та заморожування. 

Коли вчені університету провели порівняння між методами сушіння, 

виявилось, що при заморожуванні відбувається менша ступінь руйнування 

бетаніну при всіх значеннях рН, у порівнянні з розпилювальним сушінням. 

Мікрокапсули, отримані розпиленням і заморожуванням мають різні 

структури у зв’язку з механізмами сушіння. В той час, як при розпиленні 

гомогенізація розчину перед сушіння має важливе значення для 

мікрокапсулювання, враховуючи, що матеріал майже повністю закупоренй в 

матрицю, але на поверхні його є значна кількість, то при заморожуванні – 

гомогенізація має незначний вплив на структуру мікрокапсули. В цьому 

дослідженні метод розпилення показує більш високу ступінь руйнування 
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бетаніну у порівнянні із заморожуванням, мабуть через велику кількість 

бетаніну на поверхні мікрокапсул [25]. 

Одним із недоліків даної технології отримання порошку зі столового 

буряка є вартість інкапсулюючих агентів та великі енергетичні затрати на 

процес зневоднення. 

Польськими вченими було проведено дослідження конвективного 

сушіння з попередньою осмотичною обробкою. В якості осмотичного агента 

взято NaCl [26]. 

Осмотична дегідратація (ОД) - це процес видалення води з фруктів та 

овочів шляхом їх занурення в гіпертонічний (осмотичний) розчин. Під час 

осмотичної дегідрадації масоперенос протікає в двох напрямках - вода 

дифундує від біоматеріалу до гіпертонічного розчину, а розчинник дифундує 

від розчину до біоматеріалу. 

Недавні закордонні дослідження показують, що осмотична дегідратація 

позитивно впливає на вміст поживних речовин, сенсорні та функціональні 

властивості їжі, текстуру та стабільність пігментів. Процес осмотичної 

дегідрадації зменшує вміст вологи, а отже, і час підготовки продукту до 

подальшого сушіння. Як наслідок, процес осмотичної дегідратації мінімізує 

небезпеку пошкодження текстури, а також зміну кольору та смаку [26]. 

Осмотична дегідратація проводилася в 5%, 15% та 25% розчинах NaCl 

(w / w) протягом 30, 60 та 90 хвилин відповідно. Сушили при температурі 65 

°С. На думку закордонним вчених, така температура вважається 

оптимальною для сушіння фруктів і овочів. 

На рисунку 1.9. представлені криві сушіння зразків із та без осмотичної 

дегідратації. Рисунок 1.9.а. характеризує дослідження сушіння зразків, 

витриманих з осмотичним агентом 30 хв, рис. 1.17.б. – 60 хв та рис. 1.17.в. – 

витримано 90 хв. Як видно з рисунків, менше часу потрібно для сушіння 

зразків з концентрацією NaCl 5% та 15%. Для зразків з 25% -ною 

концентрацією NaCl час зневоднення був довшим порівняно зі зразками без 

попередньої обробки. Відмінності між окремими результатами випливають із 
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перенесення твердої речовини та кристалізації речовин на поверхні зразка. 

Сіль осіла на поверхні зразка та заблокувала відтік вологи. Це, мабуть, є 

основною причиною незначного скорочення часу сушіння та збільшення 

MCF щодо цього при чистому конвективному сушінні. 

 

 

а) б) в) 

Рисунок 1.9. Криві конвективного сушіння свіжих зразків і оброблених 

осмотичним зневодненням для: а) 30 хв. б) 60 хв. в) 90 хв. 

 

Рисунок 1.10. демонструє, що при конвективному сушінні при 65 °С та 

без попередньої осмотичної обробки зберігається майже 60 % бетаніну. 

Збільшення часу та концентрації осмотичного агента попередньої осмотичної 

обробки обернено пропорційно впливає на ступінь збереження бетаніну. 

 

 

 

Рис 1.10. Збереження бетаніну зразків після конвективного сушіння та 

осмотичної дегідратації 
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Найнижче значення має зразок з попередньою осмотичною обробкою 

25 % та витримкою 90 хв. Найкращим показником 83,7 % є зразок осмотично 

оброблений 5% NaCl та витриманий 30 хв. 

В Інституті досліджень продуктів (Малайзія) були проведені 

дослідження процесу сушіння столового буряка з допомогою 

піноутворюючих речовин (яєчного білка та рибного желатину) [27]. 

Сушіння з піноутворенням допомагає конвертувати рідкі або 

напівтверді продукти у стабільну піну шляхом поєднання з 

піноутворювачами або стабілізаторами. Цей спосіб є відносно легким і може 

бути виконаний за нижчою ціною, ніж розпилювальне сушіння чи 

заморожування. 

Дослідження проводились наступним чином: буряк спочатку миють, 

очищають від шкірки та нарізають невеликими кубиками. Беруть наважку та 

промивають у гарячій воді для інактивації ферментів. Потім його швидко 

переносять у холодну воду 8 ± 1 ° С. Готують піноагент. Після цього до нього 

додають бурякову суспензію та збивають додатково 10 хв. Для кращого 

збивання був використаний мальтодекстрин. Отриману піну з буряка 

поміщають на лоток із нержавіючої сталі і сушать при товщині 3 мм при 50 ± 

1 ° С протягом 6 год у сушильній шафі. Після сушіння бурякові пластівці 

розтирали в порошок. Експеримент проводили, використовуючи 10 г / 100 г 

яєчного білка, 5 г / 100 г і 10 г / 100 г рибного желатину [27]. 

Спосіб отримання порошку зі столового буряку за допомогою 

піноутворюючих речовин має ряд недоліків, а саме, а) хоча він вважається 

дешевшим за способи сушіння вакуумом, розпиленням чи заморожуванням, 

але всеодно є енергозатратним за рахунок використання 

піноутворюючогоагента; б) нажаль, використовується лише сік столового 

буряка, мають місце значний відсоток відходів сировини. 

У ФГБОУ ВПО Воронежському державному університеті інженерних 

технологій була розроблений спосіб комбінованого конвективно–НВЧ–

сушіння, яка дозволяє розрахувати зміну температури і вологовмісту в 
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процесі сушіння. З аналізу роботи видно, що проце сушіння має три періоди 

– прогрів матеріалу, постійний період та період зниження швидкості 

сушіння. Слід відмітити, що підвищення НВЧ-потужності у періоді зниження 

швидкості сушіння дозволяє в значній мірі інтенсифікувати процес сушіння,  

а також те, що більше збільшення НВЧ-потужості призводить до виникнення 

більшого градієнту вологи і, як наслідок, до утворення тріщин і порушення 

структури рослинної сировини. Визначені раціональні технологічні 

параметри постадійного процесу комбінованого конвнктивно-НВЧ сушіння 

рослинної сировини – температура на першому етапі при конвективному 

сушінні Т = 382…386 К, для попереднього НВЧ-сушіння Т = 382…386 К і 

кінцевого НВЧ-сушіння Т = 303…318 К, швидкості теплоносія в щільному 

шарі v = 6…3,6 м/с. при цьому досягається рівномірність процесу сушіння по 

всьому об’єму рослиної сировини та інтенсивне випаровування вологи з їх 

поверхні, що позитивно впливає на якість готової продукції [28]. 

Дослідженням столового буряка з метою отримання порошку з 

високим вмістом бетаніну також займаються і в Україні. 

У Харківському державному університеті харчування та торгівлі 

розроблено спосіб сушіння рослинної сировини змішаним теплопідводом зі 

штучним пороутворенням [29]. Цей спосіб сушіння має свої принципові 

відмінності від інших, а саме -  характер поводження сировини, що 

розташовується, усередині спеціального тепло-масообмінного модуля – 

функціональної ємності. Для рослинної сировини було досліджено два 

способи зневоднення: при першому – подрібнена сировина змішується з 

поверхнево-активними речовинами (ПАР), спінюється та висушується; при 

другому – у подрібнену сировину перед сушінням додається капілярно-

пористе тіло. У якості поверхнево-активних речовин використовуються МЦ 

та NaКМЦ, як капілярно-пористе тіло – губка з кукурудзяного крохмалю.  

З огляду даної роботи видно, що з точки зору підвищення продуктивності 

та зменшення тривалості процесу зневоднення під час сушіння рослинної 

сировини змішаним теплопідводом зі штучним пороутворенням з капілярно-
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пористим тілом (якщо обирати один з них) більш раціональним є спосіб, за 

якого подрібнена сировина змішується з попередньо подрібненим капілярно-

пористим тілом. Раціональна щільність капілярно-пористого тіла (390 кг/м3), 

у разі використання якої для сушіння рослинної сировини тривалість і, 

відповідно, енергетичні втрати менші. Цей спосіб не набув широкого 

впровадження у харчовій промисловості. 

Таблиця 1.2  

Спосіб виробництва сушених високовологих матеріалів 

№ 

прикладу 

Щільність 

теплового потоку, 

кВт/м2 

Довжина 

хвиль, мкм 

Потужність 

конвективних 

зовнішніх 

електронагр., 

кВт/м2 

Висновки 

1 0,4 0,6 0,4 Сировина не 

висушується 

2 

2 1,5 5 

Продукт 

висушується 

із задов. 

якісн. показн. 

3 

7 2,5 7 

Продукт 

висушується 

з вис. якісн. 

пок. 

4 

15 10 10 

Сировина 

висушується 

добре. Спост. 

знач. витр. 

енергії. 

5 16 11 11 Сировина 

пригорає 
 

 

 

В Національному університеті харчових технологій розроблений спосіб 

сушіння високовологих матеріалів, суть якого полягає в тому, що 

висушування рослинної сировини з високим вмістом вологи відбувається в 

імпульсному режимі нагрівання-охолодження при одночасному 

конвективному та інфрачервоному енергопідведенні з рециркуляцією повітря 
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при щільності теплового потоку інфрачервоних променів 0,5-15 кВт/м2, 

довжиною хвиль 0,7-10 мкм і потужності конвективних трубчастих 

електронагрівників 0,5-10 кВт/м2 [30]. 

Як показано в таблиці 1.2, авторами було проведено ряд досліджень з 

метою підбору найбільш оптимального режиму сушіння рослинної сировини. 

За якісними показниками згідно таблиці висушеної сировини найкращим 

результатом вважається приклад № 3 [30]. 

Вченими Одеської Національної академії харчових технологій та 

Харківського державного університету харчування та торгівлі у якості 

стабілізатора бетаніну столового буряка розроблено метод зниження рН 

столового буряку на стадії підготовки до сушіння, за рахунок додавання 

молочної сироватки (містить молочну кислоту), лимонної кислоти і меліси 

[31, 32]. Також відома робота по збереженню БАР столового буряка –це 

застосування мікрохвильова надвисокочастотної (НВЧ)-обробки столового 

буряка перед сушінням [33]. 

Суттєвим недоліком майже всіх способів отримання бурякового 

порошку є використання лише соку, тому мають місце втрати бетаніну за 

рахунок відходів рослинної сировини. 

В Інтитуті технічної теплофізики була захищена робота 

«Інтенсифікація процесів сушіння рослинних пектиновмісних матеріалів». 

К.т.н. Шапар Р.О. описано дослідження кінетики сушіння столового буряка 

як пектиновмісної сировини [34]. В роботі вказано, що інтенсифікація 

процесу, збільшення продуктивності лінії і уникнення довготривалого 

теплового впливу можливі за умов організації процесу сушіння з перервним 

циклом виробництва – першопочатково до рівноважної з навколишнім 

середовищем вологості (Wрівн.= 15...20 %), потім – тимчасове зберігання 

сушеного продукту з наступним, у міжсезоння, досушуванням до низької 

кінцевої вологості (Wк= 6...8 %). За такою схемою виробництва гарантовано 

максимальний ступінь збереження біологічно активних речовин, висока якість 

кінцевих продуктів і зниження енерговитрат. Також Шапар Р.О. було 
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досліджено процес сушіння у продувному й обдувному шарі (рух теплоносія 

відповідно перпендикулярно матеріалу і паралельно). В процесі дослідів 

змінювали форму і розміри зневодненого матеріалу, питоме навантаження на 

сушильну поверхню, швидкість, вологовміст і температуру теплоносія. 

Результатом даних досліджень є те, що параметри теплоносія не повинні 

бути постійними протягом усього процесу сушіння, а мають змінюватися по 

ходу процесу відповідно до закономірностей переносу теплоти і вологи в 

конкретному матеріалі. Зменшення розміру часток досліджуваних матеріалів 

від кружків до кубиків розміром 101010 мм і 555 мм і соломки розміром 

5740 мм інтенсифікує процес сушіння від 10 до 30 %. При виборі теплового 

режиму необхідно враховувати гранично-допустиму температуру 

конкретного матеріалу [34]. 

Д.т.н. Петровою Ж.О. в Інституті технічної теплофізики НАН України 

було розроблено два нових напрямки збереження бетаніну столового буряку 

[7]. Одним із методів являється гігротермічна обробка столового буряку на 

стадії підготовки сировини до сушіння – це варка цілих коренеплодів у 

підкисленому середовищі, за рахунок чого знижується рН середовища до 

3,85. Цей метод дає можливість зберегти бетанін на високому рівні (94 %), 

але він енергоємний. На підготовку сировини до сушіння з використанням 

гігротермічної обробки затрачається близько 50 % від загальних затрат. 

Другим методом є купажування сировини, який дозволяє зберегти бетанін на 

рівні 95 % та знизити енергозатрати на стадії підготовки на 85 % шляхом 

виключення складної гігротермічної обробки. Суть досліджень полягає у 

створенні оптимального рН середовища для збереження бетаніну. 

З огляду способів сушіння столового буряку з метою збереження 

бетаніну випливає, що отримання натурального антиоксидантного порошку 

на основі столового буряку потребує подальших досліджень. 
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1.3. Сучасне сушильне обладнання для зневоднення антиоксидантної 

сировини. 

Для сушіння овочів, фруктів та лікарських рослин використовують 

камерні, стрічкові, тунельні та ін. сушарки. 

Камерні сушарки складаються з камери, всередині якої розташований 

візок. Призавантаженні візок вивозять з камери і завантажують матеріал на 

сітчасті піддони. Візок з встановленим піддонами з матеріалом завозять в 

камеру сушіння де відбувається висушування матеріалу (рис. 1.11). 

Недоліком сушарки є наявність ручної праці, періодичність роботи 

установки, нерівномірність сушіння матеріалу в робочій камері, значні 

питомі витрати теплоти. 

 

 

 

Рисунок 1.11. Камерна сушарка для сушіння овочів та фруктів 
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Теплонасосна сушильна шафа (рис. 1.12) призначена для сушіння 

термолабільних матеріалів із застосуванням теплонасосних циклів. За 

допомогою теплонасосної сушарки можливо здійснювати зневоднення 

різноманітних матеріалів рослинного та тваринного походження, 

синтетичних матеріалів і виробів, лікарських трав та грибів, овочів, фруктів. 

Сушіння відбувається у замкнутому циркуляційному контурі з 

вимушеним осушенням сушильного агенту методом конденсації вологи і 

утилізації теплоти конденсації, яка використовується для випаровування 

холодильного агенту.  

У теплонасосній сушильній шафі досліджуваний  матеріал розміщують 

на піддонах 1 (рис. 1.12.) і завантажують до сушильної камери 2 (у 

технологічний відсік), де циркулює гарячий сушильний агент. При вмиканні 

циркуляційного вентилятора, теплонасосного агрегату та інфрачервоних 

нагрівачів 9 потік сухого повітря з температурою (60 °С), яку задають на 

пульті управління, направляють до технологічного відсіку, де потік 

проходить над вихідним матеріалом. Проходячи над матеріалом, повітря 

нагріває його і зневоднює, змінюючи при цьому свій вологовміст, а 

сушильний агент охолоджується (до 50 °С) і зволожується. Частина 

відпрацьованого вологого сушильного агенту надходить на всмоктування до 

циркуляційного вентилятора 3. Далі ділиться на два потоки, перший із яких 

подають на змішування з осушеним повітрям, а другий подають до нижнього 

атмосферного теплообмінника 4, де охолоджують (до 42,5 °С) за рахунок 

передачі теплоти конденсації вологи в теплоносії, який тече по трубкам. У 

випарнику сушильний агент охолоджують до температури точки роси і з 

нього вилучають скраплену вологу, яку виводять із сушарки. Зневоднений 

сушильний агент (з 13 °С) надходить до верхнього теплообмінника 6, де 

нагрівається (до 23 °С). Після виходу з теплообмінника сушильний агент 

змішують з відпрацьованим сушильним агентом і далі вентилятором 7 (з 35 

°С) подають на конденсатор 8, де нагрівають до заданої кінцевої температури 
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(60 °С). Після виходу з конденсатора гарячий зневоднений сушильний агент 

знову направляють до сушильної камери. 

 

Рисунок 1.12. – Теплонасосна сушильна шафа із інфрачервоними 

нагрівачами:  

1 − піддони; 2 − корпус сушильної шафи; 3 − циркуляційний вентилятор; 4 − 

атмосферний теплообмінник (нижній); 5 – випарник фреону; 6 −атмосферний 

теплообмінник (верхній); 7 − вентилятор; 8 − конденсатор фреону; 9 − 

інфрачервоні нагрівачі. 

