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АНОТАЦІЯ 

 

Слободянюк К.С. Інтенсифікація процесу сушіння фітоестрогенної 

сировини на основі сої. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 

теплоенергетика». – Інститут технічної теплофізики НАН України, Київ, 2020. 

В наш час одним з найбільш актуальних напрямків досліджень є питання 

енергоефективності способів сушіння. Сушіння рослинних матеріалів це 

теплотехнічний процес під час якого змінюються технологічні та біохімічні 

властивості матеріалу. Застосування невідповідних до властивостей 

рослинного матеріалу режимних параметрів процесу призводить не лише до 

зайвих енергетичних витрат, але і до погіршення якісних характеристик 

кінцевого продукту.  

На сьогоднішній день Україна входить в число 10 країн-лідерів по 

вирощуванню сої. Соя (фітоестрогенна сировина) – цінне джерело білку, який 

засвоюється організмом людини майже на 100%, та містить високу кількість 

жирів. Соя розповсюджена у раціоні харчування мешканців Азії (Індія, Китай 

тощо), а з розвитком харчової промисловості та оздоровчого харчування  

зростають показники популярності соєвих продуктів і бобів у західній дієті.  

Завдяки хімічному складу та фітоестрогенним властивостям соєвих бобів, 

вони є запобіжником до виникнення ряду небезпечних хвороб в організмі 

людини. Дуже важливим етапом перед сушінням є підготовка сировини до 

сушіння, яка включає попередню гідротермічну обробку фітоестрогенної 

сировини, під час якої інактивуються антихарчові компоненти. Після цього 

відбувається купажування з каротиновмісними овочами для запобігання 

окислення жирів сої.  

Синтезовані рослинами та мікроорганізми каротиноїди – барвисті 

сполуки, які наявні у фруктах і овочах. Близько 10% з них є важливими 

дієтичними прекурсорами вітаміну А. Каротиноїди діють як антиоксиданти і, 
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можливо, зменшують окиснення ліпідів in-vivo. Окислення ліпідів, як відомо, 

є фактором ризику атеросклерозу. 

Високий вміст ліпідів міститься в соєво-каротиновмісних порошках, до 

40%. Каротиноїди під час зберігання соєво-овочевих композицій, 

допомагають стабілізувати та перешкоджають процесу окиснення білків сої. 

Висока тривалість сушіння попередньо гідротермічно оброблених 

подрібнених соєвих бобів обумовлює актуальність інтенсифікації процесу та 

розробку енергоефективних режимів сушіння з максимальним збереженням 

біологічно активних речовин вихідної сировини та високої кінцевої якості 

отриманого висушеного матеріалу. 

Дисертація спрямована на вирішення важливої науково-технічної задачі 

– інтенсифікувати процес сушіння фітоестрогенної сировини на основі сої та 

розробку енергоефективного процесу одержання фітоестрогенного порошку із 

сої та шпинату. Для досягнення мети в роботі було вирішено відповідні 

наукові завдання, що дозволило отримати наступні результати. 

Розглянуто сучасні дослідження та способи переробки фітоестрогенної 

сировини. 

       Вдосконалена попередня підготовка фітоестрогенної сировини до сушіння 

дала можливість зменшити енерговитрати на підготовку сировини до сушіння 

на 20-25%. 

На кінетику сушіння має вплив температура, швидкість теплоносія, та 

товщина шару матеріалу. На основі проведених досліджень можна 

стверджувати, що розроблена фітоестрогенна рослинна суміш із сої та 

шпинату  інтенсифікує процес сушіння шпинату на 10% і сої на 41%. 

На основі проведених досліджень кінетики сушіння фітоестрогенної 

сировини розроблено енергоефективні ступеневі режими сушіння, при яких 

відбувається інтенсифікація процесу на 21%. 

Визначено водоутримуючу здатність соєво-шпинатної і соєво-бататної 

сумішей. Встановлено критичний параметр температури теплоносія, яка 

впливає на підвищення кислотного числа фітоестрогенної сировини. 
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Встановлено, що соєво-шпинатний порошок відновлюється швидше в 2 рази 

за еталон (сухий молочний білок). 

Розраховано та отримано рівняння узагальненої швидкісті і тривалості 

сушіння фітоестрогенної рослинної суміші на основі сої та шпинату. 

Через виконання чисельного моделювання тепломасоперенесення в 

процесі ковенктивного сушіння фітоестрогенної сировини було визначено 

зміну характеристик матеріалу в під час досліджень. Моделювання 

виконувалось на основі скінченно-різницевого розв'язання системи рівнянь 

тепломасоперенесення в колоїдному капілярно-пористому матеріалі. 

Сформульований фізичний процес враховує передачу теплоти конвекцією від 

нагрітого потоку повітря до поверхні шару матеріалу, що сушиться. Зразок 

соєвої сировини прямокутної форми товщиною δ розташовується в сушильній 

камері. Поверхні зразка омиваються теплоносієм, тобто сухим нагрітим 

повітрям, що має температуру T∞ та відносну концентрацію водяної пари  

ρv,в, ∞. Швидкість повітряного потоку в сушильній камері, що рухається в 

повздовжньому напрямку, має постійну величину v∞. Відносна концентрація 

водяної пари визначається як відношення парціальної густини водяної пари до 

густини пароповітряної суміші. 

З аналізу даних чисельного моделювання, а також за результатами 

порівняння розрахункових даних з даними експерименту можна зробити 

висновок про те, що запропонована чисельна модель задовільно описує процес 

конвекційного сушіння подрібненої сої і може бути використана для 

розрахунку режимних параметрів цього процесу.  

Складні структура та біохімічний склад матеріалу ускладнюють 

механізм видалення з нього вологи. В такому випадку при сушінні зростають 

енергетичні витрати на процес руйнування міжмолекулярних зв’язків вологи 

клітинного соку та кістяка матеріалу. Звідси виникає необхідність дослідити 

як змінюється значення питомої теплоти випаровування вологи із розроблених 

фітоестрогенних композицій на основі сої із каротиновмісною сировиною.   
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Проведені калориметричні дослідження показали, що в процесі 

зневодення фітоестрогенної рослинної суміші відбувається реакція жирів сої з 

жиророзчинними каротиноїдами, яка вплинула на питому теплоту 

випаровування вологи із матеріалу.  

Дериватографічним методом була досліджена термостійкість 

фітоестрогенної сировини та сумішей на її основі. 

Було оцінено теплоту, яка витрачається на зневоднення в ході 

дериватографічного дослідження фітоестрогенної сировини та сумішей на 

основі сої, моркви та шпинату. Встановлено, що значення теплоти 

фітоестрогенних сумішей  становить середньоарифметичне значення від 

значень теплоти монокомпонентів.  

Розроблено інноваційну теплотехнологію отримання фітоестрогенного 

порошку на основі сої зі шпинатом. Фітоестрогенні порошки можуть 

застосовуватись у фармацевтичній, молочній та харчовій промисловостях. 

Одержано патенти України на винахід «Спосіб одержання 

фітоестрогенного порошку з сої та шпинату» та «Спосіб одержання соєво-

бататного функціонального порошку», а також акт впровадження на 

виробництві фірми ТОВ «Їжа майбутнього». 

 Ключові слова: інтенсифікація процесу сушіння, 

тепломасообмін, теплофізичні властивості, фітоестрогени, соя. 

 



 

6 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Zhanna Petrova, Yurii Snezhkin, Kateryna Slobodianiuk. Drying of the composite 

phytoestrogen materials. Ukrainian Journal of Food Science. 2016.  

Vol. 4, Issue 1. PP. 104-110.  

2. Петрова Ж.А., Слободянюк Е.С. Получение неэнергоемких фитоэстро-

генных растительных порошков. Наукові праці ОНАХТ. Одеса. 2017. Вип. 1,  

Т. 81.С. 110-114.  

3. Petrova Zh.O., Slobodianiuk K.S. Energy effective drying modes of soy-vegetable 

compositions. Ukrainian Journal of Food Science. 2017. Vol.5, Issue 1. PP. 122- 

132.  

4. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Інтенсифікація процесу сушіння рос-

линної суміші з сої та батату. Наукові праці ОНАХТ. Одеса, 2018.  Вип. 1,  

Т. 82. С. 18-22.  

5. Ж.О. Петрова, Б.В. Давиденко, К.С. Слободянюк. Моделювання тепло-

масопереносу в процесі сушіння колоїдних капілярно-пористих матеріалів. 

Кераміка: Наука і життя, №2(43), 2019. С. 7-14.  

6. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Розробка енергоефективного режиму 

сушіння фітоестрогенної рослинної сировини.  Наукові праці ОНАХТ. Одеса, 

2019. Вип. 1, Т. 83. С. 85-91.  

7. Петрова Ж.А., Слободянюк Е.С. Энергоэффективные режимы сушки 

коллоидных капиллярно-пористых материалов. Инженерно-физический 

журнал. Минск, Беларусь, 2019. Вып. 5, Т. 92. С. 2269-2276.  

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

8. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Природоохоронна теплотехнологія одер-

жання фітоестрогенних продуктів. Захист навколишнього середовища. 

Енергоощадність. Збалансоване природокористування.: збірник матеріалів  

4-го міжнародного конгресу, (м. Львів,21-23 вересня 2016р.), м. Львів, 2016. 

С. 135. 



 

7 

 

9. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Попередня підготовка фітоестрогенної 

сировини до сушіння. Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання: 

збірник тез доповідей ХІ міжнародної науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ, 06-07 грудня 2016р.), м. Київ, 

2016. С. 56-58. 

10. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Розробка енергоефек-

тивної теплотехнології виробництва фітоестрогенних порошків. Проблеми 

енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини: тези 

доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої  

50-річчю заснування ХДУХТ (м. Харків, 1-2 червня 2017р.) м. Харків, 2017.  

С. 69-70. 

11. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Інноваційна теплотехнологія переробки 

сої на фітоестрогенні харчові продукти. Хімічна технологія та інженерія: 

збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 

26-30 червня 2017 року), м. Львів, 2017. С. 135-136. 

12. Petrova Zh.O., Slobodianiuk K.S. Energy-saving technology of production of 

phytoestrogenic vegetable powders. Innovative energy technologies: Abstracts  

VI International scientific-practical conference (Odessa, September 4-9th, 2017), 

Odessa, 2017. P.39. 

13. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Енергоефективні режими сушіння соєвих 

композицій. Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної 

індустрії в умовах сучасності: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Харків-Мілітополь-Кирилівка, 05-07 вересня 2017р.),  

м. Харків-Мілітополь-Кирилівка, 2017р. С. 81-82. 

14. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Інтенсифікація процесу сушіння соєво-

шпинатної композиції. Проблеми теплофізики та теплоенергетики: матеріали 

X міжнародної конференції (м. Kиїв, 23-26 травня 2017 року), м. Київ, 2017. 

С.80-81.  

15. Петрова Ж.О., Дмитренко Н.В., Слободянюк К.С. Визначення теплоти 

випаровування соєво-шпинатної суміші. Інформаційне суспільство: 



 

8 

 

технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 29): збірник 

тез доповідей міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль,  

12 червня 2018 р.) Частина 1, м. Тернопіль, 2018 р. С.101-103.  

16. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Підвищення ефективності процесу сушін-

ня фітоестрогенної сировини. Удосконалення процесів і обладнання харчових 

та хімічних виробництв: збірник праць XVIІ міжнародної наукової 

конференції (м. Одеса, 3-8 вересня 2018 р.), м. Одеса, 2018 р С. 12-17. 

17. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Чисельне моделювання темпломасо-

переносу в колоїдних капілярно-пористих матеріалах. Ресурсоенерго-

зберігаючі технології та обладнання: збірник тез доповідей ХVІ міжнародної 

науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених  

(м. Київ, 22-23 квітня 2019р.), м. Київ, 2019р. С. 19-20. 

18. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Моделювання тепломасопереносу в 

процесі сушіння колоїдних капілярно-пористих матеріалів. Проблеми 

теплофізики та теплоенергетики: матеріали XІ Міжнародної конференції  

(м. Київ, 21–22 травня 2019р.), м. Київ, 2019р. С. 139.  

19. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Дослідження водоутримуючої здатності 

білкових композиційних сумішей. Проблеми енергоефективності та якості в 

процесах сушіння харчової сировини: тези доповідей VI Всеукраїнської  

науково-практичної конференції (м. Харків, 6-7 червня 2019р.), м. Харків, 

2019р. С. 33-34. 

20. Zhanna Petrova, Natalia Dmytrenko, Kateryna Slobodianiuk. Determination of 

heat of evaporation of soy-carrot mixture. Chemical Technology and Engineering: 

2nd International Scientific Conference (Lviv: June 24-28th, 2019.), Lviv, 2019. 

PP.69-70. 

Наукові праці, що додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

21. Спосіб одержання фітоестрогенного порошку із сої та шпинату: пат. 

115741 Україна: МПК A23L 2/00, A23L 30/00, А23J 3/16. № а 201613103; 

заявл.22.12.16; опубл. 11.12.17, бюл. № 23. 4 с. 



 

9 

 

22. Спосіб одержання соєво-бататного функціонального порошку: пат. 

120145 Україна: МПК A23L 11/00, A23B 7/02, А23P 10/40. № а 201804144; 

заявл.  16.04.18; опубл. 10.10.19, бюл. № 19. 4 с. 



 

10 

 

ANNOTATION 

 

Slobodianiuk K.S. Intensification of the process of drying phytoestrogenic raw 

materials based on soy. – 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, 2020. 

Nowadays, one of the most relevant areas of research is the issue of energy 

efficiency of drying methods. Drying of plant materials is a thermo-technical process 

during which the technological and biochemical properties of the material change. 

The use of non-conforming plant material properties of the regime parameters of the 

process leads not only to unnecessary energy costs, but also to the deterioration of 

the quality characteristics of the final product.  

To date, Ukraine is among the 10 leading soybean growing countries. Soy 

(phytoestrogenic raw materials) is a valuable source of protein, which is absorbed 

by the human body by almost 100%, and contains a high amount of fat. Soybeans 

are common in Asian diets (India, China, etc.), and with the development of the food 

and wellness industry, soybeans and beans are growing in popularity in the Western 

diet. Due to the chemical composition and phytoestrogenic properties of soybeans, 

they are a preventer for the emergence of a number of dangerous diseases in the 

human body. A very important step before drying is the preparation of raw materials 

for drying, which includes pre-hydrothermal treatment of phytoestrogenic raw 

materials, during which the antifood components are inactivated. After that, 

carotene-containing vegetables are blended to prevent the oxidation of soybean fats. 

Plant synthesized and carotenoid microorganisms are colorful compounds 

found in fruits and vegetables. About 10% of these are important dietary precursors 

of vitamin A. Carotenoids act as antioxidants and possibly reduce lipid oxidation in-

vivo. Lipid oxidation is known to be a risk factor for atherosclerosis. 
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High lipid content is found in soy-carotene containing powders, up to 40%. 

Carotenoids during storage of soy-vegetable compositions help to stabilize and 

interfere with the oxidation process of soy proteins. 

The high duration of drying of pre-hydrothermally processed crushed 

soybeans causes the urgency of intensification of the process and development of 

energy-efficient drying modes with the maximum preservation of biologically active 

substances of raw materials and high final quality of the obtained dried material. 

The dissertation is aimed at solving an important scientific and technical 

problem - to intensify the process of drying phytoestrogenic raw materials on the 

basis of soybeans and to develop an energy efficient process of obtaining 

phytoestrogenic powders from soybeans and spinach. In order to achieve this goal, 

the corresponding scientific tasks were solved in the work, which allowed to obtain 

the following results. 

The modern researches and ways of processing of phytoestrogenic raw 

materials are considered. 

       Improved preliminary preparation of phytoestrogen raw materials for drying 

made it possible to reduce energy costs for preparation of raw materials for drying 

by 20-25%.  

The kinetics of drying is influenced by temperature, heat-coolant  velocity, 

and material thickness. Based on the conducted research, it can be stated that the 

developed phytoestrogenic vegetable mixture of soybean and spinach intensifies the 

process of spinach drying by 10% and soybean by 41%. 

Based on the studies of the kinetics of phytoestrogenic raw material drying, 

energy-efficient stepwise drying modes have been developed, in which the process 

is intensificated by 21%. 

Due to the numerical simulation of heat transfer in the process of convective 

drying of phytoestrogen raw materials, it was determined the change of material 

characteristics during the investigations. The simulation was performed on the basis 

of finite-difference solution of the system of heat transfer equations in colloidal 

capillary-porous material. The formulated physical process takes into account the 
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transfer of heat by convection from the heated stream of air to the surface of the 

layer of material to be dried. A sample of soybean raw material of rectangular shape 

with thickness δ is located in the drying chamber. The surfaces of the sample are 

washed by a coolant, that is, dry heated air having a temperature T∞ and a relative 

concentration of water vapor ρv,в, ∞. The velocity of the air flow in the drying chamber 

moving in the longitudinal direction has a constant value v∞. The relative 

concentration of water vapor is defined as the ratio of the partial density of water 

vapor to the density of the vapor-air mixture. 

From the analysis of the numerical simulation data, as well as the results of 

comparing the calculated data with the experimental data, it can be concluded that 

the proposed numerical model satisfactorily describes the process of convection 

drying of crushed soybean and can be used to calculate the regime parameters of this 

process.  

The complex structure and biochemical composition of the material 

complicate the mechanism of moisture removal. In this case, the energy costs for the 

destruction of the intermolecular bonds of cellular juice moisture and the backbone 

of the material increase during drying. Hence the need to investigate how the value 

of the specific heat of evaporation of moisture from the developed phytoestrogenic 

compositions based on soybean with carotene-containing raw materials is changing.   

Conducted calorimetric studies have shown that in the process of dehydration 

phytoestrogenic vegetable mixture is the reaction of soybean fats with fat-soluble 

carotenoids, which affected the specific heat of evaporation of water from the 

material. 

The thermostability of phytoestrogen raw materials and mixtures based on it 

was investigated by a derivatographic method. 

The heat consumed for dehydration during the derivatographic study of 

phytoestrogenic raw materials and mixtures based on soybean, carrots and spinach 

was evaluated. It is established that the heat value of phytoestrogen mixtures is the 

arithmetic mean of the heat values of the mono-components. 
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The water holding capacity of soybean spinach and soybean batat mixtures 

was determined. A critical parameter of the temperature of the coolant is established 

which influences the increase of the acid number of phytoestrogenic raw materials. 

It is established that soy-spinach powder recovers more than twice per standard (dry 

milk protein). 

Innovative heat technology of obtaining phytoestrogenic powder based on 

soybean with spinach has been developed. Phytoestrogen powders can be used in 

the pharmaceutical, dairy and food industries. 

Patents of Ukraine have been obtained for the invention "A method of 

obtaining a phytoestrogenic powder from soybean and spinach" and "A method of 

obtaining a soybean-batat functional powder", as well as the act of introduction at 

the production of the company "Food of the Future". 

Keywords: intensification of the drying process, heat and mass transfer, 

thermophysical properties, phytoestrogens, soybean. 
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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 

 

         Застарілі технології призводять до нераціонального використання  та 

високих витрат енергії, зумовлюють зростання споживання енергоресурсів, а 

також їх імпорт. Це виводить питання енергозбереження та ефективність 

енергоспоживання на місце одного з надважливіших завдань для вирішення.  

В сучасних умовах зазначені питання це невід’ємна частина проблеми 

екології. Україна, маючи унікальне для Європи навколишнє середовище, 

будучи повністю забезпеченою природними ресурсами, водночас, - одна з 

країн регіону, де енергоресурси використовуються найменш ефективно та 

існує багато екологічних проблем.  

Забруднене середовище напряму впливає на фізичний стан населення. 

Погане харчування, постійний стрес, екологія – комплекс, який щодня 

взаємодіє з імунітетом людини. Міністерство охорони здоров’я України 

повідомляє: «Найвищий показник смертності у світі  спричиняє неповноцінне 

харчування. Цей показник вищий ніж через куріння, високий тиск та інші 

фактори ризику». Отже, продукти харчування повинні володіти 

функціональними властивостями, а їх переробка має забезпечити максимальне 

збереження біологічно активних речовин, що містяться в них.  

Одним із методів переробки є сушіння рослинної сировини. Доведено, 

що відповідна рослинна сировина потребує відповідних технологічних 

режимів підготовки та сушіння. Фітоестрогенна рослинна сировина особливо 

потребує максимально точного дотримання технологічного режиму 

переробки, оскільки не відповідний режим може призвести до окислення її 

ліпідів, що ланцюговою реакцією запустить процес руйнування всіх 

біологічно активних речовин, які містяться в ній. Враховуючи все це, виникає 

необхідність в розробці та вдосконаленню теплотехнологій сушіння рослинної 

сировини, які дозволять переробити продукцію з мінімальними витратами 

енергії, довготривалим терміном зберігання і збереженням біологічно 

активних речовин. 
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Обґрунтування вибору теми дослідження. Проблема 

енергозбереження займає провідне місце в процесах сушіння. В харчовій 

галузі промисловості сушіння є одним із способів консервування рослинної 

сировини, що дозволяє подовжити термін зберігання продукції та якомога 

довше зберегти її якісні характеристики і поживні речовини. Це є надзвичайно 

позитивним у випадку консервування (сушіння) фітоестрогенної сировини з 

високим вмістом білку та жиру – соєвих бобів. Оскільки останнім часом все 

частіше зустрічаються прогнозовані попередження про зростання білкового 

дефіциту населення України. Зазначається, що соєві продукти переробки 

здатні скомпенсувати нестачу білку в харчуванні людей в усьому світі. 

Відомо, що у своєму хімічному складі соєвий біб містить антихарчові 

компоненти, що перешкоджають перетравлюваності білків сої. Тому виникає 

задача їх нейтралізації, що передбачає гідротермічну обробку фітоестрогенної 

сировини. Існуючі методики передбачають використання  

високотемпературних та багато-годинних обробок, що передбачає високі 

витрати енергії. А отже виникає необхідність їх вдосконалення. 

Дуже важливо в процесі переробки фітоестрогенної сировини правильно 

виконати її попередню підготовку до сушіння, під час якої існує ризик різких 

змін технологічних та біохімічних властивостей матеріалу.  

Найбільш ефективними для сушіння рослинної сировини в 

промисловості, на даний момент, є сушильні конвективні установки, переваги 

яких в експлуатаційній та конструкційній простоті.  

Сушіння фітоестрогенної сировини – довготривалий процес. Разом з 

етапом попередньої підготовки, процес сушіння має сумарні високі витрати 

енергії. Отже, постає завдання інтенсифікації процесу з максимальним 

скороченням тривалості сушіння та розробки енергоефективної 

теплотехнології виробництва фітоестрогенних рослинних порошків з 

мінімальними енерговитратами, зі збереженням якісних характеристих та 

біологічної цінності і поживних речовин кінцевої продукції.  



 

25 

 

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

Дисертаційна робота виконана згідно плану НДР Інституту технічної 

теплофізики НАН України, за науковою тематикою: «Наукові засади 

підвищення енергоефективності теплотехнологій при зневодненні колоїдних 

капілярно-пористих матеріалів» (ДР 0117U002650), у якій автор бере участь 

як виконавець, приймає участь в проведенні експериментальних досліджень, 

аналізі та обробці дослідних даних, підготовці публікацій. 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є теоретичне та 

експериментальне обґрунтування інтенсифікації процесу сушіння 

фітоестрогенної сировини на основі сої, розробка енергоефективних режимів 

сушіння фітоестрогенної сировини. 

Для досягнення мети були поставлені та вирішені наступні завдання: 

- на основі проведення літературного огляду проаналізувати способи та 

сучасне існуюче обладнання для сушіння термолабільних рослинних 

матеріалів; 

- обгрунтувати вибір об’єкту для сушіння; 

- вдосконалити попередню підготовку фітоестрогенної сировини до 

сушіння; 

- дослідити тепломасообмінні процеси зневоднення термолабільних 

матеріалів з урахуванням фітоестрогенних властивостей матеріалу і режимів 

сушіння; 

- визначити теплофізичні характеристики вихідної сировини; 

- обгрунтувати фізичну модель процесу та розв’язати математичну 

модель процесу конвективного сушіння фітоестрогенної сировини; 

- розрахувати узагальнену швидкість та тривалість процесу сушіння 

фітоестрогенної сировини;  

- дослідити водоутримуючу здатність фітоестрогенної сировини; 

- дослідити зміну кислотного числа фітоестрогенної сировини під дією 

температури теплоносія; 

- дослідити відновлюваність висушеного фітоестрогенного порошку; 
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- розробити енергозберігаючу теплотехнологію та підібрати обладнання 

для лінії з виробництва функціональних порошків на основі фітоестрогенної 

сировини.  

Об’єкт дослідження – процес зневоднення колоїдних капілярно-пористих 

матеріалів на основі сої за рахунок конвективного сушіння з урахуванням 

фітоестрогенних властивостей матеріалу. 

Предмет дослідження – фітоестрогенна сировина на основі соєвих бобів, 

білково-каротинові суміші на основі сої, моркви, шпинату та батату,  

закономірності впливу режимів сушіння на інтенсифікацію і 

енергоефективність процесу та якісні характеристики матеріалу. 

Методи дослідження. Під час досліджень використовували 

експериментальний метод дослідження кінетики сушіння, для оцінки якості 

фітоестрогенної рослинної сировини використані стандартні методи 

дослідження із застосуванням методики визначення водоутримуючої 

здатності, зміни кислотного числа під дією температури теплоносія, 

відновлення фітоестрогенних порошків, диференціальний метод для 

визначення теплоти випаровування матеріалу, дериватографічний метод для 

визначення термостійкості фітоестрогенної сировини, розрахунки 

математичної моделі теоретичного дослідження тепломасопереносу 

здійснювалися засобами програмування DELPHI. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, які захищаються: 

- експериментальні дослідження теплофізичних властивостей 

фітоестрогенної сировини виконано із застосуванням апробованих 

стандартних методик. 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; 
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- достовірність теоретичних результатів забезпечується застосуванням 

відомих рівнянь та апробованими методами їх вирішення засобами 

програмування DELPHI. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

- вперше встановлено фактичні дані питомої теплоти випаровування 

фітоестрогенної рослинної суміші; 

- встановлено, що в процесі зневоднення фітоестрогенної рослинної суміші 

відбувається  реакція жирів сої з жиророзчинними каротиноїдами, яка 

вплинула на питому теплоту випаровування води із матеріалу; 

- встановлено параметри режиму зневоднення для максимального 

збереження біологічно активних речовин фітоестрогенної суміші; 

- виконане чисельне моделювання тепломасопереносу при конвективному 

сушінні фітоестрогенної сировини та отримано графіки залежностей; 

- вперше проведено дериватографічні дослідження фітоестрогенної 

рослинної суміші. 

Практичне значення одержаних результатів: 

- в результаті експериментального та теоретичного дослідження 

тепломасообміну в процесі сушіння фітоестрогенної рослинної суміші з 

урахуванням теплофізичних властивостей матеріалу та встановлених 

параметрів технологічних режимів зневоднення розроблена інноваційна 

теплотехнологія отримання композиційного фітоестрогенного порошку. 

- отримані рівняння узагальненої швидкості і тривалості сушіння 

фітоестрогенної рослинної суміші із сої та шпинату. 

- розроблено спосіб отримання фітоестрогенного порошку із сої та 

шпинату із застосуванням ступеневого режиму сушіння в тунельній 

конвективній сушильній установці. 

Практичне значення результатів дисертаційної роботи підтверджується 

одержаними патентами України на винахід «Спосіб одержання 

фітоестрогенного порошку з сої та шпинату», та «Спосіб одержання соєво-

бататного функціонального порошку». 
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Результатом роботи є впроваджені на виробництві фірми ТОВ «Їжа 

майбутнього» енергоефективні режими сушіння колоїдних капілярно – 

пористих матеріалів на модернізованій сушильній установці, зменшено час 

сушіння і енерговитрати на 30% в порівнянні з існуючими та визначено 

ступінь водопоглинання після сушіння. 

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 Снєжкіним Ю.Ф. Результати також 

обговорювалися з д.т.н. Петровою Ж.О. 

Апробація матеріалів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи і її 

основні положення доповідались і обговорювались на: 4-му Міжнародному 

конгресі «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване 

природокористування» (м. Львів, 2016р.), ХІ міжнародній науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі 

технології та обладнання» (м. Київ, 2016р.), Всеукраїнській науково-

практичній конференції, присвяченій 50-річчю заснування ХДУХТ 

«Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової 

сировини» (м. Харків, 2017 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Хімічна технологія та інженерія» (м. Львів, 2017 р.), VI International scientific-

practical conference «Innovative energy technologies» (Odessa, 2017),  

ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні аспекти 

розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» (м. 

Харків-Мілітополь-Кирилівка, 2017р.), X Міжнародній конференції 

«Проблеми теплофізики та теплоенергетики» (м. Київ, 2017 р.), Міжнародній 

науковій інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, 

економічні та технічні аспекти становлення» (м. Тернопіль, 2018р.), XVIІ 

Міжнародній науковій конференції «Удосконалення процесів і обладнання 
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харчових та хімічних виробництв» (м. Одеса, 2018 р.), XVІ міжнародній 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» (м. Київ, 2019р.), 2nd 

International Scientific Conference «Chemical Technology and Engineering» (Lviv, 

2019), XІ Міжнародній конференції «Проблеми теплофізики та 

теплоенергетики» (м. Київ, 2019 р.), VI Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння 

харчової сировини» (м. Харків, 2019р.). 

Структура та об’єм дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

викладена на 194 сторінках, складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Обсяг основного тексту 

дисертаційної роботи становить 119 сторінок, включно 81 рисунок, 8 таблиць 

та 3 додатки. Список використаних джерел містить 145 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

СУШІННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

1.1 Фітоестрогенна сировина рослинного походження як об’єкт сушіння 

 

         В наш час міжнародний статус України залежить від ефективної 

реалізації своїх переваг ресурсного  потенціалу на світовому ринку праці і в 

конкурентно-спроможності. В аграрному секторі України стратегія його 

розвитку повинна бути направлена на створення екологічно-безпечного, 

ефективного, соціально спрямованого, ресурсозберігаючого, наукового 

сектору державної економіки, що здатний забезпечити позиції лідера світового 

продовольчого ринку продукції сільського господарства і на внутрішньому 

ринку задовольнити потреби[1].  

         Білковий дефіцит українського населення є більшим 20% [2]. 

Прогнозується, що на найближчий період часу найважливішим фактором  

харчування людей по всьому світі може стати соя [3]. Білкововмісні продукти 

на базі сої – ідеальне джерело важливих для організму амінокислот, що 

доповнюють білки зернових, а також можуть повністю замінити тваринний 

білок. Продуктів переробки сої існує більше 50 варіацій [3]. 

Найпопопулярнішими є: соєве борошно; соєвий білковий концентрат; соєві 

ізоляти; текстурований білок; соєве молоко; замінники м'яса та молока; соєвий 

сир – тофу. 

       Один і той же продукт може бути як альтернативним, так і супутнім для 

продукції переробки сої, цьому сприяє різноманітність напрямків 

застосування соєвих продуктів переробки хоч на кормові, хоч на харчові цілі. 

У випадку закону попиту , зростання цін на м’ясо призводить до низького його 

споживання, як наслідок, це знижує попит ,в галузі тваринництва, на корма, де 

соєвий шрот – один із компонентів комбікормів. Одначасно з цим, зменшення 

попиту на м’ясо збільшує споживання таких продуктів переробки сої як 

текстурати, концентрати, ізоляти, в наведеному прикладі соє- і м’ясопродукти 

є альтернативними товарами [4]. 
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      За останні 13 років (2005-2018 рр.)  вирощування сої збільшилося в  

16 разів, а за даними Державної статистичної служби України  з 1990 до 2018 

року урожайність сої збільшилася в 2 рази. 

 

 

Рис. 1.1. Врожайність сої з 2005-2018 рр (УкрАгроКонсалт) 

 

        Україна – ведучий постачальник сої в Європейський союз. Зокрема, з  

2,76 млн. т. експортованих бобів врожаю 2017 року в ЄС відправили майже 

30% (за інформацією європейської Асоціації «Дунайська Соя»)[5]. 

       Україна – найбільший виробник сої в Європі та займає 8 місце по 

виробництву та 7 місце по експорту в світі (рис. 1.2). 

       За даними аграрного інформаційного агенства «Agravery» в 2018 році 

Україна збільшила експорт соєвих бобів в Туреччину, Білорусь, Азербайджан 

та ін. Білорусія імпортує сою з метою подальшої переробки білкововмісної 

сировини.  

       Експерт аграрних ринків асоціації Український клуб аграрного бізнесу 

(УКАБ), повідомив Landlord, надав інформацію про те, що українські 

виробники сої лідерують протягом останніх 5 років і щорічно збільшують свій 

рейтинг на китайському ринку [6]. 
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Рис. 1.2. Найбільші виробники та експортери/імпортери сої в світі за даними 

Асоціації «Дунайська соя» 

 

      Основні фактори від яких залежить і формується пропозиція сої і продукти 

її переробки[4]:  

1. переміна цін на ресурси: зростання цін на мінеральні добрива зменшує 

пропозицію на сою;  

2. переміна технологій: інтеграція нової технології на виробництві 

переробки сої збільшує пропозицію;  

3. переміна податків й дотацій: кожно-річна компенсація виробникам 

сільськогосподарчих товарів за посіяну сою і компенсація з державного 

бюджету за насіння сої висотних репродукцій викликають зростання 

масштабів виробництва і, адекватно, пропозиції на боби сої;  

4. переміна цін на інші товари: зменшення цін закупівлі для комбікормів 

білкових інгредієнтів зумовлює зросту пропозиції соєвого шроту;  
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5. переміна кількості постачальників: зростання числа підприємств, котрі 

займаються переробкою сої, добродіє зростанню пропозиції її продуктів 

переробки. 

        Соєвий білок має досить збалансирований амінокислотний склад, котрий 

практично тотожний балансу ідеального білка. Соєві боби вміщають:    

35-45 % повноцінного білку, 18-25 % жирів, біологічно-активні речовини 

(БАР) і 8 незамінних амінокислот [7]. Склад соєвого боба показаний на  

рис. 1.3. 

        Всесвітньою організацією охорони здоров’я рекомендована соя, як 

важливий білкововмісний продукт, що сприяє подоланню білкового 

голодання [2]. Білки соєвих бобів включають в своєму хімічному складі всі 

незамінні амінокислоти, необхідні для розвитку людини і тварин: лейцин, 

ізолейцин, лізін, метіонін, цистеїн, фенілаланін, тірозин, треонін, триптофан, 

валін і гістидин, хоча вони лімітовані за двома амінокислотами – метіонину і 

триптофану [2]. 

 

Рис. 1.3. Склад соєвого боба 

 

Фізико-хімічні властивості бобів сої залежать від природніх особли – 

востей будови та властивостей рослинних тканин і клітин [9].   
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     Як варіант, дефіцит рослинного білку у харчових продуктах можна усунути 

збільшивши виробництво зернобобових культур та багаторічних бобових 

трав. Вихід білку із соєвого насіння, що вирощене на 1 га поля за однакового 

врожаю (20 ц/га), у 2,5 рази вищий, ніж із соняшникового насіння і в 2 рази, 

ніж з горохового насіння [10]. 