 

Між конденсатором і випарником відбувається циркуляція фреону R11. 

З випарника фреон у вигляді пари надходить до компресора, де пара 
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стискається. При стиснені фреон нагрівається і надходить до конденсатора. У 

конденсаторі нагрітий фреон віддає тепло повітрю і нагріває його, а сам 

охолоджується і конденсується. 

Далі сконденсований фреон повертається до випарника, де 

випаровується за рахунок передачі тепла від теплоносія до фреону, і тим 

самим теплоносій охолоджується і з нього виводиться скраплена волога.  

Тобто охолодження і зневоднення сушильного агенту у випарнику та його 

нагрівання у конденсаторі проходить за умов реалізації теплонасосного 

циклу в компресійному холодильному агрегаті із додатковим інфрачервоним 

підігрівом, при якому утилізується приховане тепло та скраплення пари 

сушильного агенту, що дозволяє значно скоротити витрати енергії та 

скоротити процес сушіння із збереженням всіх корисних властивостей 

термолабільних матеріалів. Джерелом енергії для роботи теплонасосної 

сушарки із комбінованим теплопідводом є електрика.  

Недоліком теплонасосної сушарки є використання її тільки при сушінні 

термолабільних матеріалів. 

Стрічкові сушарки отримали широке використання при виробництві 

харчових порошків. В стрічкових (конвеєрних) сушарках матеріал 

розкладається тонким шаром на перфорованих листах, ситах або стрічках, які 

при переміщенні змінюють його положення. Продукт висушується в 

щільному шарі висотою 7,5 – 15 см. Швидкість повітряного потоку в 

стрічкових сушарках відносно невелика (1 – 3 м/с). 

На рис. 1.13. представлена конвеєрна сушарка КСК-2 розроблена в ІТТФ 

НАН України з вогневими калориферами на рідкому паливі для сушіння 

овочів, фруктів та іншої рослинної сировини, які допускають пересипання з 

одної конвеєрної стрічки на іншу [35]. 

Він представляє собою закриту теплоізольовану камеру, в середині 

якого розташовані один над другим 5 стрічкових сітчастих конвеєрів з 

нержавіючої сталі. Кожен стрічковий конвеєр зміщений відносно іншого по 
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довжині сушильної камери для пересипання продукту з однієї стрічки на 

іншу. Стрічки рухаються протилежно одна одній, їх швидкість регулюється. 

 

 

Рисунок 1.13. Конвеєрна сушарка КСК-2 ІТТФ НАН України для 

сушіння овочів та фруктів: 

1- щит керування; 2 – автономна привідна станція; 3 – завантажувальний 

конвеєр; 4 - сушильна камера; 5 – колектори; 6 – витяжні короба; 7 – привод; 

8, 9 – відцентрові вентилятори; 10 – теплогенератори; 11 – повітроводи. 

 

Переваги конвеєрних сушарок - забезпечення безперервності процесу 

сушіння, можливість плавного регулювання продуктивності сушарок за 

рахунок зміни швидкості окремих конвеєрів, значне зменшення корисної 

площі під установку. 

 Недоліком стрічкових сушарок є нерівномірне розподілення повітря 

через засмічування поверхні калориферів, що приводить до нерівномірного 

розподілу температури та вологи, до можливого перегрівання матеріалу. 

Також в цих сушарках виникає проблема очищення стрічки від налиплого 

продукту, що приводить до порушення температурного режиму, періодичній 

зупинці сушарки та зменшенні продуктивності  
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Тунельні сушарки широко використовуються в виробництві сушених 

плодів в США, Франції, Румунії та ін. країнах. 

За способом подачі сушильного агенту в робочий канал сушарки 

поділяються на:  

-  прямоточні – потік теплоносія переміщується паралельно руху візків з 

сировиною; температура теплоносія максимальна на вході в сушильний 

канал; 

-  протиточні – теплоносій рухається назустріч візкам з сировиною; 

максимальна температура регіструється на виході візківз сушарки; 

- комбіновані – прямоточно-протиточні двохзонні сушарки; 

-  багатозонні з перехресним потокомтеплоносія – потік направлений 

перпендикулярно руху продукту; теплоносій в кожній зоні циркулює 

автономно, підтримуючи задані параметри. 

Прямоточну тунельну сушарку фірми «Agroru» загальний вигляд якої 

представлений та схема роботи представлена на рисунок. 1.14. [36]. 

 

 

Рисунок. 1.14. Прямоточна тунельна сушарка фірми «Agroru»: 

1 -канал для переміщення візків; 2 – канал для теплоносія; 3 – вентилятор 

змішування; 4 – візки; 5 – теплогенератор; 6 – витяжна труба; 7 – вентилятор 

підтримки процесу горіння; 8 – патрубок для додаткової подачі повітря. 

 

По висоті сушарка поділена на верхній та нижній канали. 

Виготовляються установки збірними з металічних панелей з теплоізоляцією.  
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В нижньому робочому каналі 1 відбувається переміщення візка 4 та 

сушка сировини. По торцям цього каналу розташовані металічні 

двохстворчаті двері. Візки з піддонами переміщуються по рейкам або 

металічним шинам. З обох торців каналу є вільний простір для розподілення 

потоку теплоносія і його виходу. 

Для підготовки теплоносія в верхньому каналі 2 розташований 

теплогенератор 6 з вентилятором 7 підтримки процесу горіння пальника. 

Потік теплоносія здійснюється паралельно руху візків з сировиною. Після 

сушіння частина теплоносія йде на вихід з сушарки, інша частина подається 

на змішування з свіжим повітрям, який надходить через патрубок 8 в 

верхньому каналу 2 перед теплогенератором 5. Вентилятором 8 відбувається 

нагнітання теплоносія в сушильну камеру. Для виведення продуктів згоряння 

передбачена витяжна труба 6. 

Протиточна тунельна сушарка МНІІПП-1 показана на рис. 1.15. [37]. 

 

Рисунок 1.15. Тунельна сушарка МНІІПП-1 

1 – тунель; 2 – канал для теплоносія; 3 – автоматичний пальник;  

4 - теплогенератор; 5 – калорифер; 6 – вентилятор; 7 – витяжна труба; 

8 – вентилятор-змішувач. 

 

В сушарці МНІІПП-1 (рисунок. 1.15) в якості теплоносія 

використовується підігрітий в теплогенераторі ТГ-2,5 повітря. 

Теплогенератор 4 компактний, працює на рідкому паливі, для чого 

оснащений автоматичним пальником 3. Продукти спалювання палива після 

проходження через калорифер 5 викидається назовні за допомогою труби 7. 

Для підтримання процесу спалювання в теплогенератор 4 вентилятором 6 
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подається повітря. Гаряче повітря вентилятором-змішувачем 8 змішується з 

свіжим повітрям. 

В тунелі 1 матеріал на візку 9 переміщається протитоком назустріч 

теплоносію, який нагнітається з каналу 2. Максимальна температура (70 – 80 

ºС) і мінімальна відносна вологість (15 – 20%) теплоносія зафіксована в кінці 

сушарки, а мінімальна температура (35 - 45 ºС) і максимальна відносна 

вологість (45 – 65 %) – в її началі. Використання на початку процесу сушіння 

м’яких режимів сушіння для видалення вологи з поступовим підвищенням 

температури краще висушують фрукти та овочі. 

Основним недоліком є використання ручної праці при завантаженні; 

використання топкових газів, що, в свою чергу, може викликати утворення 

канцерогенних речовин; а також паралельний рух повітря і матеріалу при 

цьому зменшується контакт і теплообмін між ними. 

Тому для того, щоб якісно висушити продукт, потрібно зробити 

правильний вибір сушильного обладнання та оптимальних режимів сушіння 

для конкретної сировини, необхідно керуватися відповідними вимогами, які 

можуть значно обмежити вибір сушильного устаткування. 

Підвищити енергоефективність в процесах сушіння можна на стадії 

підготовки сировини до сушіння та зневоднення (рис. 1.16.). На стадії підготовки 

знизити затрати енергії можливо реалізувати шляхом зниження початкової 

вологості матеріалу перед сушінням, застосувавши механічне зневоднення; 

збільшенням поверхні випаровування матеріалу; термічною, паротермічною, 

гігротермічною обробкою чи створенням функціональних композицій рослинної 

сировини (купажування). На стадії процесу зневоднення матеріалу досягти 

зниження енергозатрат можливо за рахунок інтенсифікації процесу сушіння, 

утилізації теплоти відпрацьованого теплоносія чи використанням нетрадиційних 

джерел енергії. 

Аналіз літературних джерел показав, що для зневоднення рослинної 

сировини широко використовуються традиційні сушарки завдяки простоті 

конструкцій і експлуатації, а також низькій вартості. Через те, що сушарка 
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працює лише в залежності від періоду дозрівання рослинної сировини, то 

сушильне устаткування, виходячи з економічної доцільності, повинне мати 

низькі капітальні витрати. 

 

Рис. 1.16. Способи підвищення енергетичної ефективності сушарок 

 

Найбільше застосування в теперішній час одержали конвективні сушильні 

установки, перевагами яких є простота конструкції та експлуатації. 

У зв’язку з цим актуальним постає питання подальшого вдосконалення 

техніки та технології сушіння плодоовочевої продукції, направлених на 

подальше зниження питомих витрат палива та електроенергії. 

 

1.4. Висновки до першого розділу та завдання дослідження. 

 

З вищенаведеного літературного огляду випливає, що відомі способи 

переробки антиоксидантної рослинної сировини характеризуються або 

високими енерговитратами та низькою продуктивністю, або великою 

кількістю відходів та низькою якістю отриманого продукту.  
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Здебільшого закордонними та українськими вченими задля збереження 

бетаніну досліджується сік столового буряка, що тягне за собою велику 

кількість відходів, застосовуються енергозатратні методи сушіння. Тож на 

сьогоднішній день доцільною є подальша робота у сфері дослідження 

сушіння антиоксидантної сировини на основі столового буряку з метою 

зниження енергозатрат на стадії підготовки сировини до сушіння та 

максимального збереження бетаніну в кінцевому продукті. 

На основі аналізу літератури сформульовані наступні завдання 

дослідження: 

- 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; 

- 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. 

Основний зміст цього розділу опублікований у наукових працях [2-5, 7, 

18, 19-21, 35-36]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Об’єкти досліджень 

 

Рослинна сировина, яка містить максимальну кількість антиоксидантів, 

відноситься до антиоксидантної сировини. Серед овочів з антиоксидантними 

властивостями, що вирощуються в Україні саме столовий буряк посідає одне 

з перших місць завдяки вмісту антоціанових барвних речовин, катехінів, 

флавонолових глікозидів, вітамінів, мінеральних речовин, які в свою чергу 

сприяють очищенню організму, знижують рівень холестерину в крові, 

покращують жировий обмін, зміцнюють капіляри та кровоносні судини, 

сприяють кровотворенню, підвищують вміст гемоглобіну та збільшують 

кількість еритроцитів, попереджають онкологічні захворювання, знижують 

артеріальний тиск [38,39]. 

Буряк є традиційним і популярним овочем в багатьох частинах світу 

[40]. Важливо, що буряк столовий має великий  вміст харчових волокон, а 

також вітаміни групи В (В1, В2, В3, В6, В9). Столовий буряк дуже багатий на 

азотисті речовини, особливо білки. А за вмістом незамінних амінокислот він 

переважає майже всі овочі. Серед них найцінніша – гама-аміноолійна 

кислота, яка сприяє обміну речовин головного мозку. У столовому буряці 

чималий вміст йоду та марганцю. З інших мікроелементів наявні такі рідкісні 

метали, як ванадій, бор, кобальт, молібден, рубідій, фтор. А за вмістом цинку 

буряк майже рекордсмен серед овочів та фруктів. 

Барвні речовини столового буряка знижують кров´яний тиск, 

розслаблюють спазм та зміцнюють капіляри. Ці властивості притаманні лише 

червоним пігментам, за жовтими барвниками такого впливу не 

простежувалось. Сполуки калію та магнію дають змогу вживати буряк для 

профілактики і лікування гіпертонії, атеросклерозу та інших захворювань 

сердцево-судинної системи. 
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Яскравий фіолетово-червоний колір столового буряка та продукції з нього 

обумовлений наявністю саме барвних речовин – беталаїнових пігментів [32], 

які належать до поліфенолів із групи антоціанів. За вмістом беталаїнів 

столовий буряк значно перевершує всі інші рослини (наприклад, 

червонокачанну капусту, гриби, квітки кактусу та ін.) [41]. З літературних 

джерел відомо, що беталаїни локалізовані у вакуолях і відповідають за колір 

рослин. Їх концентрація у коренеплодах складає 200-1500 мг/кг. 

Беталаїни – азотвмістні гетероциклічні пігменти, основними з яких є 

бетаїн та бетанін. Кількість беталаїнів залежить від сорту і умов 

вирощування. Встановлені також розходження й у співвідношенні бетаїнів і 

бетанінів різних сортів столового буряку. Окрім барвних речовин у 

столовому буряку містяться також і інші низькомолекулярні фенольні 

сполуки, такі як катехіни, флавонолові глікозиди, оксикоричні кислоти [42]. 

 

Таблиця 2.1 

Характеристика якісного та кількісного складу фенольних сполук 

буряку різних сортів [9]. 

Ботанічний 

сорт 

буряку 

антоціани низькомолекулярні фенольні сполуки 

Дубільні 

речовини, 10-3, 

% 
загальний, 

10-3, % 

бетаїн бетанін 
загальний, 

10-3, % 

катехіни 
флавонові 
глікозиди 

оксикоричні 
кислоти 

10-3, 
% 

% від 

загальної 

кількості 

10-3, 
% 

% від 

загальної 

кількості 

10-3, 
% 

% від 

загальної 

кількості 

10-3, 
% 

% від 

загальної 

кількості 

10-3, 
% 

% від 

загальної 

кількості 

Дій 269,8 57,8 21,2 212 78,8 300 53 17,7 208 69,3 39 13,0 451 

Бордо 

Харківський 
569,4 244,4 42,9 325 57,1 329 99 30,1 219 66,6 11 3,3 769 

Багряний 607,8 251,8 41,4 356 58,6 341 99 29,0 226 66,3 16 4,5 392 

Сквірский дар 527 218 41,4 309 58,6 265 53 20,0 213 80,4   
548 

Бордо 237 572,6 236,6 41,3 336 58,7 320 83 25,9 237 74,1   
423 

Одноросткова 218,4 82,4 37,6 136 62,4 299 73 24,4 226 75,6   
346 

Egavo 431,6 178,6 41,3 253 58,7 298 71 24,6 218 75,4   
615 

Libero 294,6 122,6 41,5 172 58,5 302 94 31,1 208 68,9   
498 

Detroit-2- 

NeroRS 
234,2 66,2 28,2 168 71,8 274 42 15,3 232 84,7 - - 524 

Місцева 26-5 241,6 100,1 41,5 141 58,5 242 42 17,4 200 82,6   
633 

Зміна 509,7 215,7 42,2 294 57,8 334 69 20,7 243 72,6 2,2 6,6 378 

Делікатесний 346,1 68 19,7 278 80,3 261 58 22,2 203 77,8 - - 356 
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У Харківському державному університеті харчування та торгівлі 

проводили дослідження з визначення якісного та кількісного складу 

фенольних сполук у місцевих сортах буряка наведено у таблиці 2.1. Аналіз 

результатів показав наявність у столовому буряці наступних фенольних 

сполук: високомолекулярні речовини – таніни та такі низькомолекулярні 

з’єднання як антоціани, катехіни, флавонові гликозиди та оксикоричні 

кислоти. При цьому антоціани, згідно даної  роботи, представлені двома 

групами, а саме бетаїном та бетаніном [9]. Кількісний аналіз визначених 

фенольних сполук вказує на сортовий вплив. Так, антоціанів за сортом 

міститься від 218,4·10-3% (Одноростковий) до 607,8-3% (Багряний). При 

цьому бетаїн складає від 19,7% (Делікатесний) до 42,9% (Бордо Харківський) 

загального вмісту антоціанів, а бетанін – від 57,1% (Бордо Харківський) до 

80,3% (Делікатесний). Тобто бетанін є переважним пігментом столового 

буряку, що корелює з літературними даними. Його вміст у різних сортах 

буряку коливається від 136·10-3% (Одноростковий) до 356·10-3% (Багряний) 

[9]. 

Відомо, що бетанін і бетаїн мають лікувальні властивості. Вони здатні 

укріпляти стінки кровоносних судин, є універсальним засобом профілактики 

застуди, перевантажень організму і вторинних імунодефіцитних, включаючи 

канцерогенез і наслідки опромінювання. Бетанін та бетаїн також відносять до 

ліпотропних речовин, які приймають активну участь у жировому обміні, так 

як вони близькі за своєю хімічною будовою до відомих регуляторів обміну 

речовин – холіну та лецитину [43]. 

Крім того, за результатами приведених досліджень (табл. 2.1) у 

столовому буряку знайдені такі низькомолекулярні фенольні сполуки як 

катехіни (17,4…31,1%), флавонові глікозиди (66,3…84,7%) та у деяких 

сортах оксикоричні кислоти (3,3…13,0%). Помітний сортовий вплив на вміст 

цих речовин у столовому буряку. Так, катехінів залежно від сорту міститься 

від 42·10-3% (Detroit-2-NeroRS, Місцева 26-5) до 99·10-3% (Бордо 

Харківський, Багряний), флавонових глікозидів – від 200·10-3% (Detroit-2-
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NeroRS, Делікатесний) до 243·10-3% (Зміна). Оксикоричні кислоти знайдені 

тільки у сортах Дій, Бордо Харківський, Багряний, Зміна та їх вміст 

незначний – від 11·10-3% до 39·10-3%. Як відомо, катехіни, флавонові 

глікозиди, антоциани володіють високою фармакологічною активністю [44]. 

Крім того, за рахунок рухливого атома водню гідроксильної групи фенольні 

сполуки є акцепторами вільних радикалів, які утворюються при окислюванні, 

що й обумовлює антиоксидантну дію. За рахунок рухливих атомів водню 

фенольних гідроксилів, фенольні сполуки здатні зв’язувати іони важких 

металів у стійкі комплекси, тим самим, знижуючи їх каталітичну дію в 

багатьох окисних процесах [7]. 

До антиоксидантів також відносяться органічні кислоти, які містяться в 

рослинній сировині, зокрема у ревені, томаті. 

Ревінь – дуже вигідна культура як 

постачальник органічних кислот, оскільки ця 

рослинна сировина невибаглива до умов 

вирощування (рис. 2.1.).  Це багаторічна рослина 

сімейства гречаних. На сьогодні відомо близько 

40 видів, з яких найбільш поширені хвилястий, 

компактний та черешковий (чорноморський) В 

Україні найбільше вирощують: Р. хвилястий (R. undulatum L.) і Р. 

чорноморський (R. rhaponticum L.). У черешках міститься багато органічних 

кислот, які надають приємного освіжаючого смаку. Рослини містять вітаміни 

А, В, С, D, PP; яблучну , лимонну (1,58-2,6 %), янтарну, саліцилову кислоти, 

невелику кількість щавелевої (0,14-0,25 %); пектини, мінеральні речовини 

(солі калію, фосфору, магнію), клітковину. Найбільша цінність культури в 

тому, що всі ці корисні вітаміни людина одержує в дуже ранні сроки навесні, 

коли ще немає свіжих овочів та фруктів. Черешки наростають за 15-20 днів 

після припинення заморозків. При використанні листків протягом 7-15 днів 

наростають нові, постачаючи продукцію протягом 30-60 днів. Висока 

 

Рис. 2.1. Зовнішній 

вигляд ревеню 
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температура влітку призводить до нагромадження у черешках щавлевої 

кислоти, в результаті чого втрачається товарна якість рослини. 

 Завдяки своїм корисним властивостям ревінь знайшов , застосування у 

приготуванні різноманітних страв, зокрема компотах, киселях, виготовлення 

цукатів і т.д. Та все ж таки найбільшу цінність ревінь має через високий вміст 

органічних кислот. Загальна кількість органічних кислот становить  від 0,48 

до 1,88 % від сирої маси [45]. 

Томати - це овочі, виробництво яких є одним 

з найбільших в світі (рис. 2.2.). Вони є відмінним 

джерелом багатьох поживних речовин і 

вторинних метаболітів, які важливі для здоров'я 

людини; мінеральних речовин, вітамінів С і Е, B-

каротину, лікопіну, флавоноїдів, органічних 

кислот, фенолів і хлорофілів [38, 46]. 

Найважливіше господарське значення має 1 вид: томат звичайний, або 

їстівний (Lycopersicon Esculentum L.). Плоди томату містять велику 

кількість вітамінів (В1, В2, С, Р, РР), провітамін А, цукри, яблучну і 

цитринову килоти, мінеральні речовини. Томати широко споживаються як в 

сирому вигляді, так і після обробки та можуть забезпечити значну частину 

загального обсягу антиоксидантів в дієтичному раціоні людини.  

Томати є основним джерелом лікопіну і фенольних речовин в дієті, тому 

що вони корисні та мають невисоку вартість. Однак, коли томати 

переробляються в продукти, такі як кетчуп та різноманітні соуси, відходи 

виробництва становлять 10-30 % від їх ваги. Але, як відомо, саме шкірка 

томатів містить більшу кількість біологічно активних речовин, лікопіну у 

порівнянні з волокнистою масою і насінням. Крім того, шкірка і насіння, 

містять незамінні амінокислоти, а насіння томатів має більшу кількість 

корисних мінеральних речовин (Fe, Mn, Zn і Cu). Вони також містять 

мононенасичені жирні кислоти, особливо олеїнову і ліноленову кислоти. У 

більшості попередніх досліджень, антиоксиданти були визначені, в 

 

Рис. 2.2. Зовнішній 

вигляд томату 



68 

основному, в цілих томатах або продуктах їх переробки. Також закордонні 

вчені встановили, що більшість флавонолів в томатах присутні саме в шкірці 

[38]. Аналогічно, відзначено, що більша частина лікопіну була знайдена в 

шкірці і в нерозчинній у воді м'якоті томата. Було доведено, що в 

середньому, томатна шкірка міститься в 2,5 рази більше лікопіну, ніж в 

м'якоті. Тож постає питання безвідходного виробництва, оскільки відходи, 

зазвичай, являють собою екологічну проблему для галузі, і було проведено 

багато досліджень з приводу потенційного використання відходів, щоб 

зменшити виробничі витрати і виправдати нові інвестиції в устаткування, 

забезпечуючи правильне рішення проблеми забруднення, пов'язаного з 

харчовою промисловістю. Це може становити великий інтерес для харчової 

та фармацевтичної промисловості [38]. 

 

2.2. Установки проведення досліджень 

2.2.1. Експериментальний стенд для дослідження процесів 

конвективного сушіння колоїдних капілярно-пористих матеріалів. 

 

Дослідження кінетики процесу сушіння функціональної 

антиоксидантної сировини рослинного походження проводились на  

експериментальному конвективному стенді, принципова схема якого 

зображена на рис 2.3. [47, 48]. 

Технічна характеристика конвективного сушильного стенду: 

Температура теплоносія      30 – 150°С  

Швидкість руху теплоносія     0,5 – 5 м/с 

Експериментальний стенд складається з робочої камери 1, зони нагріву 

теплоносія 2, вентилятора 3, потенціометра 4, щита управління 5, ваг 6, 

генератора водяної пари 7, регулюючого автотрансформатора 8, психрометра 

9 і трубки Піто 10 з мікроманометром 11. 

Експериментальний стенд складається із системи ізольованих 

повітропроводів з пристроями для нагрівання та циркуляції теплоносія, 
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сушильних камер, системи контролю і підтримання температури теплоносія, 

автоматичного збору і обробки інформації про перебіг процесу зневоднення 

матеріалу. 

 

 

Рис. 2.3. Схема експериментального стенду: 

1 – сушильні камери; 2 – калорифер; 3 – вентилятор; 4 – регулятор 

температури;  5 – щит керування; 6 – датчики температури; 7 – заслінки; 

8 – психрометр; 9 – спеціальні решітки;  10 – штанга ваг;  11 – ваги. 

 

Дільниця теплової підготовки повітря (2) виконана у вигляді 

прямокутного короба, в якому розміщений трьохсекційний електропідігрівач 

потужністю 10 кВт (рис. 2.4). Для точної підтримки заданої температури 

калорифер підключений до автоматичної системи регулювання, яка 

складається з електричного регулятора температури ЕРТ – 4 (4) та 

термометрів опору ТСМ-50 (6). 

Рух теплоносія відбувається за допомогою відцентрового вентилятора 

(3) середнього тиску. Зміна швидкості руху теплоносія досягається 

регулюванням частоти обертання вентилятора (3) на щиті керування (5). 

Співвідношення між відпрацьованим та свіжим повітрям можна регулювати 

за допомогою шиберів на патрубках (7). 
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Рис. 2.4. Структурна схема автоматизованого збору та обробки  

інформації із конвективного сушильного стенду 

 

Стенд доукомплектований допоміжним обладнанням (рис. 2.4.): 

аналоговим цифровим перетворювачем i-7018, конвертором-інтерфейсом i-7520 

та персональним комп’ютером, що дозволяє проводити процес сушіння в 

автоматичному режимі за допомогою розробленої прикладної програми 

”Sooshka”. 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. 

 

2.2.2. Диференційний мікрокалориметр для визначення питомої 

теплоти випаровування антиоксидантної сировини ДМКИ-01. 

 

Однією з причин  збільшення енергетичних затрат на процес сушіння 

антиоксидантної рослинної сировини пов’язують зі складністю видалення 

вологи з досліджуваного матеріалу, кінетика  зневоднення якого обумовлена 

рухливістю молекул води та енергією їх взаємодії з іншими молекулами, 

скелету матеріалу. 
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Для визначення питомих витрат теплоти на випаровування вологи з 

функціональної рослинної сировини під час сушіння було використано 

диференціальний мікрокалориметр випаровування ДМКИ-01 [49]. Робота 

приладу заснована на методі синхронного теплового аналізу: одночасному 

застосуванні термогравіметрії і диференціальної калориметрії. Під час 

ізотермічного сушіння зразка всередині теплового блоку калориметру 

здійснюють одночасне поточне вимірювання кількості теплоти, витраченої 

на випаровування вологи з матеріалу, і відповідне зменшення маси зразка. 

Поточні значення теплоти випаровування вологи зі зразка під час досліду 

визначають після закінчення досліду за формулою: 
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де ri – питомі витрати теплоти на випаровування за час сушіння від τі до 

τі+1, кДж/кг;  

τі  та  τі+1 – поточні моменти часу процесу сушіння, с;  

Q(τ) – тепловий потік всередині робочої камери теплового блоку ДМКИ-

01 як функція часу, Дж/с;  

m(τі) та m(τі+1) – маса зразка в моменти часу τі та τі+1, кг. 

Зовнішній вигляд мікрокалориметра представлений на рисунку 2.5., 

який складається з електронного блоку 1, платформи 2, аналітичних ваг 3, 

кожуха теплового блоку 4 і теплового блоку 5. 

Мікрокалориметр моделі ДМКИ-01 відноситься до диференційних 

термогравіметричних калориметрів. Для визначення питомої теплоти 

випаровування у ньому об’єднані методи диференційної калориметрії і 

гравіметричного аналізу. Мікрокалориметр застосовують в якості 

нестандартизованого засобу для вимірювання випаровування як вільної, так і 

звязаної з матеріалом вологи. 
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Рис. 2.5. Зовнішній вигляд диференційного мікрокалориметра ДМКИ-01: 

1 – електронний блок; 2 – платформа; 3 – аналітичні ваги; 4 – кожух 

теплового блоку; 5 – тепловий блок 

 

Робота мікрокалориметра заснована на безперервному і одночасному 

замірі зниження маси проби досліджуваного зразка і кількості теплоти, яка 

витрачається за одиницю часу на випаровування вологи в процесі ізотермічного 

процесу сушіння тонкого шару вологого дисперстного матеріалу чи рідини. 

При цьому температура проби досліджуваного зразка підтримується за 

допомогою ізотермічного джерела теплоти (як правило, електричного 

нагрівача), яка дорівнює температурі повітря (чи газу) в робочій камері. 

Мікрокалориметр виконаний по диференційній схемі, при якій відбувається 

порівняння ефектів випаровування проби досліджуваного зразка та еталону – 

термічно інертної речовини. 

На рис. 2.6. показана принципова схема мікрокалориметра. Верхній 1 і 

нижній 2 блоки за допомогою вбудованих електронагрівачів і системи 

регулювання термостатують при заданій температурі і забезпечують в 

середині робочої камери 8 ізотермічний тепловий режим Т=const. 
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Рис. 2.6. – Принципова схема мікрокалориметра: 

 1 – верхній термостатичний блок; 2 – нижній термостатичний блок; 3 – 

калориметрична платформа с основним електронагрівачем; 4,5 – 

перетворювачі теплового потоку (ПТП); 6 – комірка із зразком 

досліджуваного матеріалу; 7 – комірка з еталоном; 8 – рабоча камера; 9 – 

аналітичні ваги. 

 

 

Рис. 2.7. – Структурна схема мікрокалориметра: 

ПК – персональний компьютер, ПО – програмне забезпечення 

 

При цьому калориметричну платформу 3 за допомогою основного 

електронагрівача нагрівають до температури ТТТКП  , де за рахунок 

різниці температур ∆Т = 4…10 К забезпечується прохід теплового потоку 

через зразок досліджуваного матеріалу 6 та еталону 7. 
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Температура навколишнього середовища навколо матеріалу постійно 

підтримується, за рахунок чого робота на його нагрівання рівна нулю і вся 

кількість теплоти, яка отримується (поглинається) досліджуваним зразком і 

еталоном та вимірюване диференційно з’єднаними ПТП 4 та 5 витрачається 

тільки на випаровування. Одночасно фіксується зміна маси досліджуваного 

матеріалу в процесі сушіння за допомогою аналітичних ваг 9. 

Структурна схема мікрокалориметра приведена на рисунку 2.7. 

 

2.2.3. Застосування дериватографа Q-1000 з метою 

термогравіметричного дослідження впливу компонування 

антиоксидантної рослинної сировини на процес термічної деструкції 

досліджуваного матеріалу 

 

Термогравіметричні дослідження виконували в дериватографі Q–1000 

виробництва фірми МОМ (Угорщина). 

На рис. 2.8. представлена блок-схема установки для 

термогравіметричних досліджень деструкції антиоксидантої рослинної 

сировини. Установки для термогравіметричних досліджень деструкції 

антиоксидантної рослинної сировини складається з печі, вагового блока, 

блоків вимірювання та обробки інформації [50]. 

В печі 1 за допомогою програматора 2 підтримується задана 

температура, яка контролюється термопарою 3. 

Ваговий блок включає аналітичні ваги 4 з пристроями для зміни 

чутливості та поглинання коливань. На одній стороні коромисла ваг 

підвішена пустотіла керамічна стійка 5, верхній кінець якої введений в піч. 

Стійка в верхній частині має гребінку з вмонтованими спаями від двох 

диференціальних термопар. Перша (робоча) термопара призначена для 

вимірювання температури зразка (Т) в процесі нагрівання. 
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Рисунок 2.8. – Блок-схема установки для дослідження термічної деструкції 

антиоксидантної рослинної сировини. на базі дериватографа Q–1000: 

1 – піч; 2 – програматор температури в печі; 3 – термопара контролю 

температури; 4 – ваги; 5 – керамічна стійка; 6 – зразок; 7 – пристрій для виміру 

швидкості видалення вологи; 8 – пристрій для виміру зміни маси зразка; 9 – 

підсилювач сигналу; 10 – самопис; 11 – аналогово-цифровий перетворювач; 12 

– конвертер інтерфейсу; 13 – джерело живлення; 14 –- комп’ютер. 

 

На спай другої термопари насаджують тигель з інертною речовиною. 

Різниця температур між зразком та інертною речовиною реєструється в 

вигляді диференціальної е.р.с. (ДТА). 

На другій стороні коромисла ваг розміщені електромагнітна котушка 

пристрою 7 та феритовий стрижень пристрою 8. Пристрій 8 виконаний в 

вигляді диференціального трансформатора з феритовим стрижнем в середині, 

  БЖ 

   КІ  АЦП 

 5 

 9 

 7 

 9 
 4 

 8 

 2 

10 

11 

 9 
 14 

12 

13 

 

     3 
 1 

 6 

ТГ 

Т 
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призначений для реєстрації зміни маси зразка (ТГ). Пристрій 7 складається з 

електромагнітної котушки в вигляді рамки, яка підвішена в полі постійного 

магніту. При русі в однорідному магнітному полі в рамці генерується 

напруга пропорційна швидкості зміни маси зразка (ДТГ) 

 

 

 

Рисунок 2.9. – Панель управління системою збору та обробки інформації з 

дериватографа Q–1000. 

 

Інформація про зміну маси та температуру зразка надходить до 

аналогового цифрового перетворювача 11 та за допомогою конвертора 

інтерфейсу 12 передається на персональний комп’ютер 14. 

Паралельно сигнали з пристроїв вимірювання Т, ДТА, ТГ та ДТГ 

подаються на базовий чотири канальний реєстратор, де відображаються на 

стрічці самописного прибору 10 в вигляді кривих в залежності від часу. 

Дослідження проводили у відкритому конічному платиновому тиглі. 
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Як інертну речовину в тиглі порівняння (закритому кришкою) 

використали оксид алюмінію. 

Умови проведення термічного аналізу: 

– швидкість нагрівання зразка                            7,36  К/хв.; 

– температурний інтервал                                   від кімнатної до 1000 оС; 

– шкала ваг                                                           200 мг.  

Панель управління прикладною комп’ютерною програмою збору та 

обробки інформації з дериватографа Q–1000 представлена на рис.2.9. 

 

2.2.4. Спектрофотометр СФ – 26. 