 

 

Рис. 1.4. Вихід білка, кг/га 

 

     В сої містяться рослинні фітоестрогени, це речовини, котрі в мізерній 

кількості містяться майже в кожних рослинних харчах, проте у різних 

кількостях, а головне – не синтезуються в людському організмі. Фітоестрогени  

володіють  здатністю врівноважувати гормональний баланс організму людини 

[11]. За своєю хімічною структурою схожі на людські естрогени. На рис. 1.5 

приведена класифікація фітоестрогенів.   

     Доведено, що натуральні фітоестрогени, особливо ізофлавони 

(геністин, дайдзеін), при споживанні дітьми і дорослими людьми в їжу не 

викликають гормональних дисбалансів в організмі. Соя містить понад  

100 фітоестрогенів і є чи не основним їх джерелом надходження в організм 

людини, особливо в країнах Азії [12]. Вони включають в себе декілька класів 

хімічних з’єднань: ізофлавони, куместани і лігнани. 

http://agro-business.com.ua/agro/ekspertna-dumka/item/8198-soia-ta-ii-rol-u-dovholitti-liudstva.html
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Рис. 1.5. Класифікація фітоестрогенів[11]. 

   

      Ізофлавони присутні в різних їстівних рослинах, але найбільш поширені в 

сої [ 13, 14, 15]. Вони за своєю структурою схожі на людський гормон 

естрадіол,що є найбільш активною формою естрогену [ 16, 11]. Найбільша 

увага наукових дослідників спрямована на вивчення впливу ізофлавонів, як 

основних представників фітоестрогенового соєвого походження, на людський 

організм [12]. Люди, в чий раціон харчування включена соя, мають більші 

показники кількості ізофлавонів у плазмі крові. Соя розповсюджена у раціоні 

мешканців Азії, завдяки цьому споживання ізофлавонів досягає значення  

50 мг/кг/день. У споживачів західної дієти цей показник – 1-3 мг/кг/день. В 

середньому рівень геністеїну плазми крові для жительки Азії становить біля 

25 нг/мл. Поміж вегетаріанців, котрі витримують дієту західного типу, цей 

показник менший. Серед жінок США він – 2 нг/мл. Вегетаріанство або 
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споживання харчових добавок може не тільки збільшити вживання 

фітоестрогенів до рівня східної дієти, але і перевищити його [17, 18-19]. 

       В соєвих бобах присутній вітамін Е, який разом з ізофлавонами утворює 

комплекс, що може зменшити ризик таких небезпечних захворювань, як рак 

молочної залози, остеопороз, ішемічна хвороба серця, ниркових каменів і 

позбавляє жінок симптомів постменопаузи. Дослідники з Індії наголошують 

на лікувальних властивостях сої через це і про особливість даної бобової 

культури, білок якої засвоюється на 92-100% організмом людини [20].    

       Бразильськими вченими під час біохімічних досліджень встановлено, що 

важливо переробляти цільні боби сої через високу кількість сапонінів, що 

втрачаються під час переробки саме в оболонці сої [21]. Сапоніни мають 

здатність захищати організм людини від радіаційного впливу, а саме 

радіонуклідів котрі послаблюють імунну систему [22].  

        Починаючи з 2000 року, в Україні соя обернулася з аутсайдера в одну з 

основних олійних культур через високий вміст жирів [23]. Полінасичені жирні 

кислоти, що є у складі її клітинних мембран, а також інших структурних 

елементів рослинних тканин, в організмі виконують ряд важливих функцій, 

наприклад забезпечують нормальний ріст і обмін речовин, еластичність судин 

[7]. 

       Тривалість життя людей залежить від різних факторів, а основний – 

збалансоване харчування. Якщо в людини є білковий дефіцит в раціоні 

харчування, то можуть виникати різні захворюванння, а також скорочується 

ймовірна тривалість життя. Наукові дослідження за останні 20 років показали, 

що продукти на основі сої мають властивість зміцнювати здоров’я [10].  

       Соя пов'язана зі зниженням ризиків виникнення деяких захворювань, 

наприклад, захворювання серця, гіпертонія, холестерин і рак молочної залози 

[24]. Використання соєвих інгредієнтів у харчових продуктах отримує значну 

увагу з боку харчової промисловості та споживачів через їхню роль як 

функціональної їжі. Функціональність їжі може бути вирішена з точки зору 

харчових компонентів.   
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            Соєві продукти харчування з низьким вмістом солі рекомендуються для 

здорового харчування та довголіття в Японії, а також у всьому світі, де рівень 

смертності від неінфекційних захворювань становить понад 60% [25]. Соєві 

боби та інші бобові, що містять протеїни, розглядаються як екологічно чисте 

джерело білку, яке є стабільно доступним і здатне підтримувати приблизно в 

10 разів більше, ніж кількість людей в Японії, які зазвичай отримують протеїни 

переважно з яловичини та свинини [26]. 

         Японські вчені рекомендують сою додавати в раціон харчування для 

досягнення здорового довголіття шляхом профілактики серцево-судинних 

захворювань у всьому світі [27]. 

        Незважаючи на велику користь для здоров'я від соєвих інгредієнтів, 

доступність та багатий амінокислотний склад, різноманітість похідних 

продуктів переробки, питання переробки сої та енергоефективного 

виробництва потребує детального вивчення [28]. 

      Через високий вміст ліпідів, які в процесі зберігання мають здатність 

окислюватися, соєві боби потребують переробки [29, 2]. Головною метою 

переробки рослинної сировини є одержання продуктів з тривалим терміном 

зберігання. Одним з найбільш ефективних методів збереження 

сільськогосподарської сировини є сушіння [30].  

       Технологія сушіння білкововмісної сировини (сої) і якість одержаного 

продукту в значній мірі залежать від її властивостей та хімічного складу. Соя 

як об’єкт сушіння характеризується низкою особливостей, обумовлених її 

біологічною природою, яку необхідно враховувати при виборі типу 

сушильного обладнання та умов проведення процесу зневоднення, а саме: 

1. Високий початковий вологовміст. 

2. Термолабільність (колір, аромат, смак, структура, поживна цінність 

продукту погіршуються, білки денатурують при застосуванні високих 

температур теплоносія). 

3. Вміст антихарчових компонентів (інгібітор трипсину), що потребують 

додаткових витрат енергії на інактивацію. 
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4. Висока кількість ліпідів (жирів), що зменшує термін зберігання 

готової продукції.       

 

1.2. Огляд існуючих способів способів переробки та сушіння 

фітоестрогенної рослинної сировини 

 

  Сушіння – одна з найбільш енергоємних операції. Кілька авторів          

повідомили, що він використовує до 25% всієї промислової енергії [31, 32].    

 

Рис. 1.6. Сучасні іноземні та вітчизняні дослідники переробки соєвих 

бобів 

 

   Великий внесок у розвиток енергоефективних процесів сушіння рослинної 

сировини зробили такі відомі вчені як: А. В. Ликов, П.А. Ребіндер,  

А. А. Долінський, Ю. Ф. Снєжкін, Ж.О. Петрова, К.Д. Малецька, Н.А Шаркова., 

Л.Ю. Авдєєва, А.В. Думанський, Б.В. Дерягін, Ю.А. Михайлов, П.Д. Лєбєдєв, 

Б.М. Смольський, О.А. Кремньов, Ю.Л. Кавказов, А.А. Гухман,  

В.В. Красніков, А.С. Гінзбург, М.Ф. Казанський, Н.В. Чураєв, Н.Н. Гамаюнов. 
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         Через проблеми в екологічній і енергетичній галузях, включаючи викиди 

парникових газів, виснаження викопного палива тощо стає надзвичайно 

важливим  зменшення споживання енергії у всіх галузях промисловості [33].  

     Одним із найактульніших питань сьогодення є  питання 

енергоефективності способів сушіння [34]. Зневоднення вологих рослинних 

матеріалів – одночасно теплотехнічний і технологічний процес, за якого 

змінюються технологічні та біохімічні властивості матеріалу [35, 36]. Процес 

сушіння - складний комплекс взаємопов`язаних процесів передачі теплоти до 

матеріалу через граничний шар, стадія тепловіддачі; фазового перетворення, 

стадія випаровування; перенесення вологи і теплоти всередині матеріалу, 

стадія тепло масопередачі; передачі вологи та теполоти із поверхні матеріалу 

в навколишнє середовище через граничний шар, стадія тепломасообміну, що 

реалізується шляхом дифузійного чи молекулярного перенесення, характерне 

для перенесення маси пари та інертного газ; фільтраційного чи молярного 

переносу в умовах конвекції; термодифузії, цебто перенесення вологи під 

впливом градієнта температури, при цьому напрям термодифузії щільності 

потоку маси речовини відповідає напряму щільності потоку теплоти [37].  

         Більшість субстанцій, отриманих в промислових умовах, це вологі тіла, 

що містять велику кількість води. Вологий матеріал складається з трьох фаз: 

твердий скелет (сухі речовини), рідина (вода) і газ (повітря, водяна пара). 

Сировина рослинного походження є колоїдним капілярно-пористим тілом, у 

порах якого знаходиться повітря або водяна пара. 

         Сушіння колоїдних капілярно-пористих тіл (ККПТ) – процес видалення 

води, що супроводжується порушенням зв’язків молекул води поміж собою та 

з іншими компонентами ККПТ [38]. 

         Класифікація форм зв’язку вологи в ККПТ створена за принципом 

змінення величини енергії її зв’язку [35, 39, 40]. Зі зменшенням енергії зв’язку 

форми зв’язку вологи розташовуються в ряд: хімічно-, адсорбційно-, 

осмотично- і капілярно- зв’язана вода.  Зв’язана вода в матеріалах рослинного 
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походження на сьогоднішній день розділяють на осмотично-, колоїдно- та 

капілярно-зв’язану [41-43]. 

        Хімічно зв'язана вода має найбільшу енергію зв’язку з матеріалом і в 

процесі сушіння не видаляється [44]. Енергія хімічного зв'язку тотожна за 

своєю величиною теплоті хімічних реакцій (десятки кДж на моль) [ 38]. 

         Адсорбційно зв'язана вода (АЗВ) утримується молекулярними силами на 

зовнішній і внутрішній поверхні міцел (колоїдних частинок). Адсорбція води 

міцелами тіла супроводжується виділенням тепла і стисканням системи. АЗВ 

за своїми властивостями (теплоємність, густина і т.д.) відрізняється від вільної 

вологи [44]. 

        Осмотична зв'язана вода це структурна вода, яка поглинається складно 

побудованими тілами. Осмос крізь рослинну мембрану відбувається завдяки 

різниці хімічних потенціалів по різні боки мембрани [45]. Осмотично зв'язану 

воду вважають ентропійно зв’язаною, тому що при осмотичному зв’язуванні 

завдяки збільшенню ентропії відбувається зменшення вільної енергії. У 

випадку, коли відсутні більш міцні зв'язки води, енергія осмотичного зв'язку 

стає помітною. 

        Капілярно  зв'язана вода: в капілярах  рідина заповнює капіляри не лише 

при контакті, а й шляхом сорбції із вологого повітря. Радіуси капілярів повинні 

бути настільки малими, щоб вільна поверхня рідини приймала форму, 

обумовлену силами поверхневого натягу й взаємодією зі стінками капілярів. 

Енергія капілярного зв'язку порядку 102 Дж/моль [41-43]. 

          Процес видалення вологи із рослинної сировини супроводжується 

витратою енергії на руйнування зв’язку вологи із матеріалом. Режими сушіння 

залежать від характеру цього зв’язку і забезпечують найбільш ефективне 

вилучення вологи, в результаті цього не розвиваються мікроорганізми [46]. 

Сушать рибу, молочні продукти, молоко, плоди, гриби, овочі, фрукти. Під час 

сушіння продукти суттєво втрачають у масі, це полегшує їх зберігання та 

транспортування, зростає енергетична цінність товару в порівнянні із 

вихідною сировиною [47]. Висушені продукти мають подовжений термін 
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зберігання. Однак в процесі сушіння виникають небажані зміни: окислення 

ліпідів і вітамінів, погіршення смако-ароматичних властивостей [7].  

        Вчені з Кореї (Коледж аграрних на життєвих наук і Національний 

інститут рослинних наук) займаються дослідження процесів сушіння сої з 

використанням інтервального сушіння [48]. Дослідження полягало в тому, що 

25 г сирих соєвих бобів конвективно сушили при температурних режимах - 

35°С, 40°С і 45°С, швидкість теплоносія (сухого повітря) становила 3 м/с. 

Загальний час сушіння становив – 600 хв. Через кожні 30 хвилин фіксували 

зміну маси матеріалу. Початкова вологість складала 22%, сушіння тривало до 

залишкового вологовмісту – 7,7 %. 

 

 

                              а)                                                                 б) 

Рис. 1.7. Зміна вологовмісту сої при температурі сушіння з використанням  

(a) безперервного сушіння та (б) періодичного сушіння. 

 

    Як результат, такі дослідження показали, що періодичне сушіння дало більш 

високу швидкість зниження вологовмісту в основному за рахунок дифузії 

вологи від центру до поверхні протягом періоду відпочинку. Таким чином, 

інтервальне сушіння може допомогти зменшити споживання енергії, 

необхідне для сушіння сої. [48]. 

     Вченими з Центрального Інституту агро – інженерії (Індія) досліджувався 

вплив сушіння на білок, інгібітор трипсину (TI), розчинність азоту, 

водопоглинання, колір і електрофоретичні структури борошна, 
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приготовленого з пророслих сортів сої «JS 9305» і «MAUS 47»[49]. Весь 

процес сушіння полягав в: сушінні на сонці (35–40 °C), пропарюванні з 

сушінням гарячого повітря при 60 ° C, сушіння в печі гарячого повітря при 100 

°C і мікрохвильове нагрівання при 400 Вт і 630 Вт. Вченими було встановлено, 

що необхідні 80% і пропарювання з подальшою сушкою і мікрохвильовим 

нагріванням впливають на колір, розчинність азоту негативно. Сушка при 100 

°C знижувала інгібітор трипсину до безпечних меж і не чинила негативного 

впливу на розчинність, колір і електрофоретичну структуру азоту і може бути 

рекомендована для сушіння пророщеної сої в промисловому масштабі для 

приготування соєвого борошна хорошої якості для розробки продукту. Сушка 

при 35–40 °C мінімально вплинула на колір, розчинність азоту та 

електрофоретичну структуру і може бути використана для приготування 

соєвого борошна для хлібопекарських цілей. Недоліком такого сушіння є 

тривале високотемпературне сушіння, що призводить до денатурації білків, 

що містяться в сої.[49]. 

      В Пекінській академії аграрних та лісничих наук було досліджено вплив 

температури 30, 60, 90 і 120 °C на сушіння композитних плівок соєвих білків-

ізолятів / карбоксиметилцелюлози / стеаринової кислоти. Вченим вдалося 

встановити, що при сушінні при 90 °C міцність на розрив композитних плівок 

була в 2,63 рази вищою за контрольну, а паропроникність композитних плівок 

становила 77,6% від контрольної. Звідси температура 90 °C була точкою 

балансу композиційних плівок [50].  

       Бразильськими вченими Університету міста Сан – Пауло було досліджено  

вплив умов сушіння (температура повітря і відносна вологість) на механічні 

властивості, розчинність у воді і колір двох видів плівки ізоляту соєвого білка: 

комерційний (CSPI) та інші, отримані в лабораторних умовах (LSPI), які 

оцінювалися за допомогою методологія поверхневого реагування (RSM). 

Плівки соєвого білка готували шляхом лиття з використанням гліцерину як 

пластифікатора, потім висушували в камері з циркуляцією повітря з 

контрольованим параметром відносної вологості (24%, 30%, 45%, 60%, 66%) і 
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температури повітря (34, 40, 55, 70, 76 °С). Було підтверджено, що на механічні 

властивості плівок, виготовлених з LSPI і CSPI, впливають різним чином на 

умови сушіння, що обумовлено різноманітною початковою структурою білку 

в обох видах матеріалів. Вчені з’яскували, що на розчинність плівки LSPI 

впливали температура і відносна вологість, що є найнижчим (~ 50%) для 

комерційних плівок, отриманих при високій відносній вологості, і від 45 до 76 

° C. Для плівок CSPI, навпаки, розчинність не залежала від процесу сушіння і 

вона залишалася відносно постійною (40%). Оптимальними умовами сушіння, 

визначеними RSM, були: 70 ° C і 30% для плівок CSPI і 60 ° C і 60% для плівок 

LSPI. Висушені в цих умовах плівки CSPI характеризувалися більш високою 

міцністю на розрив, меншим подовженням при розриві, меншою розчинністю 

і кращою водопроникністю і проникністю кисню, ніж LSPI [51]. Отже, чим 

вищий вологовміст в сої, тим вищий температурний поріг денатурації білків в 

залежності від часу впливу. 

        Теплова обробка – основний метод руйнування антихарчових компо-

нентів, які знаходяться в сирих соєвих бобах. Існують різні техології, котрі 

ґрунтуються на наступній послідовності: боби нагрівають деякий час, інколи 

використовують принцип додаткового зволоження, як правило, у вигляді пари. 

Значення температури, часу і вологості змінюють не лише в процесі обробки, 

а і на окремих стадіях. Після температурної обробки різко покращується 

харчова цінність продукту та знижується обсімінення насіння мікро- 

флорою [7]. 