 

Як зазначалося вище, найбільш цінними біологічно активними 

речовинами столового буряка являються барвні речовини, до яких 

відноситься бетанін. Для визначення барвних речовин антиоксидантної 

рослинної сировини застосовувався спектрофотометр СФ – 26. 

Прилад розрахований для вимірювання коефіцієнта пропускання 

досліджуваного зразка Т, рівного відношенню інтенсивності потоку 

випромінювання І, який проходить через досліджуваний зразок, до 

інтенсивності потоку випромінювання І0 , падаючого на досліджуваний 

зразок або який проходить через контрольний зразок, коефіцієнт 

пропускання якого приймається за одиницю і виражається за формулою: 

       (2.2) 

Вимірювання проводиться по методу електричної автокомпенсації. В 

монохроматичний потік випромінювання по черзі вводяться контрольний і 

досліджуваний зразки. При введенні контрольного зразка стрілка 

вимірювального пристрою встановлюється на поділку «100» регулювачем 

ширини щілини, і значення встановленого при цьому світлового потоку 

приймають за 100 % пропускання. При введенні в потік  випромінювання 

досліджуваного зразка вимірювального пристрою відхиляється пропорційно 
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вимірюванню потока, величина коефіцієнта пропускання відраховується по 

шкалі в процентах пропускання. 

 

2.3. Методи і методики дослідження властивостей рослинних 

матеріалів 

2.3.1. Методи досліджень функціональних матеріалів  

 

Загальна кількість вмісту барвних речовин столового буряка 

визначається спектрофотометричним методом по величині оптичної густини 

водних розчинів або екстрактів при довжині хвилі 530 – 536 нм, яка потім 

перераховується на бетанін по відомій величині коефіцієнта екстинції [51]. 

Оптична густина визначається на спектрофотометрі в кюветі з товщиною 

шару 10 мм. Отримання показників оптичної густини перераховується на 

величину  D1% 1см за формулою: 

 ,       (2.3) 

де D - показник оптичної густини досліджуваного розчину при довжині хвилі 

530 – 536 нм; a - наважка, г; v - об’єм, до якого доведена наважка, в мл ; 100 – 

перерахунок на 1% розчин. 

Знаючи екстинцію для стандартного і досліджуваного розчину, вміст 

бетаніну С в % розраховуємо за формулою: 

    (2.4) 

де D1 = D1% 1см  - коефіцієнт єкстинції для досліджуваного розчину; 

D1% ст/1см  - коефіцієнт екстинції для  стандартного розчину чистого бетаніну = 

1100; 100 у числівнику – перерахунок в %. 

Методика, що використовується дає можливість оцінювати кількісний 

вміст барвних речовин столового буряку в об’єктивних одиницях, в 

перерахунку на бетанін, на відміну від раніше застосованих методик, що 

допомагали оцінити вміст барвних речовин в умовних кобальтових одиницях 

по еніну, а також ціаніду або амаранту. 
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Описаним вище методом визначається і кількісним вмістом червоно – 

фіолетових пігментів, знятих з тонкошарової хроматографії. Оптична густина 

при цьому замірюється безпосередньо в елюаті після доведення 

дистильованою водою його до  об’єму 50 мл. 

Про вміст бетаксантину (червоно-оранжевого пігмента) свідчать лише 

після його попереднього відокремлення по величині оптичної густини 

елюату, визначаємого спектрофотометрично в кюветі з товщиною шару 1см 

при довжині хвилі 480 нм. 

Бетанін, водорозчинний пігмент, тому його екстрагували водою до 

повного знебарвлення наважки, а потім визначали кількість за допомогою 

прямої спектрофетрометрії розведених розчинів при рН 2 – 5 з перерахунком 

на загальний вміст бетаніну. 

 

2.3.2. Методика визначення рН середовища досліджуваного зразка, 

створеного методом купажування антиоксидантної сировини 

 

Майже всі хімічні реакції суттєво залежать від pH - це від’ємний 

десятковий логарифм концентрації іонів водню.  

      (2.5) 

Навіть невелика зміна кислотності може призвести до сильно виражених 

змін в біохімічних процесах. Це справедливо не тільки для багатьох реакцій, 

в яких безпосередньо задіяні іони H+, а й для інших, оскільки більшість 

біомолекул, зокрема ферменти, містять групи, здатні до іонізації. Для 

кожного ферменту характерне певне оптимальне значення pH, при якому 

найефективніше приєднується молекула субстрату і каталізується необхідне 

хімічне перетворення.  

Для більш точного визначення pH використовують pH-метри, що мають 

скляні електроди, винятково чутливі до іонів H+, але не чутливі до інших 

катіонів. Сигнал від такого електрода, поміщеного у дослідний розчин, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
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підсилюється і порівнюється із сигналом від розчину з точно відомим 

значенням pH [52]. Перед проведенням досліджень потрібно провести 

калібрування приладу із застосуванням буферних розчинів згідно методики. 

Підготовка досліджуваного зразка включає наступні етапи: столовий 

буряк та рослинну сировину з підвищеним вмістом органічних кислот миють, 

очищують від шкірки, подрібнюють на маленькі шматочки, змішують 

інгредієнти у відповідному співвідношенні, далі композицію за допомогою 

блендера перетворюють у рідку кашоподібну масу. Потім отриману суміш 

фільтрують через фільтр-папір. У отриманому відфільтрованому розчині 

вимірюють рН досліджуваного зразка згідно методики. 

 

2.3.3. Методика визначення впливу органічних кислот рослинної 

сировини на клітинну оболонку столового буряка. 

 

Для дослідження впливу органічних кислот на клітинну оболонку 

столового буряка використовувся просвічуючий мікроскоп Axio Imager Z1, 

який укомплектований камерою для мікрофотограхування та програмним 

забезпеченням. Суть методу полягає у дослідженні стану клітинної оболонки 

досліджуваного матеріалу під впливом на неї органічних кислот рослинної 

сировини. 

Підготовка зразків включає в себе наступні етапи: миття досліджуваного 

зразка, очищення від шкірки, механічне подрібнення, змішування 

компонентів у відповідній пропорції. Утворена суміш витримується протягом 

того часу, який був затрачений на процес дослідження кінетики сушіння 

рослинної сировини відповідно. 

 

2.4. Похибка обробки результатів експерименту 

 

Після проведення дослідів проводили статистичну обробку результатів 

вимірювань за відомою методикою [53]. 
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За результатами дослідів визначили: 

а) середнє арифметичне значення отриманих даних: 

n

y

y

n

i

i
 1 ,      (2.6) 

де iy  – результат і – го досліду; 

n  – кількість дослідів. 

б) середню квадратичну похибку по виборці: 
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в) стандартне відхилення закону розподілу: 
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г) середню арифметичну похибку середнього арифметичного: 

n

Sc ,      (2.9) 

 

в) коефіцієнт варіації: 
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д) похибка досліду: 
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Для перевірки того, що розсіювання експериментальних даних носить 

випадковий характер, визначаємо коефіцієнти асиметрії g і ексцесу E  за 

формулами: 
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Розсіювання вважаємо випадковим, якщо воно значно перевищує 

величину g  і E , які визначаються виразами: 

)3()1(

)1(6
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g ,    (2.14) 
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nnn
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E ,   (2.15) 

Якщо gg  3 і EE  3  тоді проводяться додаткові вимірювання. 

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. 

 

2.5. Висновки до другого розділу 

 

1. У розділі наведено опис приладів та установки, за допомогою яких 

були проведені експериментальні теплофізичні, фізико-хімічні та 

мікробіологічні дослідження антиоксидантної рослинної сировини на 

основі столового буряку та викладено методи проведення  і обробки 

результатів  експериментальних  досліджень;  

2. В  дослідженнях  використовували  стандартні  прилади  і  методи, а 

саме: експериментальний стенд для дослідження процесів 

конвективного сушіння колоїдних капілярно-пористих матеріалів - для 

визначення кінетики сушіння антиоксидантної рослинної сировини; 

диференційний мікрокалориметр - для визначення питомої теплоти 

випаровування функціональної сировини ДМКИ-01; дериватограф Q-

1000 - з метою термогравіметричного дослідження впливу 

компонування антиоксидантної рослинної сировини на процес 
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термічної деструкції досліджуваного матеріалу; спектрофотометр СФ – 

26 – для визначення біологічно активних речовин (бетаніну) 

антиоксидантної рослинної сировини на основі столового буряку; було 

застосовано методику визначення впливу органічних кислот рослинної 

сировини на клітинну оболонку столового буряка; методику 

визначення рН середовища досліджуваного зразка, створеного методом 

купажування антиоксидантної сировини. 

3. Аналіз  похибок  експериментальних  вимірювань  підтвердив  точність  

отриманих  результатів. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ 

АНТИОКСИДАНТНОЇ СИРОВИНИ НА ОСНОВІ СТОЛОВОГО 

БУРЯКУ 

3.1. Попередня підготовка сировини та її вплив на фізико-хімічні 

властивості досліджуваного матеріалу 

 

Сучасна наука про харчування розглядає овочі та фрукти як життєво 

необхідні продукти, тому що вони є основним джерелом багатьох біологічно 

активних речовин. В Україні овочі та фрукти мають сезонний характер і тому 

підлягають переробці. Крім сухої речовини овочі та фрукти містять від 25 % 

до 97 % води. Здатність зберігати форму при такому вмісті води пояснюється 

присутністю білків та пектинових речовин, які мають високу водоутримуючу 

властивість. 

В покровних тканинах води менше, ніж у м’якоті, де вона знаходиться 

у вільному стані. Завдяки цьому плоди та овочі можливо висушити до вологи 

6-10 %. 

Під час зберігання овочі та фрукти також втрачають воду, що 

негативно впливає на обмін речовин в них і призводить до псування. Тому 

важливою є їх сезонна переробка, при якій будуть максимально збережені 

біологічно активні речовини при мінімальних енергетичних затратах на 

переробку. 

Сучасні технології, особливо процеси сушіння, є енергозатратними. На 

сьогоднішній день в Україні недостатньо виробництва рослинної сировини в 

порошки, що дозволяють зберегти якість вихідної сировини.  

Отже, переробка сільськогосподарської сировини на виробництво 

функціональних продуктів харчування належить до складних енергоємних 

технологічних процесів з підвищеними вимогами до кінцевого продукту. 

Тобто, у кожному випадку треба вирішувати проблему збереження 
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нативності сировини та одночасного дотримання критеріїв безпеки, термінів 

зберігання, технологічності у подальшому використанні. 

Тому гостро стоять проблеми створення та широкомасштабного 

впровадження сучасних енергоефективних теплотехнологій, які 

забезпечують скорочення енергоносіїв. Особливо це актуально для 

забезпечення населення продуктами харчування, оскільки додаткова 

складність в тому, що виробництво та переробка сільськогосподарської 

сировини відбувається в умовах підвищеного споживання газу та інших 

енергоносіїв з низьким к.к.д. і великими втратами сировини при переробці 

[54.]. 

В зв’язку цим в Україні доцільно розвивати енергоефективні 

теплотехнології харчових функціональних продуктів. 

Функціональні продукти харчування еволюціонували як окрема 

категорія і не завжди розглядаються в якості харчових добавок. Хоча 

визначення функціональних продуктів розрізняють, в своїй основі вони 

представляють собою звичайні продукти та напої, але збагачені 

функціональним компонентом – харчовою речовиною, яка відіграє в 

організмі особливу фізіологічну роль, позитивно впливає на здоров’я людини 

[55, 56, 57]. 

Здоров'я людини в значній мірі визначається його харчовим статусом. 

Це - аксіома. Здоров'я можна зберегти тільки за умови повного задоволення 

фізіологічних потреб в енергії й харчових речовинах. Вивчення 

раціонального харчування різних груп населення України показало 

надлишкове споживання хлібопродуктів, цукру, тваринних жирів, яєць. Якщо 

розглянути профіль споживання основних харчових речовин, то головні 

порушення в харчовому статусі українців: надлишок тваринних жирів і 

вуглеводів. Дефіцит поліненасичених жирних кислот (ω-3 и ω-6), 

повноцінних тваринних білків, вітамінів, мінеральних речовин, харчових 

волокон [58, 59]. 
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Як наслідок порушення харчового статусу - прогресуюче число хворих 

людей (серцево - судинні, онкологічні, діабет, остеопороз і ін.). По деяким 

епідеміологічним даним в Україні всього 20 - 25% населення вважається 

здоровим. 

У зв'язку із цим сьогодні на перший план висувається рішення проблем 

фундаментальних досліджень в області забезпечення населення країни 

здоровим харчуванням, розробка прогресивних технологій і створення на 

їхній основі нового покоління вітчизняних продуктів здорового харчування, 

підвищеної харчової цінності [60]. 

За кордоном і в Україні ведуться дослідження по розробці продуктів 

харчування з оздоровчими властивостями. Такі продукти у вигляді 

дрібнодисперсних комбінованих порошків із рослинної сировини не були 

розроблені [54]. 

Рослинні продукти отримані шляхом сушіння із максимальним 

збереженням біологічно активних речовин відносяться до функціональних. В 

Інституті технічної теплофізики НАН України розроблені технології 

отримання функціональних харчових порошків та обладнання для їх 

виробництва. Були розроблені антиоксидантні порошки на основі столового 

буряка. 

До речовин, які мають антиоксидантні властивості відносяться 

водорозчинні пігменти беталаїни. Ці пігменти знаходяться в столовому 

буряці. Під час зберігання та термічної переробки столового буряка 

втрачається від 20 до 80% бетаніну. В зв’язку з цим актуальним є пошук 

нових способів переробки рослинної сировини з максимальним його 

збереженням. 

Важливими факторами, від яких залежить стабільність беталаїнів – 

ферменти, температура, кисень, рН, іони важких металів, аскорбінова 

кислота та інші. Від вмісту кислот та величини рН залежить інтенсивність 

забарвлення: одні і ті ж беталаїни в кислому середовищі мають червоне 

забарвлення, при лужній реакції – блакитне, а при рН 9 – зеленувате. 
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У зв’язку з тим, що водорозчинні пігменти столового буряка – 

бетаціани  вкрай нестійкі сполуки запропоновані різні способи їх стабілізації, 

зокрема, основного червоного пігменту – бетаніну. 

Запропоновані методи стабілізації бетаніну при отриманні бурякового 

соку підвищують його стабільність, але не набули широкого використання в 

консервній промисловості. У зв’язку з цим актуальним є пошук нових 

ефективних методів зберігання барвних речовин столового буряка при 

отриманні з них різних продуктів. Основною метою при створенні 

антиоксидантних продуктів на основі столового буряка є збереження 

натурального кольору. Столовий буряк при зберіганні втрачає до 50% 

барвних речовин, а при сушінні з високими температурами теплоносія може 

досягнути втрат до 85% [7]. 

Беталаїни столового буряка розподіляються на бетаціаніни та 

бетаксантини, що відрізняються за кількістю рН: так в бетаціанінах рН 2,5 – 

6, а в бетаксантинах від 6 до 9. За збереження кольору відповідають 

бетаціаніни, де кількість бетаніну в ньому складає 90%. При неправильний 

обробці або зберіганні бетаціаніни переходять в бетаксантини при цьому 

збільшується рН і змінюється колір від жовтого до помаранчевого [61]. 

Одним із способів обробки столового буряка на стадії підготовки 

сировини до сушіння, з метою збереження барвних речовин є спосіб, який 

полягає в митті, очищенні коренеплоду, нарізанні шматочками з розміром 

граней 15•10-3м, варінні у 1% відварі меліси в молочній сироватці та 

лимонній кислоті при рН 3,6 протягом 20…60 хвилин [14, 15]. Це дозволяє 

знизити втрати барвних речовин  у столовому буряці до 16 %, антоціанів – до 

9%. Збереження бетаніну у пасті зі столового буряку відбувається більш, ніж 

на 80% від первісного його вмісту в коренеплоді. В роботі авторами показано 

залежність кольоровості зразків від рН-середовища, концентрації меліси 

цитринової та розміру подрібнення коренеплоду. Ці технологічні чинники 

формують такі показники якості, як яскравість кольору, кольоровий тон та 
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його чистоту, та найбільш наближають їх до кольорових характеристик 

сирого коренеплоду столового буряка. 

Основна задача –  це зберігання природного кольору столового буряка 

після термічної обробки. Це обумовлено тим, що антоціанові пігменти 

столового буряку вкрай чутливі сполуки. Вони руйнуються під дією 

різноманітних факторів: високої температури (вище 65°С), ферментів, кисню 

повітря, денного світла, важких металів, рН середовища. При жорсткій 

температурній обробці та взаємодії з повітрям бетанін окислюється 

змінюючи колір з бордо на жовто-коричневий. При додаванні кислоти 

реакція йде в зворотну сторону – з жовто-коричневого в червоно бордовий 

[7]. 

Термообробка на протязі короткого часу зі швидким охолодженням, 

зводять втрату кольору майже до нуля. Бетанін добре переносить 

пастеризацію в тому випадку, коли продукція містить багато цукрів. Окрім 

того, бетанін частково відновлює насиченість забарвлення після 

охолодження. Бетанін дуже чутливий до сонячного світла і під час зберігання 

на світлі поступово втрачає насиченість забарвлення. Бетанін зберігає 

постійність відтінку при рН 3…7, та найбільш стабільний при рН 3…5. Тому 

майже усі методи збереження та стабілізації кольору продуктів переробки 

столового буряку направлені на підтримання необхідного рівня рН, 

зменшення часу термічної обробки та обмеження часу взаємодії продукту з 

повітрям [ 62, 63]. 

Додавання кислот є позитивним фактором ще і тому, що рН бурякового 

соку складає 5,6…6,2; загальна кислотність 0,3%, а цукрокислий індекс 

становить 23, що свідчить про не гармонійність смаку; а введення в купаж 

кислот поліпшує як стійкість бетаніну, так і органолептичні показники. Крім 

того, при витримуванні буряку в кислому середовищі проходить гідроліз 

глікозидних зв’язків в макромолекулярних протопектинах, що значно знижує 

надалі тривалість доведення його до готовності при варці до 25 хв [62]. 
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У якості стабілізатора бетаніну столового буряка вченими Харківського 

державного університету харчування та торгівлі обрано молочну сироватку 

(містить молочну кислоту), лимонна кислоту і мелісу. Кислоти зв’язують 

вільний кисень, виключаючи тим самим можливість протікання окисних 

процесів, затримують ферментативні процеси, які викликають потемніння 

кольору. Використання кислот в композиції посилює ефект стабілізації 

кольору за рахунок синергетичної дії. Меліса містить дубильні, фенольні 

речовини, а також аскорбінову кислоти [9, 32, 40] 

Взагалі, в деяких випадках дослідження стабілізації бетаніну під час 

переробки  рослинної сировини проводились в основному у буряковому соці, 

а не в цілих коренеплодах чи подрібненій сировині[64]. 

Також багато досліджень присвячено ролі аскорбінової кислоти, яка теж 

відіграє роль стабілізатора беталаїнових пігментів. Відомо, що аскорбінова 

кислота виступає в ролі  деаератора і стабілізатора в харчових продуктах. 

Вона зв’язує вільний кисень, виключаючи тим самим можливість протікання 

окислювальних процесів, затримує ферментативні процеси, які викликають 

їх потемніння [31, 65]. 

Наприклад, в ГОУ ВПО Кубанському державному технологічному 

університеті [12] був досліджений вплив електрохімічної активації на сік столового 

буряка. Встановлено, що процес електроактивації допомагає знизити рН соку 

столового буряка до 3,9−4,2, що забезпечує зберігання беталаїнових пігментів. 

Встановлено, що на електрохімічному активаторі марки ВЭХА-0,03 при напрузі  

25 В на протязі 16 хвилин, рН соку столового буряка можна знизити до 

3,9−4,2. Пропонується використовувати електроактивований сік столового буряка в 

якості стабілізуючої добавки при виробництві концентрованого бурякового соку, що 

дозволяє найбільш повно зберегти барвні речовини. В роботі  експериментально 

підтверджено доцільність застосування ферментативного способу отримання соку зі 

столового буряка. При обробці бурякової мезги пектолітичними ферментами 

збільшується вихід соку в порівнянні з способами бланшуванням чи заморожуванням 
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– розморожуванням [12]. Цей спосіб дозволяє  збільшити вихід соку на 14-17 % по 

відношенню до контрольного зразка (рис. 3.1. а, б) 

 

       

    а)       б) 

Рисунок 3.1. – вплив різних способів обробки сировини (а) та видів 

ферментних препаратів на вихід соку зі столового буряка (б) 

 

Вищеописані методи стабілізації бетаніну столового буряка справді 

підвищують його стабільність, але, на жаль, вони потребують значних 

енергетичних затрат і тому не набули широкого використання у харчовій та 

консервній промисловості. 

В Інституті технічної теплофізики такими вченими як Снєжкін Ю.Ф.,  

Петрова Ж.О. був розроблений спосіб гігротермічної обробки рослинної 

сировини на стадії підготовки до сушіння із зміною рН середовища [66]. 

Гігротермічна обробка – це короткочасна дія на продукт теплоти, яка 

подається з гарячою водою, парою та іншими джерелами енергії. Загальними 

цілями теплової (гігротермічної) обробки є руйнування тканини сировини, 

інактивування ферментів, видалення повітря, збільшення клітинної 

проникності, зміна об’єму та маси сировини, надання продукту специфічних 

смакових якостей та підвищення його засвоюваності. Гігротермічна обробка 

являється найбільш відповідальною технологічною операцією, яка передує 
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процесу сушіння, від правильності проведення якої залежить якість та 

харчова цінність готового продукту під час якої інактивуються ферменти, 

змінюються структура та фізичні властивості сировини [66]. Перевагою такої 

обробки є збереження біологічно активних речовин рослинної сировини на 

91-94 % у порівнянні з іншими існуючими способами. Але гігротермічна 

підготовка має один недолік – вагомі енергетичні затрати (до 50 % від 

загальних затрат), як показано на рисунку 3.2. 

 

 

Рис. 3.2. Розроблені способи підготовки антиоксидантної рослинної 

сировини до сушіння в ІТТФ НАН України 

 

У зв’язку з цим, д.т.н. Петровою Ж.О. був розроблений спосіб заміни 

складної енергозатратної гігротермічної обробки на спосіб збереження 

біологічно активних речовин столового буряка методом купажування, а саме 

– додавання до столового буряка рослинної сировини, що містить 

підвищений вміст органічних кислот (лимон, ревінь) [66]. В результаті, 

утворюється потрібне значення рН 3,2-4,0, що є важливою умовою для 

збереження бетаніну столового буряка як при переробці, так і в процесі 

зберігання. 
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Як видно з рис. 3.2., розроблений спосіб підготовки до сушіння 

бетаніновмісної сировини дав можливість не тільки мінімізувати втрати 

бетаніну під час сушіння до рівня 5%, але ще і зменшити витрати енергії на 

попередню обробку на 85 – 90 % [66, 67]. 

З огляду на це, варто дослідити, саме за рахунок яких біохімічних 

процесів відбувається інтенсифікація процесу сушіння бетаніновмісної 

сировини при максимальному збереженні біологічно активних речовин 

нативної сировини. 

 

3.2. Вплив рН середовища на збереження бетаніну після сушіння 

 

Основною характеристикою буряково-томатної композиції є збереження 

бетаніну в процесі переробки сировини (рис. 3.3.). Сушіння непідготовленого 

столового буряку руйнує бетанін майже на 62% [7]. Досліджено вплив 

співвідношення компонентів на збереження бетаніну під час сушіння [68, 69]. 

Поєднання столового буряку з відходами томатів з високим вмістом 

органічних кислот та каротиноїдів після вилучення насіння зберігає високий 

вміст бетаніну в процесі сушіння.  
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Рис. 3.3. Вплив рН середовища на вміст бетаніну після сушіння 60°С 

буряково-томатної композиції та її складових. 
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На рис. 3.3. показано вплив рН середовища на вміст бетаніну в процесі 

сушіння при температурі теплоносія 60 °С. На рис. 3.3. представлені 

результати дослідження вмісту бетаніну після сушіння – столовий буряк 

необроблений, композиція буряк-томат (4:1) рН становить 5,11, буряк – 

томат (3:1) рН композиції 3,9, буряк-томат (2:1) рН становить 2,5, буряк-

томат (1:1) рН становить 2,3. Як видно з малюнку, необроблений столовий 

буряк в процесі сушіння при рН середовищі втрачає 61,3 % бетаніну, при рН 

5,11 втрати становлять 19,6 %. Також дуже високі втрати при кислому 

середовищі 2,3, які становлять 17,6 %. Отже, оптимальним рН середовищем 

для сушіння столового буряка є композиція буряк- томат у співвідношенні 

3:1 та рН 3,9, втрати бетаніну при цьому становлять лише 5,3 %. Отже, для 

сушіння використовуємо співвідношення буряк-томат (3:1). 

Для підтвердження впливу органічних кислот композицій на 

збереження бетаніну в процесі сушіння розглядали вплив рН середовища на 

композицію буряк-ревінь. 

 

 

1 – столовий буряк; 2 – буряк-ревінь(3:1); 3 – буряк-ревінь (2:1); 

4 – буряк-ревінь (1:1) 

Рис. 3.4. Вплив  рН середовища на вміст бетаніну після сушіння 60°С 

буряково-ревеневої композиції 
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Отже, як видно з рисунків 3.3., 3.4. оптимальною рН середовищем для 

обох композицій є в межах 3,8-4,0. Оскільки ці овочі мають різний вміст 

органічних кислот, співвідношення компонентів у композиціях різний. У 

буряково-томатній 3:1, а в буряково-ревеневій 2:1. 

Були проведені дослідження по визначенню впливу органічних кислот 

рослинної сировини на клітинну мембрану столового буряка на мікроскопі 

Axio Imager Z1, який доукомплектований камерою для мікрофотографування 

та програмним забезпеченням. 

Рослинні клітини ізольовані одна від одної клітинними мембранами – 

це еластична молекулярна структура, яка складається із білків та ліпідів. 

Вона відділяє вміст кожної клітини від зовнішнього середовища, 

забезпечуючи її цілісність, регулює обмін речовин між клітиною і 

середовищем, яке її оточує. 

Клітинна мембрана представляє собою подвійний шар молекул класу 

ліпідів (рис. 3.5.), більшість з яких представлені складними ліпідами – 

фосфоліпідами. Молекули ліпідів мають гідрофільну (головну) і гідрофобну 

(хвіст) частини. під час утворення мембран гідрофобні ділянки молекул 

повернені всередину, а гідрофільні – назовні [70]. 

 

Рис. 3.5. Зображення клітинної мембрани рослини 
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Біологічна мембрана містить різноманітні білки: інтегральні (які 

наскрізь пронизують мембрану), напівінтегральні (втоплені одним кінцем у 

зовнішній або внутрішній ліпідний шар), поверхневі (розміщені на зовнішній 

або прилеглій до внутрішньої сторони мембрани). 

Деякі білки є місцями контакту клітинної мембрани з цитоскелетом 

всередині клітини та клітинною стінкою ззовні. Деякі із інтегральних білків 

виконують функцію іонних каналів, різноманітних транспортерів та 

рецепторів [71]. 

На рисунку 3.6. представлені електронно-мікроскопічні дослідження 

зрізів паренхімної тканини столового буряка та ревеня. На рисунку 3.6.а 

чітко видно округлі випуклі клітини столового буряка, які оточені клітинною 

мембраною. Клітини ревеня видовжені з чітко виділеною мембраною, а в 

цитоплазмі вкраплення солей щавелевої кислоти (рис. 3.6.б.). 

 

  

а) б) 

Рис. 3.6. Зображення клітини свіжого столового буряка (а) 

та клітини свіжого ревеню (б) 

 

Однією із властивостей мембрани є її вибіркова проникність – одних 

ускладнена, а інші легко дифундують, змінюючи концентрацію речовин 

цитоплазми. 

Цитоплазменна мембрана є ультра мікропористою. Отвори в ній 

настільки малі, що через них можуть проходити (та й то з деяким зусиллям) 
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молекули невеликих розмірів, наприклад, молекули води. Більш великі 

молекули, наприклад, таких речовин, як цукру і солі, через пори цитоплазми 

пройти не можуть. Таким чином, цитоплазменна оболонка проникна для води 

і непроникна для розчинних у воді речовин; вона, як прийнято говорити, на-

півпроникна. 

Напівпроникність цитоплазменної оболонки ускладнює протікання 

дифузійних та фізичних процесів у харчових виробництвах і в ряді випадків 

повинна обов’язково прийматися до уваги при побудові технології 

виробництва харчових продуктів. Клітинна проникність під впливом 

подразнюючих факторів повинна зростати. 

Отже, яким би подразником не подіяти на цитоплазму (механічне 

пошкодження, висока температура, електричний струм і т. ін.), реакція її 

завжди виявляється однаковою: в’язкість зростає, міра дисперсності 

колоїдно-розчинних речовин зменшується, орієнтація ліпідного шару 

руйнується, колоїдні міцели злипаються у великі агрегати, між якими 

утворюються великі проходи. Коагуляція, що розпочалася, приводить до 

збільшення клітинної проникності. Отже, для збільшення проникності 

клітинної мембрани, для зміни рН середовища клітини потрібна 

подразнююча реакція на мембрану. Для цього використовували сировину з 

максимальним вмістом органічних кислот. Органічні кислоти (щавелева 

кислота), які змінюють рН і будуть подразнюючим фактором для мембран 

містяться в таких овочах як ревінь, щавель, в фруктах - яблучна, лимонна. 

Вміст кислот визначають титруванням, але кислий смак не завжди відповідає 

кислотності, він залежить від степені дисоціації окремих кислот,тобто від 

концентрації водневих іонів в розчинах (рН). Значення рН плодів – 2,2-4,0, 

овочів – 3,2-8. Смак плодів та овочів виражений цукрово-кислотним 

коефіцієнтом, тобто співвідношення цукрі до вмісту кислот у відсотках [72]. 

Для стабілізації бетаніну під час переробки потрібно змінити рН 

клітинного середовища столового буряка на кисле. Для цього подрібнений 
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буряк змішували у різних пропорціях із рослинною сировиною ревенем чи 

томатом, що містить високий вміст органічних кислот. 

У співвідношенні чотири частини буряка і одна частина ревеня (рис. 

3.7.а.) видно вплив соку ревеня на клітинну оболонку буряка (рН 5,2). Із 

збільшенням співвідношення 3:1 рН змінюється несуттєво – 4,9, оболонки 

клітини майже неушкоджені (рис. 3.7.б.). 

 

  

а) (4:1) б) (3:1) 

  

в) (2:1) г) (1:1) 

Рис. 3.7. Зображення клітини буряково-ревеневої суміші  

у співвідношенні а) (4:1), б) (3:1), в) (2:1), г) (1:1) 

 

При співвідношенні 2:1 (рис. 3.7.в.) під впливом соку ревеня 

змінюється рН до 3,75, на рисунку видно очевидний вплив щавелевої 



98 

кислоти на мембрану. Вона стає витягнутою і збільшується її гранична 

проникність, зменшується бар’єрна функція і речовини дифундують 

всередину клітини, змінюючи рН середовища. 

При співвідношенні компонентів 1:1 (рис. 3.7.г.) кислотність 

композиції підвищується до рН 2,6. Також при цьому повністю зруйновані 

всі клітинні мембрани і через розірвану цитоплазматичну мембрану всі 

речовини, які розчинені в клітинному соці, виходять разом з ним назовні. Це 

погіршує якість готової продукції, тому що призводить до втрати біологічно 

активних речовин. Отже, пошкодити частково клітину, тобто позбавити її 

властивості напівпроникності можна за допомогою створення композиції 

буряк-ревінь у співвідношенні 2:1. 

Аналогічні дослідження було проведено і з використанням в якості 

рослинної сировини з підвищеним вмістом органічних кислот – томату. Було 

створено буряково-томатні композиції у різних співвідношеннях. 

 

  

а) б) 

Рис. 3.8. Зображення клітини свіжого столового буряка (а)  та клітини 

свіжого томату (б) 

 

На рисунку 3.8.б. зображено клітину свіжого томату, де чітко видно 

видовжені випуклі клітини. Спостерігаються накопичення лікопіну.  
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На рисунку 3.9.а. показано буряково-томатну композицію у 

співвідношенні 4:1. Частково прослідковується вплив органічних кислот 

томату на клітинну мембрану столового буряка (рН 5,11), клітинна мембрана 

майже не ушкоджена. При співвідношенні три частини буряка і одна частина 

томату (рН 3,9), як показано на рисунку 3.9.б. спостерігається незначний 

вплив органічних кислот на мембрану. Клітина стає більш витягнутою, в 

деяких місцях пошкодженою, за рахунок чого мембрана стає більш 

проникною. 

 

  

а) (4:1) б) (3:1) 

  

в) (2:1) г) (1:1) 

Рис. 3.9. Зображення клітини буряково-томатної композиції 

у співвідношенні а) (4:1), б) (3:1), в) (2:1), г) (1:1) 
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На рисунку 3.9.в. показано клітини буряково-томатної композиції (2:1), 

кислотність становить 2,5. При цьому спостерігається руйнування більшої 

частини клітинних мембран.  

При співвідношенні компонентів 1:1 (рис. 3.9.г.) кислотність 

композиції підвищується до рН 2,3, повністю зруйновані всі клітинні 

мембрани. Отже, найбільш оптимальним співвідношенням обрано (3:1), при 

якому настає оптимальна напівпроникність клітинної мембрани та відповідне 

значення рН. 

 

3.3. Дослідження кінетики сушіння бетаніновмісної рослинної 

сировини 

Дослідження основних закономірностей тепло- та масообміну 

проводились на експертиментальному конвективному сушильному стенді в 

широкому діапазоні режимних параметрів, з безперервним автоматичним 

збором та обробкою інформації про зміну маси, температури зразка за 

допомогою розробленої прикладної програми ”Sooshka”, яка дозволяє 

проводити розрахунки з побудовою кривих сушіння [7]. 