        В Інституті технічної теплофізики НАН України Шарковою Н.А. та 

провідними ученими відділу ТДС були проведені дослідження по розчинності 

білків сої та дослідження кінетики інактивації інгібітора трипсину при 

отриманні водного екстракту сої з метою створення технології виробництва 

соєвих напоїв [52]. Наукова ідея полягала в наступному: з метою отримання 

соєвої суспензії попередньо замочені у співвідношеннні соя - вода 1:1 соєві 

боби завантажувались в установку з додаванням води для створення 

гідромодуля 1:9. Подрібнення продукту та його нагрівання проводились в 
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одному герметично закритому об’ємі. Нагрів продукту здійснювався 

безпосерднім контактом і змішуванням з теплоносієм – водяною парою із 

швидкістю 18-20 ˚С/хв. Після досягнення робочої температури починали 

відбирати проби зразків для визначення вмісту інгібітора трипсину за 

стандартною методикою. Вмонтовані датчики (хромель-копельова 

термопара), виведені на вторинний прилад, дозволяли контролювати та 

регулювати температуру оброби. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 1.8. Залежність (а) та швидкість (б) інактивації інгібітору трипсину від 

температури теплової обробки соєвої суспензії. 
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Рис. 1.9. Залежність максимальної швидкості інактивації інгібітору трипсину 

від температури. 

 

        На рис. 1.8 та 1.9 приведені результати досліджень по інактивації 

інгібітора трипсина після обробки соєвої суспензії в апараті при температурах 

100, 105, 110 та 120 ˚С. Вчені встановили, що із збільшенням температури 

обробки соєвої суспензії процес інактивації інгібітору трипсину 

прискорюється. Тобто при температурі 100 ˚С процес інактивації інгібітора 

трипсина тривав 30 хв, а при температурі 110 ˚С – 7 хв [52].  

        В Інституті технічної теплофізики НАН України Петровою Ж.О. в 

кандидатській дисертації «Розробка процесів одержання каротиновмісних 

харчових продуктів» були проведені і опубліковані дослідження впливу 

гігротермічної обробки на показники якості бобів сої (рис. 1.10) [29, 7]. 

             Гідротермічна обробка (ГО) це тепловий вплив на сировину, який різко 

змінює її властивості. Має наступну послідовність: замочування у воді цілих 

бобів сої протягом години (tводи = 50 ˚С) та зміною її через 30 хв, варки 20 хв 

при t = 100 ˚С. В порівнянні із соєю без гігротермічної обробки, оброблена 

втрачає лише до 5% розчинного білку, котрий переходить у воду, у незмінному 

стані залишаються жири. 
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Рис. 1.10. Діаграма показників якості соєвих бобів. 

 

      Під час ГО є: незначна втрата 10% розчинних вуглеводів через втрату 

олігосахаридів, що не засвоюються організмом людини і це позитивний 

фактор; повністю інактивується інгібітор трипсину – антихарчовий білок, а 

отже і покращується перетравлюваність білків, що є позитивним [ 29, 7]. 

 

 

Рис. 1.11. Кінетичні криві ( а – крупні фракції; б – дрібні фракції) 
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         В Національному технічному університеті України «Київський 

політехнічний інститут» вченими були проведені дослідження та 

проаналізовано кінетичні закономірності розмелу насіння сої у воді, отримані 

при дослідженні роботи триступінчастого роторно - пульсаційного апарату. 

[53].  

       На рис. 1.11 зображено кінетичні криві: а – крупні фракції; б – дрібні 

фракції. В результаті досліджень встановлено, що дрібні фракція сої – 

надзвичайно тонкі частинки, і внаслідок цього рухаються разом з водою, 

складно піддаються механічній обробці і слабо руйнуються під дією 

гідродинаміних ефектів. 

       В Інституті технічної теплофізики НАН України, д.т.н. Петровою Ж.О. 

були проведені дослідження сушіння білкової каротиновмісної суміші – соя з 

морквою  у діапазоні температур теплоносія від 70˚С до 120˚С  (рис.1.12). 

 

Рис. 1.12. – Вплив температури  теплоносія на зневоднювання  

соєво-морквяної композиції 

V = 2 м/с; d = 10 г/кг с. п.:  

1 – 70˚С, 2 –100˚С, 3 – 120˚С. 

 

Дослідження встановили: процес сушіння бінарної суміші відбувається у 

2-му періоді. З поглибленням зони випаровування всередину матеріалу 

температура поверхні підвищується, а швидкість вологовіддачі зменшується. 

Тривалість сушіння матеріалу в режимі теплоносія 120˚С зменшується майже 

вдвічі в порівнянні з тривалістю процесу при 70˚С.  
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Також, Петровою Ж.О. було досліджено вплив температури теплоносія 

на кислотне число (КЧ) сировини, що є показником збереження та руйнування 

біологічно активних речовин. За температури сушіння 100ºC значення 

кислотного числа підвищується до 5-8%. Оболонка (цілісна) навколо насінин 

сої та ріпаку захищає їх жири від температурного впливу, чим попереджає 

окислювальний процес. Якщо сою і ріпак подрібнити, то інтенсивніше 

відбувається окислювальний процес, із підвищенням температури матеріалу 

зростає кислотне число. За показника температури подрібненого матеріалу 

70ºC – КЧ зростає до критичного рівня – 4,2-4,5%, а за температури 100ºC 

зростає до значень 9-11%, що є неприпустимим. Було  встановлено, що 

створення сумішей із сої, ріпаку з овочами (рис. 1.13) дало можливість 

максимально зберегти жири, а також розробити режими сушіння 

фітоестрогенної сировини з температурою теплоносія 70ºC [54]. 

 

Рис. 1.13. -  Зміна кислотного числа фітоестрогенної сировини 

 під дією температури теплоносія:  

1 – ріпак; 2 – ріпак подрібнений; 3 – соя; 4 –соя подрібнена; 5 -  ріпак-

морква; 6 – композиції на основі сої: соя-морква, соя-буряк, соя-цибуля, соя-

гарбуз.  
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        Сушіння розрізняють природне (на сонці, в тіні) та штучне (теплове, 

сублімаційне, хімічне, мікро-хвильове) [55].  

Таблиця 1.1.  

Конструкції установок для сушіння рослинних матеріалів [56] 

Назва продукту Конструкції сушильних установок 

Овочі, фрукти та відходи 

переробки 

Камерні, конвеєрні, тунельні, барабанні, 

сублімаційні 

Жом Барабанні, барабанні з пневмотрубами 

Зерно Шахтні, колонкові, карусельні, барабанні 

та ін. 

Хліб Камерні, конвеєрні, тунельні 

Макаронні вироби Шафні, камерні, стрічкові, конвеєрні (з 

бастунами) 

Лікарська сировина Камерні, тунельні, конвеєрні 

Пекарські дріжджі Шафні, камерні, карусельні, барабанні, 

вібраційні, стрічкові, пневмотруби, 

вакуумні, сублімаційні 

Дріжджі кормові Валкові, розпилювальні 

 

         Для сушіння овочів, фруктів та лікарських рослин використовують 

різноманітні сушильні установки, що класифікуються за різними ознаками 

[56]: 

1. за способом підведення теплоти до матеріалу розрізняють: 

конвективний, кондуктивний, сублімаційний, терморадіаційний, токами 

високої та надвисокої частоти; 

2. за тиском повітря в сушильній камері розрізняють установки 

атмосферні, вакуумні, сублімаційні; 

3. за характером роботи установки: періодичної та безперервної дії; 

4. за видом теплоносія : апарати, що використовують підігріте повітря, 

перегріта пара; 
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5. за характером циркуляції теплоносія : установки з природною та 

примусовою подачею теплоносія, коли використовуються відцентрові 

чи осьові вентилятори; 

6. за характером руху теплоносія: прямоточні, протиточні і з пересхресним 

потоком теплоносія; 

7. за конструкцією  установок сушарки поділяють в залежності від виду 

рослинної сировини (таблиця 1.1). 

8. за способом підігріву сушильні установки: електричні, парові, із 

вогневим підігрівом; 

9. за кратнісю використання теплоносія: із однократним та багатократним; 

10. за видом об’єкта сушіння установки: для твердих, рідинних та 

постоподібних продуктів [56]. 

         Теплова сушка здійснюється в сушарках за допомогою нагрітого до 

температури 60-200°С повітря. Кондуктивне (контактне) сушіння– це 

зіткнення продукту з гарячою поверхнею барабанів (сушіння молока, 

картопляного пюре) [57]. Конвективне сушіння здійснюється за рахунок 

конвекції, переносу теплоти в середовищі з неоднорідним розподілом 

температури, який реалізується за рахунок макроскопічних елементів 

середовища при їх переміщенні. Здійснюється в сушильній камері сушильної 

установки, де сушильний агент є одночасно і теплопередавачем, і 

вологопоглиначем [57, 58]. Недоліком такого способу є енергетичні витрати на 

процес, висока вартість енергії на нагрів теплоносія. Перевагою такого 

способу сушіння  є безпечний тепловий вплив на рослинну сировину, 

забезпечення максимального збереження БАР, збереження якісних 

характеристик кінцевої продукції.  

Мікрохвильове сушіння – сушіння високочастотним електромагнітним 

випромінюванням. За даного способу, підвід тепла здійснюється за допомогою 

електромагнітного поля надвисокої (2450 МГц) частоти [59]. Перевагою 

такого способу сушіння є його висока продуктивність, універсальність та 
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управління, але основним недоліком є висока вартість електроенергії та 

енергоємність, часткова втрата біологічно активних речовин. 

           Сублімаційне сушіння – різновид кондуктивного способу, 

ґрунтується на видаленні вологи із заморожених продуктів шляхом сублімації 

води, тобто безпосереднього переходу льоду в пар, минаючи рідку фазу, в 

умовах глибокого вакууму [60]. При сублімаційному сушінні максимально 

зберігаються хімічний склад, харчова цінність, органолептичні властивості 

продукту, а термін зберігання продукту може бути збільшено до 3 років. 

Метод застосовують для зневоднення продуктів рослинного і тваринного 

походження. Недоліком цього способу є висока вартість кінцевого продукту у 

7 – 8 разів у порівнянні з конвективним сушінням. Нижчий коефіцієнт 

набухання. 

          Інфрачервоне або радіаційне сушіння засноване на перенесенні тепла від 

джерела енергії шляхом електромагнітних коливань через середовище, 

прозорe для теплового випромінювання [55]. Перевагою радіаційної обробки 

є зупинка життєдіяльності багатьох видів гнильної мікрофлори і комах-

шкідників при відносно низьких дозах опромінення [55]. Технологічними 

недоліками пристроїв інфрачервоного сушіння є: висока нерівномірність 

теплового впливу на опромінювану поверхню, великі втрати теплового 

випромінення, який виходить за межі поверхні, що обробляється теплом, та 

значні габаритні розміри. Окрім того, пара рідини, що випаровується, 

взаємодіє з поверхнями джерела випромінення та відображувачів, що 

приводить до їх швидкого окислення та знижує якість та надійність роботи 

пристроїв  [61].  

    Описані недоліки та проблеми вище були стимулом шукати 

альтернативу методи попередньої обробки та сушіння. Основна мета сучасної 

харчової промисловості – технології, включаючи сушіння, є виробництвом з 

високоякісної продукції за мінімального рівня капітальні та експлуатаційні 

витрати. З цієї причини особливий акцент робиться на скорочення операції 
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час, скорочення споживання електроенергії та мінімізація негативних 

наслідків обробки [62;63; 64; 65;66; 67]. 

      Окрім того, застосовуються комбіновані способи сушіння, наприклад, 

конвективне і контактне сушіння, сушіння струмом високої частоти в 

комбінації з тепловим конвективним або радіаційним сушінням і т.д. [68]. 

                             

1.3  Види сушильного обладнання для сушіння фітоестрогенної 

рослинної сировини 

          

      Сушіння вологих матеріалів – одночасно і теплофізичний і технологічний 

процес, в якому в одне ціле пов’язані процеси переносу тепла і маси. При 

цьому змінюються структурно – механічні, фізико – хімічні, біохімічні та інші 

властивості матеріалу, що сушиться.  Правильна науково – обґрунтована 

організація процесу сушіння може забезпечити отримання матеріалу з 

потрібними технологічними властивостями при достатній інтенсивності 

сушіння і мінімальних витратах тепла та електроенергії. Вибір методу 

сушіння, оптимального режиму процесу та конструкції сушильного 

обладнання, визначається властивостями висушуваного матеріалу, а також 

технологією його виробництва [44]. 

            В наш час існує чималий вибір сушильного обладнання (в залежності 

від різновиду сушеного матеріалу). Найефективними для овочів та фруктів 

зарекомендували себе конвективні, тунельні та стрічкові сушарки [56].   

           Сушарки конвективно-кондуктивного типу в промисловості 

найбільшим поширені через простоту конструкції пристрою та експлуатації. 

Матеріал знаходиться в сушильній камері в потоці теплоносія (підігрітого 

повітря), який напряму контактує з матеріалом, що сушиться, і передає йому 

тепло, при цьому поглинаючи вологу, що видаляється з сировини [56]. 

           Конвективні камерні сушарки – одні з найпростіших конструкцій для 

сушіння різної сировини. Вони мають наступні переваги: простота конструкції 

і простота експлуатації; універсальність; ремонтопридатність та ін. Однак, 
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недоліками є: висока енергоємність, великий відсоток ручної праці та 

нерівномірність процесу сушіння по камері. І якщо кількість ручної праці 

змінити вкрай важко і дорого (цей недолік притаманний майже всім процесам 

переробки харчових продуктів), то зниження енергоємності і вирівнювання 

температурних полів та вологи в робочих камерах конвективних камерних 

сушарок – одне з основних завдань, що стоять перед конструкторами і 

розробниками сушильної техніки [69]. 

        На рис. 1.14 представлено універсальну конвективну камерну сушарку з 

рециркуляцією повітря, виробництва ТОВ «Техпром-Продукт» «Садочок» 

(Україна, М.Вінниця), [70] з сушильною площею 8,5 м2, з секційним 

нагрівачем, оребреними ТЕН-ами з нержавіючої сталі. Середньо споживана 

потужність камерної сушарки 9 кВт.  Максимальне завантаження сировиною 

- 100 кг. Тривалість одного циклу сушіння 18-24 год. Максимальна 

температура сушильного агента 65 ± 5°С. Режими сушіння оптимальні за 

температурою і вологістю, задаються та підтримуються автоматично. 

Габарити (не більше) 1300x1160x2300 мм, масою, не більше, 340 кг. 

 

Рис. 1.14. Конвективна камерна сушарка з рециркуляцією повітря 
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           Перевагою представленої сушарки є довговічність, автоматизація та 

універсальність, але суттєвим недоліком залишається наявність ручної праці, 

періодичність роботи установки, енерговитратність на підігрів теплоносія. 

           Індійською компанією «Optytech Engineers» представлена овочева 

безперервна сушильна машина продуктивністю 2000 кг в день [71]. Металічна 

частина обладнання містить оцинковану структуру усіх матеріалів контактної 

частини, виготовленої з матеріалу ПВХ СС-304 для харчової промисловості. 

Робота починається з неперервної подачі сировини в сушильну камеру 

(місткістю 710 кг), де матеріал проходить через нагріту суху повітряну зону. 

На 1 стадії сушіння відбувається при температурі сушильного агента 70-80 °С, 

2 стадії – 45-55 °С. За весь процес видаляється 85-90 % вологи. Весь час 

сушіння 1 партії овочів становить 4-5 год. Управління машиною відбувається 

через панель автоматичного керування, що дозволяє встановлювати 

параметри, що відрізняються, такі як температура нагрівання, швидкість 

повітря, час, температура вихлопу для всіх типів режимів. 

 

Рис. 1.15. Овочева безперервна сушильна машина 

 

        Вакуумні сушильні шафи Bucher DryCab  [72] є найбільш 

розповсюдженими в світі системами контактного сушіння, якщо мова йде про 

періодичне сушіння продукту. Сушильні шафи побудовані таким чином, щоб 

нагрівальні плити могли встановлюватись в горизонтальному положенні, одна 

над одною, з мінімальною відстанню між плитами. Завдяки застосуванню 

вакуумної системи процес сушіння може виконуватися за низьких температур, 

за рахунок чого зберігається якість висушеного матеріалу. 
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Рис. 1.16. Вакуумна сушильна шафа 

 

         Робочий об´єм сушильної камери від 2,5 до 2500 літрів, температурний 

діапазон від 20 до 150°С, потужність 15-80 кВт,  продуктивність 

випаровування 0,5 до 250 кг/год випареної вологи.  

       До недоліків вакуумних сушарок відноситься висока вартість сушильної 

установки через складності її конструкції і наявність додаткового 

устаткування – спеціальної конденсаційної установки. Труднощі контролю 

самого процесу сушіння під час роботи сушарки, а саме – порушення 

герметичності під час процесу (відкривання люків) в сушарці порушує умови 

вакууму (додаткові витрати енергії). Хоча вакуум – сушарки мають ряд 

переваг, через конструктивну складність застосовуються лише тоді, коли це 

викликано технологічними особливостями процесу обробки матеріалу, що 

висушується. 

         Стрічкові сушарки працюють за принципом неперервної дії і засто-

совуються для сушіння фруктів і овочів, нарізаних на шматочки різної 

конфігурації. Сушарка має камеру, всередині якої матеріал, що висушується, 

переміщується разом з несучою його стрічкою. Сушіння виконують підігрітим 

повітрям чи його сумішшю з топковими газами за температури суміші 70 – 

170°С. Циркуляція повітря здійснюється осьовими вентиляторами. Повітря 

пронизує сировину зверху вниз і притискає її до стрічкового транспортера. 
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Висушений матеріал сходить зі стрічки на відвідний транспортер. Такі 

сушарки будуються із шириною стрічки до 2–2,2м і довжиною 30–40м [57].  

         Недоліком їх є нерівномірність сушіння по товщині шару.  