В дисертаційній роботі Петрової Ж.О. «Створення енергоефективних 

теплотехнологій виробництва функціональних харчових порошків» було 

досліджено кінетику процесу сушіння столового буряку. Розглядаючи криві 

сушіння (рис. 3.10.) з різним початковим вологовмістом та при однакових 

параметрах сушіння, видно, що крива буряк – ревінь - найкоротша. Отже, при 

найвищому вологовмісті в даній композиції найінтенсивніше відбувається 

процес сушіння. На другому місці композиція буряк – лимон. Отже, в 

композиціях вологовіддача відбувається інтенсивніше, ніж у моносировині, 

що призводить до скорочення тривалості процесу[7]. 

Зневоднення рослинної сировини, як зазначалось вище, один із 

найважливіших технологічних процесів, від якого залежить якість готової 

продукції.  
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Рис. 3.10. Порівняння кінетики сушіння антиоксидантної сировини на 

основі буряку: 

 δ = 10 мм, t = 60 ºС; V = 3,5 м/с; d = 10 г/кг с. п.: 

1 –  буряк-лимон (3 : 1);  2 – буряк;  3 – буряк гігротерм.;  

 4 – буряк – ревінь (2 : 1). 

 

Антиоксидантна рослинна сировина на основі столового буряку, як 

об’єкти сушіння, є складною за своєю структурою, фізико-хімічним та 

біохімічним складом. Дослідження кінетики процесу сушіння 

антиоксидантної рослинної сировини на основі столового буряку проводили 

на таких об’єктах як буряково-ревенева та буряково-томатна композиції [73, 

74, 75, 76 ].  

 

3.3.1. Вплив нарізки, товщини шару зразка та швидкості теплоносія 

на кінетику процесу сушіння буряково-томатної композиції 

 

Досліджували кінетику сушіння буряково-томатної композиції з зміною 

розмірів нарізаного столового буряку на стружку (2х5х0,2мм) та пластини 

(5х5х2 мм) рис. 3.11. 
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Як видно з рис. 3.11. тривалість суміші із нарізаним столовим буряком 

стружкою становить 78 хв., а пластиною 100 хв. 

 

Рис. 3.11. Вплив нарізки буряку на кінетику процесу сушіння буряково-

томатної композиції (3:1): 

t =60°С, V = 3,5 м/с, δ = 10 мм: 1 –пластина(5×5×2); 2 –стружка (2×5×0,2) 

 

На рисунку 3.12. представлені криві швидкості сушіння буряково-

томатної композиції, де столовий буряк нарізаний пластиною та стружкою. 

Процес сушіння відбувається в періоді падаючої швидкості сушіння, це 

пов’язано із композиційною сировиною та точністю обробки 

експериментальних даних. 

 

Рис. 3.12. Вплив нарізки на швидкість сушіння композиції  

столовий буряк – томат (3:1): 

 t =60°С, V = 3,5 м/с, δ = 10 мм: 1 –пластина; 2 –стружка. 
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Кінетика процесу сушіння композиції, де буряк нарізаний стружкою 

відбувається інтенсивніше, ніж пластини, а форма нарізки томату в 

композиції не впливає на швидкість процесу. 

Тому для інтенсифікації процесу сушіння в промислових умовах 

столовий буряк в композиції потрібно нарізати стружкою. Для зручності 

дослідження на конвективному стенді (введення термопари в зразок) 

використовували пластину для заміру температури матеріалу. 

 

 

Рис. 3.13. Вплив товщини шару на кінетику процесу сушіння  

композиції буряк – томат: 

(3:1) 60°С, V = 3,5 м/с, d = 10 г/кг с. п.: 1 – 20 мм; 2 – 10 мм. 

 

З рис. 3.13. видно, що товщина шару також впливає на кінетику процесу 

сушіння. При сушінні з товщиною шару зразка 10 мм відбувається 

інтенсифікація процесу майже вдвічі у порівнянні з процесом зневоднення з 

товщиною шару зразка 20 мм. 
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Рис. 3.14. Вплив швидкості теплоносія на кінетику процесу сушіння 

композиції буряк - томат (3:1): 

1 – 1,5 м/с; 2 – 2,5 м/с; 3 – 3,5 м/с.; 60°С, d = 10 г/кг с. п. 

 

Як показано на рис. 3.14, було досліджено вплив швидкості теплоносія 

на кінетику процесу сушіння. З рисунку видно, що при швидкості теплоносія 

1,5 м/с тривалість сушіння становить приблизно 160 хв, а при 3,5 м/с – 100 

хв. 

 

3.3.2. Вплив температури теплоносія на швидкість та якість 

антиоксидантної сировини. 

 

Кінетика процесу сушіння буряково-томатної композиції від 

температури приведена на рис. 3.15. 

Криві мають характерний вигляд для колоїдних капілярно-пористих 

матеріалів. Із збільшенням температури теплоносія інтенсивність процесу 

сушіння композиції збільшується. При температурі теплоносія 60°С 

тривалість процесу становить 100 хв, що в 1,8 раз більше за температуру 

100°С.  
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Вплив температури теплоносія на швидкість сушіння композиції 

представлено на рис. 3.16. 

 

 

Рис. 3.15. Вплив температури теплоносія на кінетику процесу  

сушіння столовий буряково-томатної композиції (3:1): 

V = 3,5 м/с, δ = 10 мм: 1 - 60°С; 2 – 70°С; 3 - 80°С; 4 - 100°С. 

 

 

Рис. 3.16. Вплив температури теплоносія на швидкість сушіння композиції  

столовий буряк – томат (3:1): 

 V = 3,5 м/с, δ = 10 мм: 1 - 60°С; 2 – 70°С; 3 - 80°С; 4 - 100°С. 
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При підвищенні температури відбувається інтенсивніший нагрів 

матеріалу та прискорене виділення вільної вологи, внаслідок цього 

відбувається переміщення першої критичної точки сушіння. Вона зміщується 

вліво і наступає пізніше, ніж при м’яких режимах сушіння. 

Початкова вологість компонентів різна, вона найвища у томату 

відповідно тривалість сушіння якого складає 130 хв, тривалість сушіння 

столового буряку становить 85 хв., а композиції 100 хв. 

 

3.3.3. Вплив компонентів композиції на кінетику процесу сушіння. 

 

Досліджено вплив компонентів композиції на кінетику процесу сушіння 

(рис. 3.17).  

 

 

Рис. 3.17. Вплив компонентів композиції на кінетику  

процесу сушіння композиції t = 60°С: 

V = 3,5 м/с, δ = 10 мм: 1 – буряк-томат(3:1), 2 – томат; 3 – столовий буряк 
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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. 3.18.) 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. 

 

 

Рис. 3.18. Вплив компонентів композиції на швидкість сушіння  

композиції t = 60°С: 

V = 3,5 м/с, δ = 10 мм: 1 – буряк  – томат (3:1);  2 – томат; 3 – столовий буряк. 

 

Досліджено залежність збереження бетаніну від температури теплоносія 

в буряці необробленому, гігротермічно обробленому, буряково-ревеневих та 

буряково-томатних композиціях. Як видно з рисунку 3.19, при сушінні 

непідготовленого буряку бетанін зберігається на рівні 40 %. 
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Рис. 3.19. Залежність збереження бетаніну від температури теплоносія 

 

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. 3.19), 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

               (3.1) 

З рис. 3.20 видно, що число Rb залежить від температури теплоносія та 

вологості матеріалу на прикладі буряково-томатної композиції. На початку 
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процесу сушіння відбувається прогріванням матеріалу зі зменшенням його 

вологості, при цьому число Rb зменшується. 

 

 

Рис. 3.20 Зміна числа Ребіндера від температури теплоносія буряково-

томатної композиції при V = 3,5 м/с, δ = 10 мм,  

d = 10 г/кг с. п: 1 – 60ºС, 2 – 70ºС, 3 – 80ºС. 

 

 

Рис. 3.21. Вплив ступінчатого режиму сушіння на кінетику процесу сушіння 

композиції буряк – томат (3:1): 

1 – 60°С; 2 – 100°С; 3 – 100/60°С; V = 3,5 м/с, δ = 10 мм, d = 10 г/кг с. п. 
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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 ефективність впровадження ступеневих 

режимів сушіння.  

 

 

Рис. 3.21. Залежність збереження бетаніну при температурі теплоносія 

100/60 ºС: 

1 – буряк необроблений, 2 – буряк гігротермічно оброблений,  

3 – буряк-ревінь, 4 – буряк-томат 

 

Тому був розроблений ступінчастий режим сушіння (рис. 3.21.), 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. 3.22.). 

 

3.4. Розрахунок швидкості та тривалості процесів сушіння 

антиоксидантної сировини. 

 

Теоретична обробка отриманих експериментальних даних проведена за 

методом В. А. Данилова [77]. 
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Цей метод показує, що існує пропорційність між швидкістю сушіння в 

перший період N при будь-якому режимі і оберненою величиною тривалості 

процесу τт від початкової вологості Wп до кінцевої Wк, причому ця 

пропорційність зберігається при всіх режимах сушіння. 

Т

N


1


      (3.2) 

const
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...

21    (3.3) 

Це означає, що для даного проміжного вологовмісту W при незмінних  

Wп та Wк величина 



 зберігається постійною незалежно від режиму 

сушіння. 

На рис. 3.23. зображена крива сушіння буряково-томатної композиції 

(сімейство кривих від впливу температури теплоносія), яка перенесена в 

систему координат W – (τ/τт) та трансформувалась в єдину узагальнену 

криву сушіння. 

 

 

Рис. 3.23. Узагальнена крива кінетики сушіння композиції буряково-томатної 

композиції в координатах W – (τ/τт) 
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Проводячи графічне диференціювання узагальненої кривої кінетики 

сушіння, представлена на рис. 3.23. отримали узагальнену криву швидкості 

сушіння буряково-томатної композиції, яка представлена плавною зігнутою 

лінією (рис. 3.24.). 

 

Рис. 3.24. Узагальнена крива швидкості сушіння буряково-томатної 

композиції 

 

Для опису процесу швидкості сушіння буряково-томатної композиції 

криву кінетики сушіння необхідно показати у вигляді ломаної лінії. З цією 

метою її побудували в напівлогарифмічних координатах (рис. 3.25.). 

 

Рис. 3.25. Узагальнена крива швидкості сушіння буряково-томатної 

композиції в напівлогарифмічних координатах. 
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Із рис. 3.25. видно, що процес сушіння буряково-томатної композиції 

проходить в періоди прогрівання та падаючої швидкості сушіння з 

критичними точками Wк1, Wк2. 

 

3.5. Чисельне моделювання процесу тепломасопереносу при сушінні 

столового буряка 

 

Розроблена фізична та математична модель процесу сушіння 

антиоксидантної сировини. Процес конвективного сушіння відбувається 

наступним чином, буряк столовий знаходиться на піддоні та обдувається 

верхня частина поверхні матеріалу і контактує з теплоносієм (рис. 3.26.). 

 

 
 

Рис. 3.26. – Схема до фізичної моделі процесу конвективного сушіння 

 

Розрахункові дослідження тепломасопереносу в колоїдному капілярно-

пористому матеріалі, що відносяться до процесів конвекційного сушіння 

столового буряка, виконуються на основі чисельного розв'язання системи 

рівнянь [78], до якої входять: 

- рівняння переносу вологи 

     = 



  


m m t

U
div a grad U div a grad T    (3.4) 

- рівняння переносу енергії 

  =  
 

 
 

 

T U
c div grad T r      (3.5) 
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де U, кг/м3 - питомий вологовміст матеріалу (сумарна маса рідкої вологи та 

водяної пари в одинці об'єму матеріалу); T, К - температура; τ,с - час; ma , м2/с 

- коефіцієнт дифузії вологи в капілярно-пористому матеріалі; t , кг/( м3К) - 

термоградієнтний коефіцієнт; с, Дж/(кгК) - ефективна теплоємність 

матеріалу; ρ, кг/м3- 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 в межах від 0 до1.  

Чисельні дослідження виконуються для випадку конвекційного 

сушіння зразка столового буряка. Даний процес передбачає підвід теплоти 

конвекцією від розігрітого повітряного потоку до матеріалу, що висушується. 

Зразок матеріалу, що має форму прямокутного паралелепіпеда, розміщується 

в сушильній камері, у яку подається розігрітий теплоносій. 

Задача тепломасопереносу розглядається в наближеній одновимірній 

постановці. Процес вважається симетричним відносно площини симетрії 

прямокутного зразка. Для випадку відносно малої товщини зразка d, а також 

при невисоких градієнтах температури, переносом вологи термодифузією 

можна знехтувати. За даних припущень систему рівнянь (3.4), (3.5) доцільно 

представити у вигляді  
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де x - напрямок від площини симетрії зразка, де x=0, до поверхні 

тепломасообміну, для якої x= d/2. 

Граничні умови до рівнянь (3.6), (3.7) на поверхні тепломасообміну 

мають вигляд:  
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де 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/(м2К) - 

коефіцієнт тепловіддачі; β, кг/(м2с) - коефіцієнт масовіддачі.  

Граничні умови на площині симетрії мають вигляд  
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Умова (3.8) встановлює рівність між сумарним потоком рідкої та 

пароподібної вологи, що надходить до поверхні з середини матеріалу, та 

потоком, що видаляється з поверхні матеріалу та надходить до теплоносія. В 

правій частині виразу (3.8) міститься різниця між відносною концентрацією 

водяної пари у повітрі біля поверхні тепломасообміну ( w,vС ) та відносною 

концентрація водяної пари в теплоносії на значній відстані від цієї поверхні 

( ,vС ). Величина ,vС  має бути відомою з початкових умов задачі, так само 

як і температура теплоносія T∞. Величина w,vС  визначається в ході 

розв’язання задачі в залежності від вологісного стану поверхні матеріалу. Як 

запропоновано в [79], у випадку, коли вологовміст матеріалу біля поверхні 

масообміну перевищує величину максимального гігроскопічного 

вологовмісту, концентрація водяної пари визначається з умов для насиченої 

пари, що відповідають температурі цієї поверхні. Якщо вологовміст 

матеріалу біля поверхні менший за максимальне гігроскопічне значення, 

концентрація водяної пари визначається з ізотерми сорбції за величинами 

вологовмісту матеріалу біля поверхні та температури цієї поверхні.  
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Ізотерми сорбції зазвичай представляються у вигляді експериментально 

визначеної залежності рівноважної концентрації рідини у зразку W від 

відносної вологості повітря φ= pv/pv,s. Для її застосування при розв'язанні 

системи рівнянь (3.6), (3.7) цю залежність доцільно перебудувати у вигляді 

залежності рівноважного питомого вологовмісту матеріалу U від відносної 

концентрації водяної пари у повітрі Cv,w=ρv,w/(ρv,w+ρa,w). Для цього за 

величиною питомого вологовмісту на поверхні Uw визначається відносна 

концентрація вологи у матеріалі 

V/mU

U
W

сw

w
w


 ,     (3.12) 

де  mc - маса сухого матеріалу; V - об'єм зразка.  

За значеннями Ww та температури поверхні Tw по ізотермі сорбції 

визначається відповідна величина відносної вологості повітря φ. Далі 

відповідне значення відносної концентрації водяної пари в повітрі 

розраховується за формулою: 
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де p0 - тиск у пароповітряній суміші, pv  - парціальний тиск водяної пари, pv,s 

парціальний тиск насиченої водяної пари при температурі Tw ,  Rv,; Ra  - газові 

сталі для водяної пари та сухого повітря відповідно.  

Коефіцієнт тепловіддачі з поверхні тепломасообміну визначається з 

відповідного рівняння подібності, що враховує режим течії теплоносія. У 

випадку, коли горизонтальний плоский зразок омивається турбулентним 

повітряним потоком, для розрахунку коефіцієнта тепловіддачі можна 

скористатися рівнянням [80]: 

 
0,250,8 0,43

a wNu 0,037Re Pr Pr / Prl l ,   (3.14) 
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де Nu =l
a

l


 - осереднене по поверхні теплообміну довжиною l число 

Нуссельта, Re =



a

u l
- число Рейнольдса; Pr = a

a

v

a
- число Прандтля для 

повітря, u - швидкість незбуреного повітряного потоку; νa – кінематичний 

коефіцієнт в’язкості для повітря.  

Коефіцієнт масовіддачі β можна за аналогією між теплопереносом та 

масопереносом визначити з наближеного співвідношення  

aC


 

       (3.15)

 

На відміну від граничних умов теплообміну третього роду на поверхні 

сухого матеріалу, граничні умови (3.9) для волого матеріалу враховують 

теплоту випаровування рідкої вологи з поверхні. Ця теплота визначається 

другою складовою, що входить у праву частину виразу (3.9). Коефіцієнт 

фазового перетворення w  на поверхні тепломасообміну, що входить до 

граничної умови (3.9), визначає співвідношення між потоком водяної пари, 

що надходить до поверхні з середини зразка, до сумарного потоку пари та 

рідкої вологи. Якщо поверхня перезволожена, як це в ряді випадків має місце 

на початковій стадії сушіння, коефіцієнт w можна прийняти рівним нулю. Це 

означає, що водяна пара утворюється лише на самій поверхні 

теломасообміну і не надходить до поверхні з середини зразка.  