         Високі результати за рівномірністю сушіння мають багатоярусні 

стрічкові сушарки, у яких матеріал перемішується при пересипанні з однієї 

стрічки на іншу. В цих сушарках витрата теплоти складає від 5000 до 

7500кДж/кгвологи [57]. 

          В безперервній стрічковій сушильній установці Sandvik [73] 

використовується перфорована стрічка. Середня витрата пари сушарки 

Sandvik: 1,67 кг пари на 1 кг випарованої води. Сушарка Sandvik здатна 

обробляти 2000 кг / год морквяної маси з середньою вологістю 85% (точно як 

передбачені початковими техніко-економічними випробуваннями) і кінцеві 

помаранчеві гранули мають вологість близько 10%. 

 

 

Рис. 1.17. Безперервна сушильна установка Sandvik 
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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) [68]. 

На рис. 1.18 представлена конвеєрна сушарка КСК-2 розроблена в ІТТФ 

НАН України з вогневими калориферами на рідкому паливі для сушіння 

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

одної конвеєрної стрічки на іншу [34]. 

         

Рис. 1.18. 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. 

 
Сушарка – зaкрита теплоізольована камера, в середині якої розташовано 

один над одним паралельно 5 стрічкових сітчастих конвеєрів зроблених із 

нержавіючої сталі. Кожен стрічковий конвеєр зміщений відносно іншого, по 

довжині сушильної камери, для пересипання продукту з однієї стрічки на 

іншу. Стрічки рухаються протилежно одна одній, їх швидкість регулюється 

[34]. 
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Перевагами конвеєрних сушарок є: забезпечення безперервності процесу 

сушіння; можливість плавного регулювання продуктивності сушарок за 

рахунок зміни швидкості окремих конвеєрів; значне зменшення корисної 

площі під установку [68]. 

 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 [68]. 

             

                       а)                                                                         б) 

Рис. 1.19. Тристадійна розпилювальна сушарка (а) (1) з флюїдним днищем (2) 

і віброфлюїдайзером (3) А1<ОР2Ч  та схеми розпилювальних сушарок 

компанії Niro (б). 

      Розпилювальне і ліофільне сушіння — найпоширеніший спосіб одержання 

продуктів мікробіологічного синтезу із нативних розчинів, оскільки 

забезпечує сушіння рідин протягом декількох секунд [74]. На рис. 1.19(а) 
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показано тристадійну розпилювальну сушарку А1-ОР2Ч для сушіння молока і 

молочних продуктів (ЗАТ «Калинівський машзавод», Вінницька обл., 

Україна). Сьогодні фірма Niro пропонує 75 схем розпилювального сушіння. 

        На рис. 1.19(б) показано чотири основних, які використовують у 

практичній діяльності. ККД різних типів розпилювальних сушарок: 

одноступенева сушильна установка із системою пневмотранспортування — 

54%; двоступенева сушильна установка з інстантайзером — 62%; 

двоступенева сушильна установка з апаратом вбудованого киплячого шару і 

пневмотранспортуванням — 75%; триступенева високотемпературна 

сушильна установка з апаратом вбудованого киплячого шару та 

інстантайзером — 80%. Ці сушарки можливо використовувати також для 

сушіння багатотоннажних продуктів мікробіологічного синтезу немедичного 

призначення [74]. 

         Перевагою розпилюючих сушарок є: швидкість процесу сушіння; низька 

температура матеріалу при сушінні; отримання продукту у вигляді дрібного 

порошку, який не потребує подальшого подрібнення також він є добре 

розчинним. Температура матеріалу на протязі періода сушки не перевищує 

температури випарюваної вологи (60-70 °С),  не перевищує температури 

сушильного агенту. Недоліком є внаслідок невеликої швидкості руху 

сушильного агента і невеликої напруги камери по випарованій волозі (до 2- 

25 кг/(м³год)) порівняно великі розміри сушильної камери, складність 

механізмів розпилення та системи пиловловлювача і розвантаження [75]. 

       В ІТТФ НАН України розроблений двоступеневий спосіб розпилюючого 

зневоднення [76]. На І стадії упарюється високовологий продукт, 

концентрацією розчиненої речовини у вихідному розчині 3,0-12,0 % (на виході 

25-35%). На ІІ стадії (розпилювальній камері) сушіння відбувається сушіння 

продукту до кінцевої вологості W=1,5-4,0%. Такий розподіл процесу створює 

можливості суттєвої інтенсифікації процесу тепломасообміну вцілому, 

дозволяє утилізувати теплоту відпрацьованного в сушильній камері 

теплоносія, підвищити вихід продукту за рахунок вловлювання 



 

60 

 

дрібнодисперсної фракції порошку у випарній камері – розпилювальному 

концентраторі. В ІТТФ НАН України розроблені розпилювальні сушильні 

установки з плоским днищем, конструкції днища мають незначний нахил до 

вертикальної вісі камери.  

 

 

Рис. 1.20. Схеми розпилювальних сушильних установок з плоским днищем: 

 а – з обертальним вивантажувальним пристроєм на днищі камери;  

б – з повітряною «мітлою» і скребковим механізмом на днищі камери 

 

 

Рис. 1.21. Схема сушильної установки з розпилювальною горизонтально 

розташованою камерою: 1 – сушарка форсуночна розпилювальна;  

2 – сушарка вібраційна конвективна; 3 – елеватор;  

4 – сито вібраційне СВ-0,9. 

  

        В таких конструкціях полегшується обслуговування в зв’язку з 

можливість знаходження оператора всередині камери. Недолік – система 

вигрузки, що використовується в таких установках, частіше всього не 
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забезпечує необхідної надійності, виникають затори сушеного порошку 

всередині камери, що затруднює швидку евакуацію продукту. Це особливо 

важливо при сушіння продуктів з підвищеним вмістом жирів.  

        Також, в ІТТФ НАН України розроблена теплонасосна сушильна шафа 

(рис. 1.22) призначена для сушіння термолабільних матеріалів із засто-

суванням теплонасосних циклів. Можливо реалізувати зневоднення різних 

матеріалів рослинного та тваринного походження, синтетичних матеріалів та 

виробів, лікарських трав і грибів, овочів, фруктів за допомогою теплонасосної 

сушильної установки. Перевага конструкції установки полягає в наступному: 

сушіння відбувається у замкнутому циркуляційному контурі із вимушеним 

осушенням сушильного агенту, частина відпрацьованого вологого 

сушильного агенту надходить на всмоктування до циркуляційного 

вентилятора,  методом конденсації вологи та утилізації теплоти конденсації, 

що використовується для випаровування холодильного агенту.  

 

Рис. 1.22. 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. 
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      Охолодження та видалення вологи із сушильного агенту у випарнику та 

його нагрівання у конденсаторі відбувається за умов реалізації теплонасосного 

циклу в компресійному холодильному агрегаті із додатковим інфрачервоним 

підігрівом, під час якого утилізується приховане тепло та скраплення пари 

сушильного агенту, це дозволяє суттєво скоротити витрати енергії та 

скоротити процес сушіння без втрат всіх корисних властивостей 

термолабільних матеріалів. Джерело енергії для роботи теплонасосної 

сушарки із комбінованим теплопідводом – електрика. Недолік теплонасосної 

сушарки - використання її лише задля сушіння термолабільних матеріалів. 

      За розробленою в ІТТФ НАН України багатостадійною технологію 

сушіння, для сушіння рослинної сировини з функціональними властивостями, 

використовується трьох-зонна тунельна сушильна установка ТФ2.03 з 3-а 

тепловими генераторами. Принципова схема сушильної установки 

представлена на рис. 1.23 [11]. 

 

Рис. 1.23. Принципова схема трьохзонної сушильної установки ТФ2.03: 

1 – сушильна зона; 2 – ворота сушарки; 3 – вентилятор сушарки; 

4 – теплогенератор; 5 – ущільнення; 6 – засувка з біофільтром; 

7 – засувка вихлопна; 8 – зона охолодження. 

 

      В корпусі сушильної установки у вигляді гнучких теплостійких 

войлокових фартухів встановлені бокові лабіринти ущільнення (5). При 

зміщенні візків із номінального положення по всій довжині сушарки 
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створюють лабіринті ущільнення, які разом з дверима візків зупиняють рух 

повітря вздовж сушарки, його викиду із сушарки та забезпечують раціональну 

схему обдуву візків. 

      В стінах сушарки є 2-а отвори, через які всередину сушильного тунелю 

введені термометри опору, що дозволяють реєструвати температуру 

теплоносія в кожній зоні установки. Значення температури в зонах сушарки 

фіксуються самописним приладом типу КСП 4, встановленим на пульті 

керування. Теплогенератор (ТГ) встановлено в допоміжному приміщенні,  він 

сполучений з вентилятором та сушаркою повітропроводом.  Теплогенератор 

призначений підігрівати повітря, що подається в сушарку. За допомогою 

згорання природного газу відбувається нагрівання повітря.  Прямий контакт 

між продуктами згорання та підігрівом повітря відсутній. 

       Повітря, нагріте в теплогенераторі (4), подається вентилятором в 

сушильну зону, де зліво направо омиває рослинну сировину, яка лежить на 

піддонах. Далі у просторі, створеним стіною сушарки та боковими поверхнями 

візків, теплоносій змінює свій напрямок на 180 °С і рівномірно розподіляється 

по висоті візків, обдуваючи стружку зправо наліво. Теплоносій через бокові 

рециркуляційні канали потрапляє до вентилятора (3). Замість частини 

відпрацьованого теплоносія, що викидається назовні, подається тотожна 

частина свіжого повітря. Отже, в період проходження візків по сушильних 

зонах змінюється напрямок обдуву стружки, одночасно з цим, створюються 

додаткові умови для її рівномірного сушіння. В корпусі сушарки встановлені 

бокові та сталеві лабіринті ущільнювачі, які створюють перепони для руху 

повітря вздовж сушарки та сприяє  здійсненню описаної схеми обдуву візків. 

             Керування ділянки сушіння і охолодження висушеного матеріалу 

дистанційне та здійснюється з пульта керування. В кожній зоні сушарки 

температура підтримується автоматично, за допомогою самописних 

регулюючих потенціометрів типу КСМ. Сушіння реалізується за 

розробленими ступеневими режимами: в 1-ій зоні температура теплоносія 
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складає, як приклад, 100ºС, при високому вологовмісту матеріалу; в 2-ій зоні  

температура, наприклад, 80ºС; в 3-ій зоні температура – 60ºС. [11] 

       За таким же принципом дії трьохзонної сушильної установки ТФ2.03 

розроблена сушильна установка ТФ2.02, в сушарці – 2 зони (рис. 1.24).  

 

 Рисунок 1.24. Сушарка двозонна на теплогенераторі ТФ 2.02.: 

1 – ворота сушарки; 2 – сушильна зона; 3 – теплогенератор;  

4 – вентилятор сушарки; 5 – ущільнення; 6 – зона охолодження;  

7 – вентилятор охолодження; 8 – засувка вихлопна; 9 – засувка з 

біофільтром. 

 

Рис. 1.25. Сушарка трьохзонна парова ТФ.4.10: 

1 – ворота сушарки; 2 – сушильна зона; 3 – калорифер; 4 – вентилятор 

сушарки; 5 – ущільнення; 6 – зона охолодження; 7 – вентилятор 

охолодження;  

8 – засувка вихлопна; 9 – засувка з біофільтром. 
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      Сушильна установка тунельного (коридорного) типу ТФ.4.10 може 

складатися із однієї, двох, трьох або п’яти сушильних зон, кількість яких 

визначається її продуктивністю та зоною охолодження [34]. Кожна сушильна 

зона має дві напівзони, в кожній напівзоні розміщується по два візка. Один 

візок розміщується в зоні охолодження.  

       Сушарка збирається із збірних металевих секцій, що створюють тунель із 

зонами. Можна виготовлятися із цегли зовнішні стіни корпусу сушарки. 

Корпус має вигляд тунелю, який складається із 3-х зон сушіння і зони 

охолодження. Кожна зона має вентиляційний агрегат для циркуляції 

теплоносія, що встановлений поза цехом. З метою забезпечення рівномірного 

сушіння/охолодження продукту, по висоті візка в дифузорі, через який 

теплоносій/охолоджувач поступає в зону, встановлені розподільчі пластини. 

Автоматичний регулятор витрати пари  встановлений на паропроводах, які 

підводять пару на калориферах кожної напівтони. Керування сушаркою 

здійснюється з пульту керування. При завантаженні наступного візку в тунель 

останній візок з висушеним і охолодженим продуктом викочується з зони 

охолодження, таким чином завантажений візок штовхає увесь ряд візків в 

тунель. В стінах сушарки є отвори через які введені термометри опору для 

реєстрації температури теплоносія в кожній зоні установки [34]. 

       Перевагою парових сушарок є універсальність, автоматизоване керування, 

екологічність, менші енерговитрати в порівнянні з використанням 

теплогенераторів на органічному паливі. Недоліком є інтенсивне відкладання 

солей (накипу) на поверхні ТЕНів, що може призвести до їх перегоряння, а 

також збільшення тривалості обробки рослинної сировини, що 

використовуєтьсяв харчових цілях.  

        Порівняння тунельних сушарок за питомими витратами теплової енергії 

показали, що найбільш економічною є сушарки виробництва ІТТФ (Україна) 

при яких енергетичні витрати складають 3800 кДж/кг вип. вологи  

(рис. 1.26 ) [34].  
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Рис. 1.26. Питомі витрати теплової енергії в тунельних сушарках при сушінні 

овочів та фруктів: 1 –  «МНІІП-1»; 2 – «Б6-КФ», Росія; 3 – «Чачак», Сербія;  

4 – СУМ-2, ІТТФ, Україна. 

 

1.4  Висновки до першого розділу та завдання дослідження. 

 

З вищенаведеного літературного огляду випливає, що відомі способи 

переробки фітоестрогенної рослинної сировини характеризуються або 

високими енерговитратами та низькою продуктивністю, або низькою якістю 

отриманого продукту.  

Здебільшого закордонними та українськими вченими задля збереження 

білку досліджується сушіння насіння сої або продуктів її переробки, 

застосовуються енергозатратні методи сушіння. Тож на сьогоднішній день 

актуальним є подальші дослідження у сфері дослідження процесів сушіння 

фітоестрогенної сировини на основі бобів сої з метою зниження енергозатрат 

на попередню гігротермічну обробку сої та  процес сушіння, а також 

забезпечення максимального збереження БАР. 
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На основі аналізу літератури сформульовані наступні завдання 

дослідження: 

- на основі проведення літературного огляду проаналізувати способи та 

сучасне існуюче обладнання для сушіння термолабільних рослинних 

матеріалів; 

- обгрунтувати вибір об’єкту для сушіння; 

- вдосконалити попередню підготовку фітоестрогенної сировини до 

сушіння; 

- дослідити тепломасообмінні процеси зневоднення термолабільних 

матеріалів з урахуванням фітоестрогенних властивостей матеріалу і режимів 

сушіння; 

- визначити теплофізичні характеристики вихідної сировини; 

- обгрунтувати фізичну модель процесу та розв’язати математичну 

модель процесу конвективного сушіння фітоестрогенної сировини; 

- розрахувати узагальнену швидкість та тривалість процесу сушіння 

фітоестрогенної сировини;  

- дослідити водоутримуючу здатність фітоестрогенної сировини; 

- дослідити зміну кислотного числа фітоестрогенної сировини під дією 

температури теплоносія; 

- дослідити відновлюваність висушеного фітоестрогенного порошку; 

- розробити енергозберігаючу теплотехнологію та підібрати обладнання 

для лінії з виробництва функціональних порошків на основі фітоестрогенної 

сировини.  

Основний зміст цього розділу опублікований у наукових працях [8, 23, 54]. 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

      РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Об’єкти досліджень 

 

Основним об’єктом дослідження була білкововмісна фітоестрогенна 

сировина – цілісні (з оболонкою) соєві боби, що представляють собою колоїдні 

капілярно-пористі тіла, в якому мають місце всі характерні форми зв’язку 

вологи з матеріалом. Недостатня кількість наукових даних та інформації про 

дослідження процесів сушіння білкововмісних рослинних матеріалів слугує 

основним підґрунтям для вибору напрямку дослідження. 

       Ботанічний рід сої Glycine становить більш як 40 видів, з них половина 

росте в країнах тропічної Африки. Виробниче значення і поширення має вид 

сої культурної G. hispida L., у якого є 6 підвидів. В Україні поширений 

слов’янський підвид — ssp. Slovonica Kov. Ef Pinz [77]. 

        Висока цінність сої визначається перш за все високим вмістом 

повноцінного білку, він за своїм амінокислотним складом наближається до 

білків тваринного походження та добре засвоюється людиною. 

        Важливим є також те, що гліцидин - головний протеїн сої, здатний при 

закисанні згортатися, це дає змогу виготовляти з насіння і бобів велику 

кількість різноманітних продуктів харчування. Медичною наукою 

встановлено, що в продуктах харчування із сої є антисклеротичні речовини, 

які дуже важливі для людей старшого і похилого віку. 

        Особливий інтерес соєвий біб представляє як джерело рослинного білку 

через його здатності до зниження холестерину у пацієнтів із 

гіперліпопротеїнемією II типу [78]. Багатий мінералами та вітамінами, такими 

як: залізо, цинк, мідь, тіамін, рибофлавін, ніацин та пантотенова кислота [79]. 

Більшість цих мінералів і вітамінів є добре відомими гематиновими і мають 

важливе значення для утворення еритроцитів [80].Ліпіди містяться у вигляді 

простих жирів,у сої їх 20 % [81].  
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     Соя (боби) містять фосфоліпіди, вітаміни та мінерали. Крім того, соя 

містить багато незначних речовин, деякі з яких, такі як інгібітори трипсину, 

фітати та олігосахариди, як відомо, є біологічно активними. Інші, такі як 

ізофлавони просто визнані за потужну здатність запобігати людині рак та інші 

захворювання [82]. 

     Таблиця 2.1.  

Приблизний склад сої та їх структурних частин [82] 

Назва частини 

сої 

Відсоток у 

цілій 

насінині 

Хімічний склад 

(% сухої речовини) 

Білки Ліпіди Вуглеводи Зола 

Шкірка 8 9 1 86 4.3 

Гіпокотильна 

вісь 

2 41 11 43 4.4 

Сім’ядолі 90 43 23 29 5.0 

Цілі насіння 100 40 20 35 5.0 

 

     В середньому олія та білок разом становлять близько 60% сухої сої. Решта 

сухих речовин складається з вуглеводів (близько 35%) та зола (близько 5%). 

Оскільки вміст води в зберігаються зрілих бобах зазвичай близько 13% для 

забезпечення стабільності зберігання, на мокрій основі соя містить близько 

35% білка, 17% олії, 31% вуглеводів і 4,4% золи [82]. 

    Приблизний хімічний склад сої представлений у таблиці 2.1. Сім’ядолі 

містить найвищий відсоток як білка, так і олії, тоді як у корпусі є найнижчі 

значення цих компонентів. Дослідники [82] стверджують, що вміст олії в 

шкірці настільки низький, що його можна розглядати як слід під мікроскопом. 

Вісь гіпокотильна вісь має вміст білка, подібного до сім'ядолів, але вміст його 

ліпідів приблизно вдвічі більше, ніж у сім’ядолях. Оскільки сім'ядоль є 

основним компонентом у цілому насінні, його склад дуже близький до складу 

всього насіння незалежно від великих композиційних відмінностей між 

структурними частинами. 
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Живий організм характеризується вищим ступенем впорядкованості 

складових його інгредієнтів і унікальною структурною організацією, що 

забезпечує як його фенотипічні ознаки, так і різноманіття біологічних 

функцій. У цій структурно-функціональній єдності організмів, що становить 

суть життя, білки (білкові тіла) відіграють найважливішу роль, що не 

замінюється іншими органічними сполуками [83]. 

Білки – це складні органічні молекули, необхідні для будівництва 

клітини, які виконують сотні інших різноманітних функцій. Вони беруть 

участь у відтворенні клітин, утворенні ферментів, виробленні антитіл і 

гормонів. Нарешті, при нестачі енергії в організмі білки починають 

руйнуватися і служити джерелом цієї енергії. Саме тому повноцінне життя без 

білкової їжі просто неможливе [84]. Білки, що містяться в соєвих бобах, за 

своїм амінокислотним складом є найбільш наближені до складу «ідеального» 

білку, але враховуючи велику кількість жирів, що за своїми біохімічними 

властивостями легко окислюються і через це соя має короткий термін 

зберігання. З попередніх досліджень д.т.н. Петрової Ж.О. встановлено, що 

створення рослинних каротиновмісних сумішей на основі сої дало можливість 

подовжити термін зберігання сої [11]. Отже виникає необхідність щодо 

поглибленого дослідження процесу сушіння сої в поєднанні з 

каротиновмісною сировиною з метою інтенсифікації процесу сушіння і 

подовження терміну зберігання білкововмісної фітоестрогенної сировини, що 

має велике практичне і наукове значення. 

На базі розроблених  в ІТТФ НАН України соєво-овочевих композицій, 

де овочевими складовими були – морква, гарбуз, цибуля, столовий буряк, були 

проведені дослідження кінетики процесу сушіння та визначення 

теплофізичних властивостей фітоестрогенних рослинних сумішей  на основі 

сої, де овочевою складовою були : морква, шпинат і батат. 

Дослідженнями в ІТТФ НАН України за проведеним аналізом хімічного 

складу сировини, його властивостей та зміни під час технологічної переробки  

визначено оптимальне співвідношення суміші [7].  Найбільш технологічною є 
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суміш при співвідношенні сировини 1:1[7]. Збільшення частини 

каротиновмісної сировини призводить до зростання значення вологості, що 

подовжує тривалість сушіння [7].   

 При розробці теплотехнології отримання соєво-овочевих сумішей 

методи інтенсифікації масообмінних процесів із зниженням питомих витрат 

теплоти набувають першочергового значення [29]. Інтенсивність масообміну 

переважно залежить від фізичного стану та вмісту поживних речовин 

рослинної сировини. Соєво-овочеві суміші, за своїм вмістом компонентів, 

відрізняються від овочевих порошків високим вмістом білку та наявністю 

високого відсотку ліпідів [7,29]. 

За своєю природою білки сої термолабільні і після подолання 

температурного діапазону  65-75 ºС (а в деяких джерелах і від 60 ˚С) 

починається їх руйнація [83]. Оскільки в промислових умовах складно 

відслідкувати початок процесу перегрівання в середині об’єму шару 

матеріалу, то рекомендовано сушити білкововмісну рослинну сировину при 

температурі теплоносія не вище 60˚С. При технологічній переробці сої 

виникає необхідність використовувати більш «жорсткі» режими 

гідротермічної обробки для інактивації небажаних ферментів та білків-

інгібітору трипсину [85].  

Перед проведенням досліджень кінетики процесу сушіння та визначення 

теплофізичних властивостей соєвих бобів, каротиновмісної сировини (шпинат 

і батат) та соєво-овочевих сумішей проводили попередню гідротермічну 

обробку сої з метою інактивації антихарчових компонентів за існуючою 

розробленою методикою в ІТТФ НАН України, що була вдосконалена. Сою 

термостатують при температурі 60-70 ºС напротязі 60 хвилин, потім 

промивають два рази у воді (t = 18-20 ºС) і далі проварюють у воді при 

температурі 100 ºС 20 хвилин [86]. Така гідротемічна обробка сої дозволяє 

інактивувати ферменти ліпоксигеназного комплексу та підвищує 

перетравлюваність білків [86].  

Шпинат – один з найважливіших антиоксидантних овочів, який зазвичай 
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вживають після варіння свіжих або заморожених листя. Свіжозрізане листя 

шпинату містить приблизно 1000 мг загального вмісту флавоноїдів на 

кілограм. Про можливу присутність у шпинаті флавоноїдних сполук було 

вперше повідомлено у 1943 році, але минуло майже 20 років, перш ніж 

структура флавонолу, виділеного з листя шпинату, була встановлена як 

патулетин, і наявність шпинацетину підтверджено [87]. Крім того, 

повідомлялося про існування кількох флавонолових глікозидів у 

метанольному екстракті листя шпинату. Повідомлялося про виникнення 

щонайменше 10 флавоноїдних глікозидів у шпинаті [87]. Це глюкуроніди та 

ацильовані ди- та триглікозиди метильованих та похідних діоксиду метилену 

6-оксигенованих флавонолів [87]. Глюкуроніди більш водорозчинні, ніж 

глікозиди та ацильовані сполуки, які залишаються в тканині після варіння в 

окропі. Флавоноїди та інші фенольні компоненти діють як антиоксиданти 

завдяки властивостям, що знищують вільні радикали, їх гідроксильних груп. 

Широка кон'югація по всій флавоноїдній структурі та численні гідроксильні 

групи посилюють їх антиоксидантні властивості, дозволяючи їм діяти як 

відновлюючі агенти, донор-орелектрон, що дарує агенти, орсинглет-кисню. 

Результати аналізу in vitro аналізу здатності до поглинання кисневих радикалів 

(ORAC) показали, що серед різних екстрактів фруктів та овочів, до продуктів 

з найвищою активністю ORAC належать шпинат, полуниця та чорниця [87]. з 

використанням радикалу DPPH і його порівнювали з препаратом Тролокса, 

синтетичного аналога вітаміну Е. Найактивнішими продуктами були 

продукти, отримані з патулетіну з 3,4-дигідроксильною групою [87]. 

Включення ферулоїдного залишку збільшувало активізацію вільних 

радикалів. Під час зберігання листя шпинату спостерігалося зниження 

загальної активності антиоксидантів. Кип'ятіння свіжозрізаних листя шпинату 

витягувало приблизно 50% загального вмісту флавоноїдів та 60% вітаміну С у 

кулінарній воді; однак флавоноїдні глюкуроніди були вилучені більше, ніж 

інші глікозиди [87]. 



 

73 

 

У зелені шпинату є багато макро- і мікроелементів, мінеральних солей, 

вітамінів групи В, аскорбінової кислоти. Листки містять багато органічних 

кислот, в молодих листках шпинату (в перерахунку на суху речовину) – 6,5% 

щавлевої кислоти, це не шкідливо для людського організму. За високих 

температур і згідно з віком рослини у старих листках її до 15,5 %. В молодих 

листках шпинату знайдено гетероауксин, а в насінні – сапонін вітамін К. У 

зелені присутній високий вміст заліза, що входить до складу хлорофілу, 

котрий схожий з гемоглобіном крові людини та через це 60 % заліза людським 

організмом легко засвоюється. Також у складі шпинату є магній і йод, які 

вкрай необхідні для росту і розвитку людського організму, саме це робить цю 

культуру дуже важливою для харчування українців на постчорнобильських 

територіях. У листках свіжого шпинату міститься до 80 мг/100 г вітаміну С, 2–

9 мг/100 г каротину [88; 89; 90; 91]. 

Ще однією сировиною, що містить бета-каротин є батат [92].  

Батат належить до тепло- та світлолюбивих культур короткого світлового 

дня. Існує багато сортів батату, кожен із яких має характерні зовнішній вигляд 

і смакові якості. Спільним для всіх сортів батату є ряд корисних властивостей, 

котрі дозволяють використовувати продукт в їжу, а також як лікарський засіб 

з метою зміцнення організму і профілактики захворювань [93].  

  У тропічних країнах батат вирощується як багаторічна рослина, маса 

бульб, за декілька років, сягає відмітки 10 кг, однак в умовах помірного 

клімату, як свідчить досвід науковців, його можна культивувати лише як 

однорічник, оскільки це теплолюбива рослина, яка не витримує низьких 

температур [93; 94]. 

Солодка картопля використовується в кухнях усього світу. Її споживають 

у сирому, запеченому та вареному вигляді. В Уганді сушений батат 

використовують для приготування чаю [94; 95]. Жителі Японії та Китаю 

люблять вживати цілий запечений батат [94]. Взимку в Китаї готують суп із 

імбиром і бататом, його вважають зігріваючим. Корейці із «солодкої картоплі» 

готують прозору лапшу [94; 95]. В окремих провінціях Східної частини Конго, 
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солодка картопля традиційно переробляється в борошно, яке використовують 

як основу для різних харчових продуктів і тістечок. Хімічний склад батату 

представлений у таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2.  

Хімічний склад батату : значення на 100 г поживних речовин [96]. 

 Одиниць Сировина 

солодка 

картопля 

Приготована, 

запечена в 

шкірі 

Приготована, 

варена без 

шкірки 

Вода г 72.84 72.84 72.84 

Енергія Ккал 105 103 105 

 кДж 439 431 439 

Білки г 1,65 1,72 1,65 

Загальна  

кількість ліпідів (жир) 

г 0,30 0,11 0,30 

Вуглеводи  

розчинні 

г 24,28 24,27 24,28 

Клітковина г 3,0 3,0 1,8 

Зола г 0,95 1,06 0,95 

Кальцій Ca мг 22 28 21 

Залізо Fe мг 0,59 0,45 0,56 

Магній Mg мг 10 20 10 

Фосфор P мг 28 55 27 

Калій К мг 204 348 184 

Натрій Na мг 13 10 13  

Цинк Zn мг 0,28 0,29 0,27 

Мідь Cu мг 0,169 0,208 0,161 

Марганець Мn мг 0,355 0,560 0,337 

Селен Se мкг 0,6 0,7 0,7 

Вітамін С мг 22,7 24,6 17,1 

Тіамін B1 мг 0,066 0,073 0,053 

Рибофлавін B2 мг 0,147 0,127 0,14 

Ніацин B3 мг 0,674 0,604 0,64 

Пантотенова  

кислота В5 

мг 0,591 0,646 0,532 

Вітамін B6 мг 0,257 0,241 0,244 

Фолієва кислота, загальна мкг 14 23 11 

Вітамін В12 мкг 0 0 0 

Вітамін А, IU 0,3 мкг 

ретинолу 

20,063 21,822 17,054 

Вітамін А, RE 1 мкг  

ретинолу 

2,006 2,182 1,705 

Вітамін Е мг - АТЕ 0,280 0,280 0,280 

 

Ефективніше за все каротиноїди перетворюються у ретинол коли наявна 

достатня кількість легко-засвоюваного білка і жира. Через це є доцільним 



 

75 

 

поєднання каротиновмісної рослинної сировини з фітоестрогенною 

рослинною сировиною ( з достатньою кількістю ліпідів) [97]. 

 

2.2. Установки проведення досліджень 

 

2.2.1. Експериментальний стенд для дослідження процесів 

конвективного сушіння колоїдних капілярно-пористих матеріалів. 

 

Аналіз і експериментальні дослідження кінетики процесу сушіння 

функціональної фітоестрогенної сировини рослинного походження 

реалізували на  конвективному експериментальному стенді. Принципова 

схема стенду представлена на рис. 2.1 [87]. 

 

Рис. 2.1. Принципова схема експериментального стенду: 

1 – сушильна камера; 2 – калорифер; 3 – вентилятор; 4 – регулятор 

температури; 5 – щит керування; 6 – термометри опору; 7 – патрубки з 

шиберами; 8 – психрометр; 9 – спеціальні решітки; 10 – штанга терезів;  

11 – терези. 

 

Технічна характеристика конвективного сушильного стенду: 

Температура теплоносія     30 – 150°С  

Швидкість руху теплоносія     0,5 – 5 м/с 
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Рис. 2.2. Структурна схема автоматизованого збору та обробки  

інформації з сушильного конвективного стенду 

 

Конвективний експериментальний стенд забезпечений  робочою 

камерою 1, зоною нагріву теплоносія 2, вентилятором 3, потенціометром 4, 

щитом управління 5, вагами 6, генератором водяної пари 7, регулюючим 

автотрансформатором 8, психрометром 9 і трубками Піто 10 з 

мікроманометром 11. Конструкція стенду має систему ізольованих 

повітропроводів з пристроями для нагрівання та циркуляції теплоносія, 

сушильні камери, системи контролю і підтримання температури теплоносія, 

автоматичний збір і обробку інформації про кінетику процесу сушіння 

матеріалу. 

Частина теплової підготовки повітря (2) має вигляд прямокутного 

короба, де розміщений трьохсекційний електропідігрівач потужністю 10 кВт. 

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). 

     Теплоносій рухається за допомогою відцентрового вентилятора (3) 

середнього тиску. Регулюванням частоти обертання вентилятора (3) на щиті 
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керування (5) досягається зміна швидкості руху теплоносія. Співвідношення в 

складі теплоносія відпрацьованого і свіжого повітря можна регулювати за 

допомогою шиберів на патрубках (7). 

        Стенд забезпечений допоміжним обладнанням (рис. 2.2):  

- аналоговим цифровим перетворювачем i-7018; 

-  конвертором-інтерфейсом i-7520; 

- персональним комп’ютером. 

Це дозволяє в автоматичному режимі реалізовувати процес сушіння за 

допомогою розробленої прикладної програми ”Sooshka”. Програмою 

досліджень передбачено реєстрація основних закономірностей сушіння 

фітоестрогенної рослинної сировини в широкому діапазоні зміни технологічних 

параметрів з реалізацією автоматичного збору і обробки інформації (зміна маси, 

температури зразка та здійснення розрахунків кінетики). 

 

2.2.2. Диференційний мікрокалориметр для визначення питомої 

теплоти випаровування вологи з функціональної сировини ДМКІ-01. 

          

        Складність видалення вологи з досліджуваного матеріалу, кінетика  

зневоднення якого обумовлена рухливістю молекул води та енергією їх 

взаємодії з іншими молекулами, скелету матеріалу це одна з причин  

збільшення енергетичних затрат на процес сушіння фітоестрогенної рослинної 

сировини. 

        З метою визначення питомих витрат теплоти на випаровування вологи з 

фітоестрогенної рослинної сировини та сумішей на її основі під час сушіння 

було використано диференціальний мікрокалориметр випаровування ДМКІ-

01 [98]. Робота приладу заснована на методі синхронного теплового аналізу: 

одночасному застосуванні термогравіметрії і диференціальної калориметрії. 

Під час ізотермічного зневоднення зразка в тепловому блоці калориметру 

здійснюють одночасне поточне вимірювання кількості теплоти, що 

витрачається на випаровування вологи з матеріалу, і зменшення маси зразка. 
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Поточні значення теплоти випаровування вологи зі зразка під час досліду 

визначають після закінчення досліду за формулою: 
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    (2.1),  

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  

ДМКІ-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 зображений на рис. 2.3, що 

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

теплового блоку 4 і теплового блоку 5. 

Мікрокалориметр моделі ДМКІ-01 відноситься до диференційних 

термогравіметричних калориметрів. Для визначення питомої теплоти 

випаровування у ньому об’єднані методи диференційної калориметрії і 

гравіметричного аналізу. Мікрокалориметр застосовується в якості 

нестандартизованого засобу для вимірювання випаровування як вільної, так і 

звязаної з матеріалом вологи [98]. 