На заключній стадії сушіння, коли поверхня майже висушена, а 

випаровування здійснюється в глибинних шарах зразка, коефіцієнт w  

матиме значення, близьке до одиниці. Це означає, що до поверхні 

тепломасообміну волога  з середини зразка надходить лише у вигляді водяної 

пари. В цьому випадку фазового перетворення на самій поверхні не 

відбувається.  

У цілому ж точне визначення величини w  може бути достатньо 

проблематичним. В першому наближенні можна прийняти εw=0, коли 
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відносна вологість матеріалу біля поверхні тепломасообміну перевищує 

максимальне гігроскопічне значення, яке відповідає φ=100% і температурі 

поверхні матеріалу. Якщо відносна вологість матеріалу біля поверхні менша 

за максимальну гігроскопічну вологість, можна припустити, що значення 

εw~1. 

Для чисельного розв'язання системи рівнянь (3.6), (3.7) з граничними 

умовами (3.8) - (3.11) застосовується метод скінчених різниць. Для його 

використання розрахункова область 0≤ x ≤d/2 розподіляється на m кроків 

довжиною Δx = d/(2m). Всередині кожного кроку визначаються розрахункові 

вузли, у яких записуються дискретні аналоги диференціальних рівнянь (3.6), 

(3.7). Таким чином будується різницева розрахункова сітка. Скінчено-

різницеві рівняння складаються за неявною часовою схемою [81] і мають 

вигляд: 
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 (3.16) 

де k - номер поточного дискретного кроку за часом; k-1 - номер попереднього 

кроку за часом; i  - номер кроку за просторовою змінною x (1≤ i ≤ m), Δτ - 

крок за часом. Дробові індекси при коефіцієнтах рівнянь означають, що 

відповідна величина визначається, як напівсуми величин, що відносяться до 

сусідніх вузлів сітки. 

Граничні умови (3.8)-(3.11) також представляються в скінчено-

різницевій формі: 
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   (3.18) 

,0 ,1=k kU U       (3.19) 

,0 ,1=k kT T       (3.20) 

Система різницевих рівнянь (3.15), (3.16) з граничними умовами (3.17)-

(3.20) розв’язується методом прогонки [81]. Початковими умовами до 

нестаціонарних рівнянь (3.15), (3.16) є вихідні розподіли температури T та 

питомого вологовмісту U. Для розв’язання задачі задаються також швидкість 

u , температура T∞ та відносна вологість теплоносія φ∞. Коефіцієнти дифузії 

am, теплопровідності  λ, теплоємності с, а також густина ρ і теплота 

випаровування r, що входять до рівнянь (3.15)-(3.20), зазвичай залежать від 

вологовмісту та температури матеріалу, тобто від невідомих величин, що 

входять до цих рівнянь. Тому значення цих коефіцієнтів визначаються за 

величинами  Uk-1,i та Tk-1,i, що відносяться до попереднього часового кроку. 

Надалі значення цих коефіцієнтів уточнюються. 

За наведеним методом виконується чисельне моделювання процесу 

конвекційного сушіння зразка буряка товщиною d =10 мм та площею 

поверхонь, з яких видаляється волога, F =1000 мм2. Швидкість повітряного 

потоку в сушильній камері u =3,5 м/с, його температура T∞ = 60 оС, відносна 

вологість φ∞ =4,7 %. За цих умов ,vС =0,0057. Початкова маса зразка 

m0=9,786 г. Його початкова температура T0 = 26,6 оС. Маса сухого матеріалу 

mc =1,41 г. Початковий питомий вологовміст складає  U0=837,6 кг/м3. 

Теплофізичні властивості буряка приймаються такими, як рекомендовано в 

[82]. Залежності рівноважного вологовмісту бурякової сировини від 

відносної вологості повітря (криві сорбції) представлені в [83]. 

За наведеними вихідними даними крім розрахункових досліджень 

проведено також експериментальні дослідження з метою порівняння їх 
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результатів. Експеримент з висушування зразка столового буряка проводився 

протягом 90 хв. 

Для виконання розрахунків будується різницева сітка, що мітить m=100 

кроків на половині товщини зразка d/2. Крок за часом складає Δτ=1 с. В 

результаті чисельного моделювання одержано розподіли по товщині зразка 

температури (рис. 3.27) та питомого вологовмісту (рис. 3.28) в різниі 

моменти часу. 

 

 

Рис. 3.27.- Розподіл температури по товщині зразка в різні моменти часу при 

сушінні буряка: 

1 – початковий; 2 – τ=10 хв; 3 – 20 хв; 4 – 30 хв; 5 – 40 хв; 6 – 50 хв;  

7 – 60 хв; 8 – 90 хв. 
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Рис. 3.28.- Розподіл вологовмісту по товщині зразка в різні моменти часу  

при сушінні: 

1 – початковий; 2 – τ=10 хв; 3 – 20 хв; 4 – 30 хв; 5 – 40 хв; 6 – 50 хв; 7 – 80 хв. 

 

Як видно з рис. 3.27 та 3.28, найбільш інтенсивно зміна у часі 

температури та питомого вологовмісту відбувається на поверхні 

тепломасообміну (x=5 мм). Зміну у часі температури та вологовмісту на 

поверхні тепломасообміну наведено на рис. 3.29 та 3.30 відповідно. На рис. 

3.29 наведено також порівняння результатів розрахунків за наведеною 

моделлю (крива 2) з результатами експерименту (крива 1). Як видно з цього 

рисунку, збіг результатів розрахунків температури поверхні з результатами 

експерименту достатньо задовільний. З рисунку також видно, що найбільш 

інтенсивна зміна температури поверхні відбувається протягом перших 20 

хвилин. Найбільш інтенсивна зміна вологовмісту поверхні відбувається 

протягом перших 30 хвилин. 
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Рис. 3.29 - Зміна у часі температури поверхні зразка буряка: 

1 – експеримент; 2 – розрахунок за моделлю 

 

 

Рис. 3.30.- Зміна у часі вологовмісту на поверхні зразка буряка 

 

За визначеною величиною питомого вологовмісту розраховується 

також зміна у часі сумарної маси вологи у досліджуваному зразку mw(τ). 
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/2

0

  
d

wm F U x dx   (3.21) 

На рис. 3.31 наведено залежність цієї величини віл часу (крива 2) та 

зміну у часі сумарної маси вологи у досліджуваному зразку, що отримана з 

експериментальних досліджень (крива 1). Як видно з порівняння цих кривих, 

на початкові стадії сушіння (τ<25 хв.) маса вологи в зразку, що одержана з 

розрахунків, менша, ніж та, що визначена з експерименту. На наступній 

стадії сушіння розрахункове значення маси вологи стає меншим, ніж 

експериментальне. 

 

 

Рисунок 3.31.-  Зміна у часі маси вологи у зразку, що досліджується: 

1 – експеримент; 2 – розрахунок за моделлю 

 

Визначається також зміна у часі відносної концентрації вологи у зразку 

w(τ): 




w

w c

m
w

m m
     (3.22) 
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Зміну у часі значень цієї величини, що отримані з разрахунків та з 

експеримненту, представлено на рис. 3.32. 

З порівняння розрахункових та експериментальних даних випливає, 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.  

За результатами розрахункових досліджень визначається також 

швидкість конвекційного сушіння досліджуваного зразку 

wdm

d
. 

 

Рисунок 3.32.- Зміна у часі відносної концентрації вологи у зразку: 

1 – експеримент; 2 – розрахунок за моделлю. 

 

Залежність цієї величини від часу наведено на рис. 3.33. Як видно 

рисунку, на початковій стадії сушіння швидкість цього процесу зростає. 

Найбільша швидкість сушіння зразка 

wdm

d
=0,275 г/хв спостерігається при 

τ=20 хв. Далі швидкість сушіння починає спадати. 
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Рис. 3.33.- Залежність від часу швидкості сушіння зразка 

 

Даний характер зміни у часі швидкості сушіння пояснюється тим, що, 

як випливає з залежності (3.8), густина потоку маси з поверхні зразка зростає 

зі збільшенням відносної концентрації водяної пари w,vС біля цієї поверхні. 

Ця величина збільшується з ростом температури поверхні tпов та зменшується 

зі зниженням відносної концентрації вологи на поверхні wпов. Оскільки в 

процесі конвекційного сушіння водночас зростає температура поверхні і 

зменшується її вологовміст, величина w,vС залежатиме від того, який саме з 

цих двох параметрів суттєвіше на неї впливає в даний момент часу. Таким 

чином, від початку сушіння величина w,vС зростає і при τ=20 хв набуває 

максимального значення, а далі з часом починає спадати.  

Швидкість зміни у часі відносної вологості зразка 
dW

d
має аналогічний 

характер (рис. 3.34). Але максимального значення  
dW

d
=1,54 %/хв. ця 

величина набуває при τ=38 хв. 
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Рис. 3.34. - Залежність від часу швидкості зміни відносної вологості зразка 

 

 

Рис. 3.35. - Залежність швидкості зміни відносної вологості зразка  від 

величини відносної вологості. 
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За результатами розрахункових досліджень будується також залежність 

швидкості зміни відносної вологості зразка 
dW

d
 від величини самої відносної 

вологості (крива сушіння). Ця залежність наведена на рис. 3.35. Як видно з 

рисунку, максимального значення 
dW

d
= 54 %/хв. дана величина набуває при 

W=51%. 

Порівняння результатів чисельного моделювання процесів 

конвекційного сушіння зразка столового буряка з експериментальними 

результатами показало їх достатньо задовільне якісне узгодження. Водночас 

спостерігається певна розбіжність у кількісних показниках даних результатів. 

Отже, розглянута розрахункова модель може бути використана для 

наближеного визначення характеристик процесу сушіння столового буряка, 

зокрема часу. 

 

3.6. Висновки до третього розділу 

 

1. Розроблена  енергоефективна підготовка сировини до сушіння, при якій 

гігротермічна обробка замінена методом купажування, що дозволило 

знизити енергозатрати на cтадії підготовки на 85 %. 

2. Встановлено вплив органічних кислот рослинної сировини на клітинну 

оболонку столового буряка, що дало можливість максимально зберегти 

бетанін. 

3. Визначена кінетика процесу сушіння антиоксидантної рослинної сировини, 

яка дозволила розробити  енергоефективні ступеневі режими сушіння, при 

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

94,7 % для буряково-томатної композицій в залежності від рН середовища 

та температури теплоносія. 
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4. Розрахована швидкість та тривалість процесу сушіння антиоксидантної 

сировини. 

5. Розроблена фізична та математична модель процесу сушіння 

антиоксидантної сировини. 

Основний зміст роботи викладений у наукових працях [68-69, 73-76, 95]. 



129 

РОЗДІЛ 4 

ТЕПЛОМАСООБМІННІ ПРОЦЕСИ  

ПРИ СУШІННІ АНТИОКСИДАНТНОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ. 

4.1. Дослідження питомої теплоти випаровування антиоксидантної 

сировини. 

 

Диференційний метод вимірювання отримав широке застосування в 

калориметрії за рахунок можливості суттєво знизити вплив зовнішніх 

факторів на кінцевий результат вимірювань. 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. 

При розрахунках енергетичних витрат на процес сушіння, крім витрат 

часу, необхідне знання питомих витрат теплоти на випаровування води. 

Практика сушіння цілого ряду складних рослинних матеріалів вказує на 

істотну відмінність реальних значень витрат теплоти на випаровування з них 

вологи від теплоти випаровування чистої води [84]. 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  [85, 86, 87]. 

Сушіння відбувалося всередині теплового блоку ДМКИ-01 при 

оптимальній за якісними показниками температурі 60ºС. Результати цих 

дослідів представлено на рис. Значення швидкості та вологості повітря, яке 

використовувалось у якості теплоносія, наведені у підписах до рисунків. 
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З рис. 4.1. видно, що теплота випаровування вологи з буряково-

ревеневої суміші приблизно на 4…5% більша від теплоти випаровування 

чистої води та на стільки ж менша від теплоти випаровування вологи з 

буряку та ревеню окремо. Змішування шматочків подрібнених тканин буряку 

з шматочками ревеню, як і попередня гігротермічна обробка буряку у 

підкисленому середовищі, призводить до деяких змін в хімічному складі 

компонентів композиції та руйнуванню клітинних оболонок під впливом 

органічних кислот.  

 

 

Рис. 4.1. Порівняльна характеристика теплоти випаровування води з 

антиоксидантної сировини на основі буряку з ревенем. 

t = 60 ºС,  v = 0,8 см/с, d = 10 г/кг, 

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

 

Ці зміни, в даному випадку, призводять до зменшення 

вологоутримуючої здатності рослинних тканин та зменшення на 4…5% 

витрат теплоти на випаровування з них вологи. Тобто, просте змішування 

різнорідних рослинних тканин перед сушінням, в даному випадку, не 

призвело до усереднення витрат теплоти на зневоднення окремих 



131 

компонентів при випаровуванні вологи з суміші, як можна було б очікувати, 

але викликало синергетичний ефект. 

 

 

Рис. 4.2. Порівняльна характеристика теплоти випаровування води з 

антиоксидантної сировини на основі буряку з томатом. 

t = 60 ºС,  v = 0,8 см/с, d = 5 г/кг 

1 – буряк; 2 –томат; 3 – буряк – томат(3:1); 4 – вода. 

 

На рис. 4.2. вказані значення теплоти випаровування вологи з томату, 

буряку та буряково-томатних композицій в порівнянні між собою та 

теплотою випаровування чистої води. З рисунку видно, що значення питомих 

витрат теплоти на випаровування з суміші буряк-помідор (3:1 та 1:3) під час 

сушіння знаходяться поміж значеннями питомих витрат теплоти на 

випаровування з тканин буряку та помідору окремо. 

 

4.2. Дослідження гравіметричних властивостей антиоксидантної 

рослинної сировини. 

 

Під впливом теплової обробки, світла, кисню повітря, рН середовища 

антиоксидантної рослинної сировини втрачається до 90% бетаніну та інших 
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біологічно активних речовин. З метою збереження та підвищення 

функціональності антиоксидантних властивостей рослинної сировини були 

розроблені умови стабілізації функціональних інгредієнтів. Для 

антиоксидантів на основі бетаніну запропоновано купажування сировини 

шляхом створення кислого середовища. Рослинна сировина, у даному 

випадку столовий буряк були поєднані з ревенем, в співвідношенні, при 

якому досягалось рН, необхідне для збереження бетаніну. 

Практика сушіння багатьох рослинних матеріалів показує на істотну 

відмінність реальних значень питомих витрат теплоти на їх зневоднення від 

теплоти випаровування чистої води [84]. Зростання енергетичних витрат при 

сушінні рослинних матеріалів пов’язане з видаленням води, яка зв’язана з 

молекулами та іонами клітинного соку і біополімерами скелету матеріалу 

[88–90]. 

Метою дослідження було встановити, чи впливає на теплоту зневоднення 

та термічну стійкість столового буряку зниження рН середовища шляхом 

утворення композиційної суміші з ревенем. Співвідношення столового 

буряку до ревеню в суміші було як 2:1, що дозволило отримати рН на рівні 

3,5 – 4,0.  

В роботі використано дериватографічний метод, який об’єднує 

термогравіметрію (ТГ) з класичним диференціальним термічним аналізом 

(ДТА). Він дозволяє дослідити поведінку індивідуальних речовин і 

композицій в умовах програмованого нагріву [91]. 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 ДТА. Крива ДТА 

віддзеркалює різницю термоелектрорушійних сил термопар зразка та 

інертного матеріалу і дозволяє ідентифікувати теплові процеси. 

Дослідження виконані в дериватографі Q–1000 системи Paulik-Paulik-

Erdey (фірма «МОМ», Угорщина) [50] в діапазоні 25…250 оС при швидкості 

нагрівання 3,6 К/хв. Атмосферою слугувало нерухоме повітря. Як інертну 
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речовину в тиглі порівняння використовували оксид алюмінію. Корекцію 

шкали температур виконували по температурі плавлення бензойної кислоти 

(122,4оС) [92]. Відхилення температури не перевищувало ±0,5К. Збір та 

обробка інформації здійснювались за допомогою прикладної комп’ютерної 

програми «Derivatograph», створеної в середовищі програмування Delphi. 

Рослинні нативні тканини перед дослідженням подрібнювали в блендері до 

гомогенного стану. Зразки розміщували в відкритий конічний платиновий 

тигель з комплекту дериватографа. 

На рисунках 4.3.-4.5. представлені отримані дериватограми. 

 

Рис. 4.3. Дериватограма столового буряку. Маса зразка 198,2 мг. 

 

З дериваторам видно, що зміна маси зразків (криві ТГ) з одночасним 

поглинанням теплоти (криві ДТА) розпочинається з 25,0 оС і свідчить про 

видалення води. З підвищенням температури  швидкість зневоднення (криві 

ДТГ) зростає, досягаючи свого максимуму при певній температурі (табл. 4.1). 