Робота мікрокалориметра ґрунтується на безперервному та одночасному 

вимірюванні зменшення маси досліджуваного зразка, а також кількості теплоти, 

що витрачається на одиницю часу на випаровування вологи в ізотермічному 

процесі сушіння тонкого шару вологого дисперстного матеріалу або рідини. В 

процесі дослідження температура досліджуваного зразка підтримується за 

допомогою ізотермічного джерела теплоти, яка дорівнює температурі повітря в 

робочій камері. Мікрокалориметр виконаний за диференційною схемою, яка 

дозволяє порівняти ефекти випаровування проби досліджуваного зразка і 

еталону (термічно інертної речовини). 
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Рис. 2.3. Зовнішній вигляд диференційного мікрокалориметра ДМКІ-01 

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

теплового блоку; 5 – тепловий блок 

 

На рис. 2.4. представлена принципова схема мікрокалориметру. За 

допомогою вбудованих електронагрівачів і системи регулювання, верхній 1 та 

нижній 2 блоки термостатують при постіній заданій температурі та 

підтримують всередині робочої камери 8 ізотермічний тепловий режим 

Т=const. 

За цих умов калориметричну платформу 3 основним електронагрівачем 

нагрівають до температури ТТТКП  , де при різниці температур ∆Т = 4…10 

К реалізується прохід теплового потоку через зразок досліджуваного 

матеріалу 6 і еталону 7. 

За рахунок того, що температура навколишнього середовища навколо 

матеріалу постійно підтримується, то робота на його нагрівання рівна нулю та  

кількість теплоти, що передається досліджуваному зразку та еталонові,  

вимірюється диференційно з’єднаними ПТП 4 та 5, витрачається лише на 

випаровування. За допомогою аналітичних ваг 9 в процесі реєструється зміна 

маси досліджуваного матеріалу в процесі зневоднення. 
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Рис. 2.4. 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. 

 

Структурна схема мікрокалориметра приведена на рис. 2.5. 

 

Рис. 2.5. Структурна схема мікрокалориметра 

 ПК – персональний компьютер, ПО – програмне забезпечення 
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2.2.3. Дериватограф Q-1000 для термогравіметричного дослідження 

термічної стійкості фітоестрогенної рослинної сировини 

 

Термогравіметричні дослідження проводили на дериватографі Q–1000 

виробництва фірми «МОМ» (Угорщина). 

На рис. 2.6 зображена блок-схема установки для термогравіметричних 

досліджень деструкції фітоестрогенної рослинної сировини та розроблених 

сумішей на її основі. Установка для термогравіметричних досліджень 

деструкції фітоестрогенної рослинної сировини складається з печі, вагового 

блока, блоків вимірювання та обробки інформації [99]. 

В печі 1 за допомогою програматора 2 підтримується задана 

температура, яка контролюється термопарою 3. 

Ваговий блок забезпечений аналітичними вагами 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. Робоча (перша) термопара призначена для 

вимірювання температури зразка (Т) в процесі нагрівання. На спай другої 

термопари насаджують тигель з інертною речовиною. Різниця температур між 

зразком та інертною речовиною реєструється в вигляді диференціальної ЕРС 

(ДТА) [99]. 

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, 

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) [99]. 

Інформація про зміну маси, температури зразка надходить до 

аналогового    цифрового   перетворювача 11 і за допомогою конвертора інтер- 
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фейсу 12 передається на персональний комп’ютер 14. 

 

 

Рис. 2.6. Блок-схема установки для дослідження термічної деструкції 

фітоестрогенної 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. 

 

Одночасно сигнали із пристроїв вимірювання Т, ДТА, ТГ та ДТГ 

надходять на базовий чотири канальний реєстратор, де відображаються на 

стрічці самописного прибору 10 у вигляді графіків в залежності від часу. 
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Дослідження реалізуються у відкритому конічному платиновому тиглі. 

Як інертну речовину в тиглі порівняння, закритому кришкою, використали 

оксид алюмінію [99]. 

Умови проведення термічного аналізу: 

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

– температурний інтервал                                   від кімнатної до 1000 оС; 

– шкала ваг                                                           200 мг.  

На рис. 2.7. представлений загальний вигляд панелі управління 

прикладною комп’ютерною програмою збору та обробки інформації з 

дериватографа Q–1000 [99]. 

 

 
 

Рис. 2.7. Панель управління системою збору та обробки інформації з 

дериватографа Q-1000. 
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2.3 Методи досліджень фізико – хімічних властивостей 

фітоестрогенних  рослинних матеріалів 

 

       Дослідження фізико-хімічних показників білкововмісних матеріалів 

проводились за методиками відповідно до державних стандартів [29]. 

     Відновлюваність порошкоподібних матеріалів визначається згідно 

методики [100] та потребує попереднього визначення водоутмимуючої 

здатності (ВУЗ).  

    Однією з важливих характеристик якості сушеної сировини є коефіцієнт 

набухання (Кн). Коефіцієнт набухання залежить від вмісту клітковини в 

порошках, але не є характеристикою якості в білкововмісних порошках і не 

змінюється від їх дисперсності [29]. 

    Порошки, які містять велику кількість білку характеризуються  

водоутримуючою здатністю (ВУЗ). 

      Для визначення ВУЗ застосовують метод центрифугування, він передбачає 

гідратацію наважки суміші при визначених модулі і температурі. Осад 

центрифугують і висушують. Співвідношення випареної води до маси 

висушеного твердого залишку дає величину ВУЗ. Час попереднього 

замочування, температура, швидкість та час центрифугування істотно не 

впливає на величину ВУЗ [29]. 

Однією з важливих умов, які висуваються до сухих порошкоподібних 

сумішей є їх відновлюваність у воді, в тому числі й відсутність  утворення 

грудок при контакті з водою. Процес відновлювання будь-якого порошку 

містить у собі певну послідовність стадій: змочування, осідання, 

диспергування, суспензування (рис. 2.8). 

Першою стадією процесу відновлювання фітоестрогенного рослинного 

порошку є його змочування рідиною. Змочування порошків характеризується 

часом змочування (вимірюється в секундах) (рис. 2.8,а). 

Характеристикою другої стадії відновлення є час осідання  

(рис. 2.8,б). Змочений порошок повинен зникнути з поверхні рідини протягом 
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визначеного часу, наприклад, взятий за еталон для білкововмісних порошків 

сухий молочний білок – максимально за 20 секунд [29]. 

   

Рис. 2.8. Основні стадії відновлення порошкоподібного інгредієнта: 

а – змочування; б – осідання; в – диспергування; г – суспензування. 

 

Після осідання відбувається диспергування порошку (розділення на більш 

дрібні фракції) (рис. 2.8, в). Від цієї здатності буде залежати, наскільки якісним 

стане кінцевий продукт.  

З рисунку 2.8. можна побачити, що кінцевим результатом процесу 

відновлення харчових рослинних порошків є отримання стійкої, без ознак 

седиментації суспензії, як результат строгого дотримання послідовного 

процесу доброго змочування, осідання, диспергування частиною порошку 

рідини [11]. 

 
2.4. Похибка обробки результатів експерименту 

 
Після проведення досліджень проводилася статистична обробка резуль-

татів вимірювань за відповідною методикою [101]. 

З результів проведних досліджень визначали: 

а) середнє арифметичне значення експриментальних даних: 

n

y

y

n

i

i
 1 ,               (2.2) 
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де iy  – результат і – го досліду, n  – кількість повторнь 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 ,      (2.5) 

в) коефіцієнт варіації: 
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д) похибку дослідів: 
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Для підтвердження, що розсіювання експериментальних даних має 

випадковий характер, визначали коефіцієнти асиметрії g  і ексцесу E  за 

відомими формулами: 
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Розсіювання вважається випадковим, якщо коефіцієнти в рази 

перевищують величини g  та E , які визначаються виразами: 
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Тобто, якщо gg  3 і EE  3  , то проводяться додаткові вимірюва-

ння. 

Результати досліджень були середніми не менше, ніж 3-х повторень. 

Закономірності підтверджувались в кожному паралельному дослідженні. 

Експериментальні дані оброблялись за критеріями Фішера – Стьюдента, 

коефіцієнти на рівні 0,95 [101]. 

 
2.5. Висновки до другого розділу 

 

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

проведені експериментальні теплофізичні, фізико-хімічні та якісні 

дослідження фітоестрогенної рослинної сировини на основі соєвих 

бобів 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 фітоестрогенної рослинної сировини; 

диференційний мікрокалориметр – для визначення питомої теплоти 

випаровування функціональної сировини ДМКІ-01; дериватограф Q-

1000 – з метою термогравіметричного дослідження впливу 

компонування фітоестрогенної рослинної сировини на процес термічної 

деструкції досліджуваного матеріалу; було застосовано методику 

визначення відновлюваності фітоестрогенної рослинної сировини. 

3. Аналіз  похибок  експериментальних  вимірювань  підтвердив  точність  

отриманих  результатів. 
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РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ 

ФІТОЕСТРОГЕННОЇ СИРОВИНИ НА ОСНОВІ СОЇ 

3.1 Попередня гідротермічна обробка фітоестрогенної рослинної 

сировини 

 

        В основі будь-якої технологічної переробки рослинної сировини лежить 

її попередня підготовка. В нашому випадку це попередня гідротермічна 

обробка (ПГО). Від правильності виконання її етапів залежить якість, а також 

харчова цінність кінцевого продукти. Під час гідротермічної обробки 

інактивуються антихарчові компоненти, змінюється структура і фізико – 

хімічні властивості фітоестрогенної сировини. 

       Як було описано в 1 розділі роботи, волога в рослинних об’єктах сушіння 

утримується  в різних видах. На біохімічному рівні, в рослині напівпроникні 

клітинні мембрани – це основна перешкода при видаленні клітинної вологи. 

Отже, щоб покращити цей процес, треба підвищувати клітинну проникність.  

       При переробці сої з тривалим використанням високих температур 

необхідно регулювати глибину денатурації білка. Це дуже важливий етап 

переробки, зміни денатурації можуть запустити меланоїдінову реакцію, яка є 

причиною незворотнього зв’язку білку з амінокислотами. Як наслідок, 

погіршується колір, присмак та запах кінцевого продутку. Як відомо, незначна 

денатурація зберігає харчову біологічну цінність білків, але жорсткі режими 

гідротермічної обробки забезпечують інактивацію антихарчових компонентів 

(особливо інгібітори трипсину).  

     Інгібітори трипсину разом з трипсином – негативний комплекс. Вони 

блокують процеси травлення у людей і сповільнюють процеси засвоєння 

поживних речовин. Існуючий спосіб інактивації трипсину – теплова 

денатурація та інтенсивне механічне подрібнення [29]. 

     Теплова обробка – загальновідомий метод руйнування антихарчових 

компонентів в сирих бобах сої [102]. Всі розроблені технології базуються на 

принципі нагрівання бобів протягом певного часу, а також інколи додатково 
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зволожують (парою). В результаті  покращується харчова цінність і 

знижується обсімінення насіння мікрофлорою. 

      Доведено з попередніх досліджень в кандидатській дисертації Петрової 

Ж.О., що вологотеплова обробка – найбільш ефективна, при підвищеній 

температурі і тиску підвищується інтенсивність вологопереносу в бобах сої. 

Вміст інгібітору трипсину визначається казеїновим способом з методики  

А.П. Левицького, і полягає в гальмуванні реакції протеолізу казеїну 

кристалічним трипсином [29]. 

Час обробки при температурі 100 
о
С, хв

 

Рис. 3.1. Вплив вологотеплової обробки на біохімічні показники бобів сої 

       

Втрата активності інгібітору трипсину – одна з цілей вологотеплової 

обробки. Інгібітор трипсину знижується при обробці бобів сої в автоклаві під 

паровим тиском 0,2МПа ( 132ºС) із збільшенням часу обробки. Такий спосіб 

дав можливість звести до мінімуму інгібітор трипсину ( тривалість обробки 

більше 20 хвилин при температурі бобів 100 ºС), але і вплинув на 

перетравлюваність білків, що була нижче максимальної (рис. 3.1) [103].  

Значення перетравлюваності білків сої близько 90% можна досягнути  

обробкою її в автоклаві під тиском 0,2МПа витримуючи 12-13 хвилин [104]. 
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З вищесказаного, гідротермічна обробка (додержання її режимів має прямий 

вплив на якість та харчову цінність кінцевого продукту) – сама головна тех- 

нологічна операція перед процесом сушіння.         

На рис. 3.2 представлені етапи удосконаленої попередньої гідротермічної 

підготовки соєвих бобів до сушіння, на базі попередніх досліджень в Інституті 

технічної теплофізики НАН України [29, 86, 105]. 

 

Рис. 3.2. Основні етапи гідротермічної обробки соєвих бобів. 

 

На першому технологічному етапі замочування виникає неприємний 

запах. Це обумовлено спиртами (ізобутанол, ізопентанол, гексанол, деканол, 

гептанол) та летючими жирними кислотами (ацетонова, мурашина, масляна, 

ізомасляна, ізовалер’янова) в основному складі ароматичних речовин сої. 

Замочування  соєвих бобів реалізують у термостаті з водою при t = 60-70 ˚С 

протягом 60 хвилин, що супроводжується активацією ліпоксигеназного 

комплексу ферментів. Потім два рази промивають водою t = 18-20 ˚С  [86]. 

На рис. 3.3 представлено графік зміни температури соєвого бобу під час 

гідротермічної обробки [29].  

З графіка видно, що від початку гідротермічної обробки при досягненні 

часу 17-18 хвилин температура боба сої становить 100 ˚С, при данному 

тепловому режимі  біб проварюємо ще 15-20 хвилин. На етапі проварювання 
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(варка бобів сої впродовж 20 хвилин) інактивуються ферменти, а також 

ліпоксигеназний комплекс. Також втрачаються частково легколеткі і водо - 

розчинні  продукти розпаду. 

 

  

Рис. 3.3. Графік зміни температури соєвого бобу під час гідротермічної 

обробки. 

 

В результаті попередньої гідротермічної обробки, було встановлено, що  

відбувається майже повна інактивація антихарчових компонентів, а саме – 

інгібітора трипсину [29]. 

Після цього відбувається купажування з каротиновмісними овочами для 

запобігання окислення жирів сої [106], боби поєднували з: 1) морквою; 2) 

шпинатом; 3) бататом.  

Термін придатності шпинату за температури зберігання 0…1ºС, відносної 

вологості 90-95% лише 2 дні. З метою продовження терміну придатності, 

шпинат необхідно консервувати, одним із способів останньої є сушіння [11]. 

Перед сушінням шпинат необхідно бланшувати,  щоб збільшити еластичність 

плодової тканини, інактивувати ферменти, підвищити проникність зовнішніх 

шарів плоду, видалити повітря із тканин [11]. 

Шпинат користується великим попитом серед овочевих культур [107]. 

Фолієва кислота, широко поширений вітамін, вперше він був знайдений у 

листях шпинату [11]. Цю рослину рекомендують споживати в їжу у випадках 
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захворювання нервової системи, шлунково-кишковоготракту, порушенні 

росту в дітей, анемії, у формі супів, пюре його призначають при ожирінні. В 

народній медицині рослину використовують для посилення перистальтики 

кишечника, зміцнення стінок капілярів. Шпинат володіє антисклеротичними 

та протизапальними властивостями. Рекомендують споживати шпинат дітям, 

вагітним та хворим на гіпохромну анемію, діабет і гіпертонію, при 

гіпоацидному гастриті та ентероколіті, порушеннях секреторної функції 

щитоподібних та надниркових залоз, а також при м’язово-суглобовому 

ревматизмі з больовими відчуттями і набряками нижніх кінцівок [108, 109]. Як 

джерело вітамінів шпинат використовують у дієтотерапії та при так званому 

весняному лікуванні. 

       За показниками якості сорти та гібриди шпинату практично не 

розрізняються між собою. Вони містять високий вміст аскорбінової кислоти, 

незначну кількість цукрів. [110]. 

 

Рис. 3.4. Залежність врожайності товарної зелені шпинату від сорту та 

гібриду, т/га. 

Не будучи жителями спекотних тропічних та субтропічних країн, хто 

знає про батат та про його корисні властивості [8]. В Україні батат називають 

«солодкою картоплею», проте біологічні властивості цієї рослини не мають 
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спільних ознак з останньою [111]. Хімічний склад батату включає корисні 

вітаміни, макро – і мікроелементи для організму людини [96]. 

  Батат культурний, Ipomea batatas (L.) Lam. це малопоширена в Україні 

овочева культура, у світовому господарстві є однією з найважливіших та 

поширених бульбоподібних культур. Батат вирощують в більшості тропічних 

та субтропічних країн земної кулі, а найбільше в Китаї, Індії, Індонезії, Уганді, 

Нігерії, В'єтнамі [93]. Також з бульб батату отримують борошно, цукор, патоку 

і спирт, молоді листя і стебла після варіння  додають в різні салати, а з насіння 

отримують сурогат кави.  Бульби батату вживають в їжу в сирому, вареному, 

печеному та смаженому вигляді, їх використовують як гарніри до страв з м'яса, 

додають в каші. Із солодких сортів батату виготовляють суфле, повидло, 

пастилу.  

        У Китаї батат називають плодом довголіття та вважають, що він 

попереджує виникнення онкологічних захворювань, відновлює еластичність 

судин, стимулює активність печінки і нирок, корисний при грипі як 

загальнозміцнюючий та вітамінний засіб. Батат має низький глікемічний 

індекс, тому цей коренеплід безпечний для діабетиків. Отже, батат є 

перспективною культурою для вирощування на території України з 

подальшим отриманням на його основі продуктів з високою харчовою 

цінністю. Пошук і дослідження нетрадиційних видів сільськогосподарської 

сировини, розроблення технології їхнього перероблення з максимальним 

збереженням вмісту біологічно активних речовин в готових продуктах є 

важливим завданням при створенні продуктів оздоровчого та 

профілактичного призначення [112]. 

Каротиноїди ефективніше перетворюються у ретинол коли є достатня 

кількість легко засвоюваного білку та жиру. Тому доцільно поєднувати 

каротиновмісну рослинну сировину з білкововмісною рослинною сировиною 

з достатньою кількістю ліпідів [8, 23, 97]. 