В точках максимуму  зразки столового буряку, ревеню та суміші набувають 

відносної вологості W, відповідно,  30,37, 21,36 та 32,94%.   
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Рис. 4.4. Дериватограма ревеню. Маса зразка 203,2 мг. 

 

 

Рис. 4.5. Дериватограма суміші столового буряку з ревенем в 

співвідношенні 2:1. Маса зразка 194,0 мг. 
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Для столового буряку методом диференціальної скануючої калориметрії 

було показано [93], що граничний вологовміст, після досягнення якого в 

тканинах залишається тільки зв’язана вода, відповідає відносній вологості 

26,0% (рис. 4.3.). Тобто температура максимуму швидкості зневоднення 

(ДТГ) або теплопоглинання (ДТА) не поділяє воду на вільну та зв’язану, як 

це припускають в деяких дослідженнях. 

Після досягнення максимуму швидкість зневоднення спадає до нуля, що 

відповідає повному зневодненню зразків. Температура повного зневоднення 

для дослідженої сировини практично не відрізняється і знаходиться на рівні 

178–179 оС. Проте швидкість зневоднення залежить від природи матеріалу. 

Найменшу швидкість має столовий буряк, а найбільшу – ревінь. Суміш 

буряку з ревенем має більш високу швидкість зневоднення ніж буряк. Цей 

факт скоріш за все пов’язаний з різницею в вологості зразків. Чим більша 

вихідна вологість, тим більша середня швидкість зневоднення (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 

Результати аналізу дериваторам столового буряку, ревеню та суміші 

столового буряку з ревенем 

 

 

На кривих дериваторами буряку (рис. 4.3.) після повного зневоднення в 

інтервалі 179 – 230 оС реєструється втрата маси (ТГ) зразка з максимумом 

піка швидкості (ДТГ) при 202 оС.  Причому ця зміна маси відбувається з 
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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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виділенням теплоти, максимум якої знаходиться при 210 оС (ДТА). По 

характерним ознакам цей процес відноситься до термічного розкладання, 

проте з даного дослідження не можливо встановити речовину, що деградує. 

На дериватограмах ревеню та суміші буряку з ревенем в дослідженому 

інтервалі температур процесів термічного розкладання з різкою зміною маси 

не виявлено. Проте після повного зневоднення відбувається уповільнене 

зменшення маси зразків (ТГ). З даних таблиці видно, що швидкість термічної 

деструкції найбільшою є у буряка, а найменшою – у суміші. 

Різниця в значеннях температур максимумів ΔT швидкості зневоднення та 

термічного розкладання, що реєструються на кривих ДТГ та ДТА, пов’язана з 

впливом теплопровідності зразків на електрорушійну силу вимірювальної 

термопари. Чим нижча теплопровідність, тим більша різниця температур. 

Для вологих зразків ΔT = 2–4 оС (рис. 1– 3) для сухого матеріалу ΔT = 8  оС. 

Скориставшись методикою, було оцінено теплоту, яка витрачається на 

зневоднення в ході дериватографічного дослідження (табл. 4.1) [94]. З даних 

таблиці бачимо, що найбільше теплоти витрачається при зневодненні 

столового буряку, як сировини з високим вмістом зв’язаної води [93]. Дещо 

меншими є витрати теплоти на зневоднення ревеню. Проте питомі витрати 

теплоти при зневодненні 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. Необхідно відмітити, що питома теплота зневоднення 

визначена в неізотермічних умовах і її величини варто вважати як середні, 

що отримані в інтервалі температур 25 – 179 оС. Співвідношення величин 

питомої теплоти зневоднення буряку, ревеню та їх суміші корелюють з 

результатами, отриманими при дослідженні питомої теплоти випаровування 

води з цих матеріалів в диференціальному мікрокалориметрі випаровування 

[95, 96]. 
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4.3. Висновки до четвертого розділу 

 

1. В результаті диференціальних досліджень встановлено, що теплота 

випаровування води в буряково-ревеневій композиції менша, ніж вихідних 

компонентів сировини. 

2. 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. 

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

середню швидкість зневоднення компонентів. 

4. Термічна стійкість суміші перевищує термічну стійкість її компонентів. 

Отже, розроблені антиоксидантні композиції для стабілізації та захисту 

бетаніну від впливу температури при сушінні має в порівнянні компонентами 

композиції більш низьку теплоту зневоднення та підвищену 

термостабільність. 

Основні результати розділу опубліковані в роботах [85-87, 96] 
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РОЗДІЛ 5 

ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ЕКОЛОГІЧНО-

БЕЗВІДХОДНОЇ ПЕРЕРОБКИ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИРОВИНИ. 

5.1.Розробка енергоефективної теплотехнології отримання 

порошку з антиоксидантної рослинної сировини. 

 

Під час аналізу наукової та патентної літератури, як зазначено в першому 

розділі, було виявлено, що на сьогоднішній день харчові підприємства 

здебільшого застосовують технології виробництва харчової продукції із 

застосуванням різноманітних стабілізаторів, консервантів, ароматизаторів, 

барвників з метою покращення органолептичних показників, надання 

привабливого товарного виду, для збільшення терміну придатності, для 

транспортування. Але, нажаль, з іншого боку такі заходи наносять 

непоправну шкоду для здоров’я людини. Натуральні продукти, які не містять 

у своєму складі вищезазначених речовин, дуже важко знайти. Іще однією із 

важливих питань є те, що спеціалісти в галузі медицини все частіше 

виявляють у населення дефіцит важливих вітамінів та мінеральних речовин 

(залізо, цинк, кальцій). Сучасні продукти харчування небагаті на харчові 

волокна, без яких неможлива нормальна робота кишківника. В цих умовах 

виникає ризик розвитку складних захворювань. 

Розробка нових теплотехнологій вирішує проблему раціонального 

використання сировинних та енергетичних ресурсів. Це має не лише 

науковий, а й соціальний аспект, тому що при цьому формуються наукові 

основи раціонального харчування і відповідно підвищується якість життя [7]. 

Тому, першочерговим завданням на сьогодні є розробка технологій, яка 

дала б можливість підприємствам замінити синтетичні барвники, 

ароматизатори, консерванти на натуральні, які в свою чергу були б 

недорогими. 

Проведені дослідження показали, щоб отримати якісний 

антиоксидантний порошок, основними факторами, які впливають на 
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збереження бетаніну столового буряка є значення рН, температурний режим, 

тривалість технологічних процесів та зберігання готової продукції. Тому 

була розроблена технологічна схема отримання антиоксидантних порошків 

[97, 98, 99]. 

Для одержання антиоксидантних порошків на основі столового буряка 

використовували таку сировину: столовий буряк, томат, ревінь. Були 

створені відповідні композиції. Технологічна схема отримання 

антиоксидантних порошків представлена на рис. 5.1, 5.2. 

 

 

 

Рис. 5.1. Технологічна схема комплексної екологічно-безвідходної переробки 

столового буряка  та ревеню 
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Першим етапом технологічної схеми є прийом та інспекція рослинної 

сировини (столового буряку, ревеню) та відокремлення зігнилих плодів. Далі 

овочі миють в чистій воді, причому постійно контролюється якість мийки. 

Столовий буряк має бути повністю очищений від залишків ґрунту, що може 

бути джерелом попадання у продукт спор мікроорганізмів. 

 

 

Рис. 5.2. Технологічна схема отримання антиоксидантних порошків з 

буряково-томатної композиції 

 

Далі столовий буряк подається на стадію очищення від шкірки та на 

подрібнення потрібного розміру. Потім на дозування. Ревінь подається на 

стадію нарізання на кубики потрібного розміру. Далі поступає на апарат 

дозування з столовим буряком – змішування компонентів столового буряку 

та ревеню в пропорції 2:1. Утворена композиція відправляється на стадію 

сушіння при t 100/60 °С. Висушена сировина потрапляє на процес 
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подрібнення та сепарації, де подрібнюється до порошкоподібного стану. 

Отриманий антиоксидантний порошок фасують у крафт-мішки та 

маркірують. 

Аналогічно була розроблена технологічна схема отримання 

антиоксидантних порошків з буряково-томатної композиції (рис. 5.2), яка 

включає в себе миття та інспекцію овочів, столовий буяк очищається від 

шкірки та нарізається. Далі йде на стадію змішування компонентів. Томат іде 

на стадію розрізання та видалення томатів, яке йде на подальшу переробку. 

При виробництві насіння томатів велика кількість мякоті потрапляє у 

відходи, які потрібно додатково утилізувати. Тому у наша технологія 

передбачає використання таких відходів та забезпечує екологічність процесу. 

Томати, після вилучення насіння, подрібнюють та подають на стадію 

змішування компонентів, де створюється композиція буряк-томат 3:1. 

Утворена антиоксидантна композиція поступає на стадію сушіння з 

температурним режимом 100/60 °С, після чого подається  на стадію 

подрібнення, розділення на фракції та пакується в мішки  і потрапляє на 

склад готової продукції. 

Для впровадження розроблених теплотехнологій у виробництво була 

розроблена схема технологічної лінії для виробництва антиоксидантних 

порошків [100, 104]. Лінія по виробництву антиоксидантих порошків 

складається із різних ділянок: підготовки сировини до сушіння, сушіння, 

охолодження, подрібнення, сепарації, пакування та складу готової продукції 

(рис. 5.3). 

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 зважувать на ваговому 

дозаторі МІ – 1540 – 91 (8) і подають у змішувач (9). 



142 

Рослинну сировину з підвищеним вмістом органічних кислот 

засипають у ємність з водою (1), потім транспортером (2) подають на 

машину миючу вентиляторну КУМ-1 (4). Після миття нарізають (7) подають 

в дозатор (8) і завантажують у змішувач (9), де буряк і рослинна сировина з 

підвищеним вмістом органічних кислот змішують у відповідних пропорціях. 

Змішану сировину за допомогою розкладача (10) конвеєром стрічковим А9-

КТФ (11) завантажують на піддони. Піддони рухаються по стрічковому 

транспортерові (11) (рис. 5.3). 

Візок з антиоксидантною сировиною поступає у сушарку (16) 

Сушильна установка дозволяє здійснювати необхідний режим сушіння, 

отримувати продукт високої якості при високих техніко-економічних 

показниках. Для сушіння антиоксидантної сировини за розробленою 

технологію використана 2-зонна тунельна сушильна установка ТГ 1,5 кВт. 

Температура в кожній зоні сушарки підтримується автоматично за 

допомогою самописних регулюючих потенціометрів типу КСМ. Управління 

автоматичним регулятором використання газу теплогенератором передбачає  

два варіанта. Автоматичний режим здійснюється потенціометрами кожної 

зони, а  ручної – кнопками дистанційного управління. Сушіння відбувається 

за розробленими ступеневими режимами. В першій зоні температура 

теплоносія складає 100ºС, при високому вологовмісту матеріалу, потім візок 

переходить в 2 зону з температурою 60ºС, де продук досушується. 

Висушений матеріал поступає в зону охолодження (17). Сухий 

охолоджений матеріал поступає в робочий простір мікромлина молоткового 

(19), де подрібнюється. Далі продукт поступає на вібросита циліндричні Р3- 

ВЦА (20) з заданими ситами. Порошок з вібросита насипається у крафт-

мішок з поліетиленовим вкладишем, який зважують, зашивають 

мішкозашивочною машиною К4-БУВ (21) та подають на склад готової 

продукції (22). 
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Рис. 5.3. 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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5.2. Сфера застосування антиоксидантних рослинних порошків 

 

Збагачення та відновлення харчових продуктів уже більше як 100 років 

відіграє важливу роль в оздоровчому харчуванні людей. Однією із форм 

збагачення є виробництво так названих функціональних харчових продуктів, 

багато з яких містять додані речовини які мають потрібний фізіологічний або 

оздоровчий ефект, а також мікронутрієнти, в тому числі вітаміни-

антиоксиданти. До таких функціональних продуктів відносяться 

антиоксидантні порошки [7]. 

Основними напрямками застосування антиоксидантного порошку (рис. 

5.4.) є фармацевтична, молочна, харчоконцентратна промисловість та 

виробництво б/а напоїв.  Порошок може входити до складу сиропів, капсул, 

йогуртів,морозива, масляних кремів, солодких газованих та енергетичних 

напоїв, соків, продуктів швидкого приготування. Основними оздоровчими 

властивостями антиоксидантних порошків є нормалізація роботи кишково-

шлункового тракту, стабілізація артеріального тиску, блокування процесу 

канцерогенезу.  

Використання у фармацевтичній промисловості в якості зв’язуючих 

компонентів, наповнювачів, на які наносяться основні лікувальні препарати. 

Завдяки своєму хімічному складу ці компоненти мають оздоровчі 

властивості. 

У молочній промисловості використовуються як натуральні 

стабілізатори, загущувачі та барвники. Це дозволить замінити хімічні 

інгредієнти лимонну кислоту та крохмаль і надати функціональних 

властивостей молочній продукції. 

При виробництві безалкогольних напоїв використовується як барвник; 

на основі антиоксидантних порошків можна отримати смузі, які містять не 

лише біологічно активні речовини, а й харчові волокна. 
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В харчоконцентратній промисловості антиоксидантні порошки, що 

містять у своєму складі вітаміни, мікро- і макроелементи, використовуються 

у рецептурах продуктів швидкого приготування [101, 102], приправ, спецій. 

 

 

Рис. 5.4. Основні напрямки  застосування антиоксидантного порошку 

 

На основі таких продуктів готуються перші, другі та треті обідні страви: 

супи, картопляні та овочеві пюре, каші, м’ясні продукти, киселі, десерти та 

інше. Вони представляють собою попередньо підготовлені (з дотриманням 

всіх смакових якостей) порошкоподібні компактні суміші з довготривалим 

терміном зберігання. Час приготування таких продуктів – 3-5 хв, що 

особливо важливо в екстремальних ситуаціях. При відновлюванні (додавання 

окропу до сухої суміші) об’єм збільшується в 7-8 разів. Рекомендується як 

для індивідуального, так і для громадського харчування. 

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 
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«Укрметртестстандарт» «Порошки антиоксидантні з рослинної сировини» 

ТУ У 10.3-05417118-045:2012) [103]. На виробництві фірми ТОВ «Їжа 

майбутнього» впроваджена теплотехнологія отримання антиоксидантних 

порошків із вмістом бетаніну 97 %. 

Основні результати розділу опубліковані в роботах [97-103]. 

 

5.3. Висновки до п’ятого розділу 

 

1. Розроблено ресурсоенергозберігаючу теплотехнологію 

отримання антиоксидантних порошків, яка захищена патентами 

на винахід. 

2. Розроблено і затверджено нормативну документацію на 

виробництво нових видів антиоксидантних харчових продуктів, 

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). 

3. Антиоксидантні порошки використовуються у продуктах 

швидкого приготування фірми «Їжа майбутнього». 
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ВИСНОВКИ 

 

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, 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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102358 Україна: МПК А23 L1/27. № а201211386; заявл.02.10.2012, видано 

25.06.2013, бюл. № 12. 4 с. (Автором проведено патентний огляд, прийнято 

участь в обговоренні та розробці способу отримання антиоксидантного 

барвника). 

18. Лінія для виробництва композиційних антиоксидантних порошків з 

рослинної сировини: пат. 109083 Україна: МПК А23В 7/02. № а 2014 04903; 

Заявл.08.05.2014, видано 10.07.2015., бюл. № 13. (Автором проведено 

патентний огляд, прийнято участь в обговоренні та розробці лінії для 

виробництва антиоксидантних порошків). 

19. Технічні умови «Порошки антиоксидантні з рослинної сировини» ТУ У 

10.3-05417118-045:2012. (Автор приймав участь у розробці нових видів 

харчових продуктів з антиоксидантними властивостями та затвердженні 

нормативної документації). 

20. Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М., Петрова Ж.О., Самойленко К.М. Ефективні 

технології сушіння насіння овочів. Монографія. Віддруковано у редакційно-

видавничому відділі Вінницького національного аграрного університету. м. 

Вінниця, 2019. 129 с. 
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продовж. додатку А 

Відомості про апробацію результатів дисертації. 

Основні положення роботи доповідались на конференціях різного рівня: 

1.Всеукраїнська науково-практична  конференція «Вода в харчових 

продуктах і для харчових продуктів» (м. Харків, 2013 р., форма участі – 

усна доповідь). 

2.   ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Innovations in science 

and technology» (м. Київ, 2014 р., форма участі – усна доповідь). 

3. VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвяченої 200-й 

річниці з дня народження Т.Г. Шевченка «Біотехнологія ХХІ століття» (м. 

Київ, 2014 р., форма участі – усна доповідь). 

4. ІХ  Міжнародна конференція «Проблеми промислової теплотехніки»  (м. 

Київ, 2015 р., форма участі – усна доповідь). 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція до 25-річчя факультету 

обладнання та технічного сервісу ХДУХТ «Проблеми енергоефективності 

та якості в процесах сушіння харчової сировини» (м. Харків, 2015р., форма 

участі – усна доповідь). 
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Додаток Б 

Патенти 
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Додаток В 

 