Шпинат – один із доступних джерел бета-каротину. Його додають у 

салати, готують супи, а також десерти. Сучасна медицина відносить шпинат 
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до 5 самих корисних продуктів. Шпинат містить: каротиноїди, білки, 

вуглеводи, а також жири: насичені та ненасичені жирні кислоти, клітковина, 

крохмаль; вітаміни А, Е, С, Н, К, РР, багато вітамінів групи В, бета-каротин; 

кальцій, магній, натрій, калій, фосфор, залізо, цинк, мідь, марганець, селен  

[ 11]. При температурі зберігання 0 … 1ºС, відносній вологості 90-95% термін 

придатності шпинату – 2 дні. Для подовження терміну придатності шпинат 

потребує консервування, одним із способів якого є сушіння [11].  

Перед сушінням та додаванням до попередньо гігротермічно оброблених 

бобів сої, шпинат замочували у воді протягом 15 хвилин, температура води 

була 20-25ºС. Ця операція є обов’язковою, бо тоді відбуваються мінімальні 

втрати вітамінів та інших біологічно активних речовин шпинату при сушінні. 

Після гігротермічної обробки сою подрібнювали на м’ясорубці виробництва 

ГОСТ 4025 – 69 (насадка D = 7 мм) і змішували з нарізаним шпинатом (3х3мм) 

у співвідношенні 1:1. Найбільш технологічними є суміші при співвідношенні 

компонентів 1:1 [7,29]. Збільшення вмісту каротиновмісної сировини 

приводить до збільшення вологості, що збільшує тривалість сушіння[7,29].  

Початкова вологість суміші становила W = 73,5 %, початкова маса m = 30 г. 

  Як зазначалося раніше, соя містить у своєму складі високу кількість 

жирів, які після технологічного етапу подрібнення попередньо гігротермічно 

обробленої сої окислюються за короткий термін [105]. Отже, подальші 

дослідження фітоестрогенної сировини проводилися на зразках розроблених 

соєво-шпинатній та соєво-бататній композиціях.  

 

3.2. Дослідження кінетики процесу сушіння фітоестрогенної рослинної 

сировини. 

 
Дослідження тепломасообмінну в процесі сушіння фітоестрогенної 

рослинної сировини та білковокаротиновмісних сумішей на її основі 

проводились за допомогою експертиментального конвективного сушильного 

стенду, що забезпечений безперервним автоматичним збором, а також 

обробкою інформації: зміна маси, температури в середині об’єму шару  і на 
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поверхні шару матеріалу за допомогою розробленої прикладної програми 

”Sooshka”, яка дозволяє розрахувати отримані дані та побудувати графіки на 

їх основі [113]. 

Експериментальний стенд складається з системи ізольованих повітре-

проводів з пристроями для нагрівання та циркуляції теплоносія, сушильних 

камер, вимірювальних схем та пристроїв для контролю параметрів процесу та 

вимірювання величин, які характеризують процес сушіння досліджуваного 

матеріалу [97, 87]. 

Основними параметрами процесу сушіння є: температура теплоносія (t), 

вологовміст теплоносія (d) та швидкістю його руху (v) [11, 30, 34, 35, 44, 114]. 

Ці параметри мають вплив на тривалість процесу сушіння і на якість кінцевого 

матеріалу. 

Під час переробки рослинної сировини основним показником якості 

висушеного продукту є максимальне збереження біологічно активних 

компонентів та функціональної цінності кінцевого продукту. Тому при 

розробці оптимальних режимів сушіння фітоестрогенних рослинних 

матеріалів рекомендується керуватися такими вимогами: зменшення часу 

сушіння; забезпечення мнімальних витрат тепла на процес; забезпечення 

збереження біологічно активних речовин висушеного матеріалу [8, 30]. 

В дисертаційній роботі Петрової Ж.О. «Розробка процесів одержання 

каротиновмісних харчових продуктів» було досліджено кінетику процесу 

сушіння соєво-каротиновмісних сумішей: соя-морква і соя-гарбуз при 

температурах теплоносія 80˚С, 100˚С, 120˚С, швидкості V=2 м/с та 

вологовмісту d=10 г/кг сухого повітря.  

На рис. 3.5 зображена кінетика процесу конвективного сушіння соєво-

морквяної композиції в залежності від температури теплоносія. Криві сушіння 

показують, що із збільшенням температури теплоносія інтенсивність 

зневоднювання зростає, скорочується тривалість процесу сушіння матеріалу: 

в режимі теплоносія 120˚С в 2,13 разів в порівнянні з тривалістю процесу при 

70˚С. Але тривале використання високотемпературного режиму сушіння 
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викликає небажані мелаїдінові реакції, тому виникає необхідність розробки і 

підбору технологічно допустимих і менш енерговитратних режимів сушіння 

соєво-каротиновмісних сумішей. 

 

Рис. 3.5. Вплив температури  теплоносія на зневоднювання 

 соєво-морквяної композиції. 

V = 2 м/с; d = 10 г/кг с. п.: 1 – 70˚С, 2 –100˚С, 3 – 120˚С. 

 

Фітоестрогенна рослинна сировина, на основі попередньо гідротермічно 

оброблених бобів сої, – складний за структурою, фізико-хімічним та 

біохімічним складом об’єкт сушіння. На базі розроблених  в ІТТФ НАН 

України соєво-овочевих композицій, де овочевими складовими були – 

морква, гарбуз, цибуля, столовий буряк, були проведені дослідження кінетики 

процесу сушіння та визначення теплофізичних властивостей об’єктів 

фітоестрогенних рослинних сумішей  на основі сої, де овочевою складовою 

були : морква, шпинат і батат [8, 23, 86, 115, 116].  
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3.2.1 Вплив температури теплоносія на тривалість та швидкість процесу 

сушіння фітоестрогенної сировини 

 
      Температурний вплив найбільш широко розповсюджена 

теплотехнологічна операція в процесах переробки рослинної сировини, а 

процес сушіння – один із найактуальніших способів підготовки, 

консервування, і полуфабрикування харчових продуктів.  

      Вплив температури теплоносія досліджувався на зразках попередньо 

гідротермічно обробленої сої перемеленої на м’ясорубці виробництва ГОСТ 

4025 – 69 (насадка D = 7 мм), висотою шару матеріалу – 15 мм, з вологовмістом 

теплоносія d = 10г/кг сухого повітря, за постійної швидкості теплоносія v =  

2,5 м/с (рисунок 3.6). З порівняння кривих кінетики, найшвидшим є 

одноступеневий режим сушіння при температурі теплоносія 100 ˚С.       

Білки сої – термочутливі і після подолання температурної межі 65-75 ºС 

(а в деяких джерелах і від 60 ˚С) починається їх руйнування [83]. Оскільки в 

промислових умовах складно відслідкувати початок процесу перегрівання в 

середині об’єму шару матеріалу, то рекомендовано сушити білкововмісну 

рослинну сировину при температурі теплоносія не вище 60˚С. 

 

Рис. 3.6 Вплив температури теплоносія на кінетику сушіння попередньо 

гідротермічно обробленої подрібненої сої.  δ = 15 мм, Wc
к = 4 %; V = 2,5 м/с, 

d = 10г/кг сухого повітря: 1 – 100ºC, 2 – 80ºC, 3 – 70 ºC, 4 – 60ºC. 
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На рис. 3.6 представлений вплив температури теплоносія на кінетику 

сушіння підготовлених бобів сої. Як видно з малюнку, найменша тривалість 

сушіння гідротермічно обробленої сої при температурі теплоносія 100 ºC. 

 Із зменшенням температури теплоносія відповідно збільшується тривалість 

сушіння. Найбільша тривалість при температурі теплоносія 60 ºC.  

З метою збереження та підвищення функціональності фітоестрогенних 

властивостей рослинної сировини були розроблені умови стабілізації 

рослинних інгредієнтів. Яка передбачає гідротермічну обробку сої та 

купажування її для запобігання ферментативного та неферментативного 

Браунінгу під час температурного впливу за період сушіння. Купажування 

також передбачає запобіганню окисленню жирів сої каротиноїдами, які 

містяться в шпинаті. 

 

Рис. 3.7. Зміна вологовмісту шпинату при температурі теплоносія 60ºC та 

100ºC від часу. Режимні параметри: δ = 15 мм, Wc
к = 4 %; V = 2,5 м/с, 

 d = 10г/кг сухого повітря.  

1 – шпинат 60ºC, 2 – шпинат 100ºC. 

 

За своїми природніми властивостями шпинат містить високий відсоток 

вільної вологи, що в процесі сушіння видаляється. Як видно з рис. 3.7 криві 

сушіння шпинату мають характерний вигляд для колоїдних капілярно-

пористих матеріалів. З підвищенням температури теплоносія до 100ºC 
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інтенсифікується процес сушіння на 17% відносно температури теплоносія 

60ºC. Враховуючи те, що шпинат має велику кількість біологічно-активних 

речовин, які при температурі теплоносія 100ºC руйнуються, для інтенсифікації 

процесу були розроблені процеси купажування сировини та досліджувались 

інші температурні режими.  

 

3.2.2 Вплив компонентів композиції на кінетику процесу сушіння 

 

Повторно експериментальні дослідження процесу сушіння проводилися 

на попередньо гідротермічно оброблених подрібнених соєвих бобах, моркві та 

соєво-морквяній суміші з температурами теплоносія 70ºC, результати яких 

наведені на рис. 3.8 [95].  

 

 

 

Рис. 3.8. Зміна вологовмісту (1,2,3) і температури всередині шару (1’,2’,3’) 

моносировини та соєво-морквяної суміші від часу. 

Режимні параметри t = 70°C, v = 2,5 м/с;  d = 10 г/кг с.п., δ = 15 мм:  

1, 1’ – морква; 2, 2’ – соя-морква 1:1; 3, 3’ – соя.   
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Сушіння попередньо гідротермічно оброблених соєвих бобів потребує 

тривалого часу сушіння, що може впливати негативно на енерговитрати на 

процес. Соя в поєднанні з каротиновмісною сировиною у співвідношенні 1:1 

сушиться із меншою величиною часу. Так, із рисунку 3.8 видно, що час 

сушіння моркви перевишує 2 години. В той час, як тривалість сушіння суміші 

сої з морквою та чистої сої не досягає показника 2 годин, і задовільняє 

діапазону 1 год. 18 хв.  

Як відомо, економія часу роботи технологічного обладнання в умовах 

виробництва еквівалентна зменшенню енерговитрат. З температурних кривих 

1’,2’,3’ можна побачити, що в середньому об’ємі шару матеріалу  

суміші (відповідно крива 2’) температура набуває заданої температури 70ºC 

вже на 40-ій хвилині, в той час як монокомпонентів лише з 60-ї хвилини.  

Під час розробки теплотехнології отримання соєво-овочевих  

сумішей першочерговою задачею є використання методів інтенси- 

фікації процесів тепломасообміну із забезпеченням зменшення питомих 

витрат теплоти [117]. Інтенсивність масообміну частково залежить від 

фізичного стану рослинної сировини та її хімічного складу.  

Соєво-овочеві суміші за своїм складом відрізняються від овочевих  

високою кількістю білку, а також високим відсотком ліпідів [29, 56]. 

 Вплив компонентів композиції на кінетику процесу сушіння  

досліджували на принципово новій соєво – овочевій композиції, де овочевою 

складовою був шпинат. 

          На рис. 3.9 зображено вплив монокомпонентів композиції на  кінетику 

процесу сушіння фітоестрогенної суміші із сої та шпинату при температурі 

теплоносія 60 ºC [95].  

З рис. 3.9 видно, що при температурі теплоносія 60 °C найактивніше 

прогрівання матеріалу в середині його шару відбувалося в соєво- 

шпинатної суміші (крива 2’) і становило – 40 хвилин, що в 2 рази швидше за 

сою (крива 3’). 
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Рис. 3.9 Зміна вологовмісту (1,2,3) і температури всередині шару (1’,2’,3’) 

моносировини та соєво-шпинатної суміші від часу.  

Режимні параметри t = 60°C, v = 2,5 м/с;  d = 10 г/кг с.п., δ = 15 мм:  

1, 1’ – шпинат (Wп = 93 %),  

2, 2’ – соєво-шпинатна суміш (Wп = 75 %), 3, 3’ – соя (Wп = 62 %). 

 

В результаті поєднання фітоестрогенної сировини (сої, Wп=62%) з 

каротиновмісною сировиною (шпинат, Wп=93%) відбувається інтенсифікація 

процесу сушіння шпинату на 10% і сої на 41 %, що також впливає на 

зменшення енерговитрат на процес сушіння. 

         Криві швидкості сушіння (рис. 3.10) показують, що процес сушіння, 

видалення вільної та зв’язаної вологи відбувається в 2 період, в період 

падаючої швидкості. Суміш компонентів (максимальна швидкість сушіння 1,6 

%/ хв) за рахунок додавання шпинату, у якого максимальна швидкість сушіння 

1,8%/хв , сохне із у 1,5 разів вищою швидкістю відносно ПГО подрібнених 

соєвих бобів (швидкість сушіння 1,19 %/ хв). 
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Рис. 3.10. Зміна швидкості сушіння моносировини та соєво-шпинатної суміші 

(1:1) від вологовмісту матеріалу. Режимні параметри: 

 t = 60 C, v = 2,5 м/с, δ = 15 мм,  

Wc
к = 4 %; d = 10г/кг сухого повітря: 

1 – шпинат, 2 – соєво-шпинатна суміш, 3 – соя. 

 

        Дослідження впливу компонентів на кінетику процесу сушіння 

проводились також на зразках соєво-бататної суміші, з використанням 

овочевої складової – в’єтнамського батату, що був вирощений на ґрунтах в 

Соціалістичній республіці В’єтнам [8, 115]. Початкова вологість батату 

становила W = 51,6 %, за візуальними ознаками має фіолетову шкірку і білу 

м’якоть. В своєму складі містить високу кількість крохмалю, про що свідчить 

потемніння білої м’якоті у розрізі впродовж зберігання – 20-40 хвилин.  

Батат чистили і замочували у воді кімнатної температури 20-25ºС, 

нарізали на шматочки 30х30 мм, змішували з гарячою соєю (одразу після 

гігротермічної обробки сої) у співвідношенні компонентів 1:1, після чого 

подрібнювали на м’ясорубці виробництва ГОСТ 4025 – 69 (насадка D = 7 мм).  

        В своєму біохімічному складі батат містить каротиноїди, а отже 

доцільний для використання в якості овочевої складової в соєво-овочевій 

суміші. Через брак інформації в інформаційних наукових джерелах про 
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дослідження впливу соєвих бобів і в’єтнамського батату  та їх суміші на 

характер процесу сушіння, тож дослідження процесу сушіння соєво-бататної 

суміші є доцільним.   

 

а) 

 

б) 

Рис. 3.11 Зміна вологовмісту(а) і температури в середині шару (б) 

моносировини та соєво-бататної суміші при режимних параметрах: t = 60°C, 

v = 2,5 м/с;  d = 10 г/кг с.п., δ = 15 мм.  

1 – батат (Wп = 52%), 2 – соя (Wп = 62%), 3 – соєво-бататна суміш 

 (Wп = 58%). 
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Форми кривих сушіння, рис. 3.11, характерні для колоїдних капілярно-

пористих матеріалів.  

Використання високотемпературного режиму сушіння вище 65-70 ºC 

призводить до руйнування каротину, що містить батат, тому доцільним є 

використання режиму сушіння при температурі теплоносія  

60ºC [118]. 

 В ході досліджень, які проводилися з метою інтенсифікації  

процесу сушіння ПГО подрібнених соєвих бобів і стабілізації їх жирів, було 

виявлено, що не лише це досягається в результаті поєднання сої з 

в’єтнамським бататом. В’єтнамський батат, за своїми структурними 

властивостями, об’єкт з високотривалим часом сушіння. Для того щоб його 

висушити до необхідної кінцевої вологості 4 – 6% треба витратити 6 год. 40хв. 

З рис. 3.11 видно, що при поєднанні ПГО соєвих бобів з в’єтнамським бататом 

в суміш зі співвідношенням компонентів 1:1, відбувається суттєве скорочення 

тривалості сушіння у 8 разів і становить 50 хвилин відносно батату. 

      З температурної кривої (рис. 3.11(б)) видно, що в середньооб’ємному шарі 

матеріалу інтенсивне видалення із суміші вільної і зв’язаної вологи  

(до рівноважного вологовмісту 12 %) відбувається  при температурних 

значеннях, що не досягають навіть 55 ºС. Максимальна швидкість  сушіння 

соєво-бататної суміші наближається до значення соєвих бобів і становить  

1,45 %/хв. Можна припустити, така поведінка суміші обумовлена реакцією 

взаємодії жирів сої з жиророзчинними каротиноїдами батату.  

З кривих зміни швидкості сушіння від вологовмісту матеріалу(рис. 3.12) 

можна побачити, що сушіння відбувається в період падаючої швидкості, 2 

період. Графіки зміни швидкості сушіння від вологовмісту матеріалу 

підтверджують доцільність розробки соєво-бататної суміші (крива 3), що 

характеризується вищими показниками швидкості сушіння (максимальна 

швидкість сушіння Nmax = 1,45 %/хв) за монокомпоненти сою (крива 2) і батат 

(крива 1). 
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Рис. 3.12 Зміна швидкості сушіння моносировини та соєво-бататної суміші 

(1:1) від часу. Режимні параметри:  

t = 60 C, V = 2,5 м/с, δ = 15 mm, Wcк = 4 %;  d = 10г/кг сухого повітря:  

1 – батат, 2 – соя, 3 – соєво-бататна суміш. 

 

3.3 Розробка ступеневих енергоефективних режимів сушіння 

 фітоестрогенних рослинних сумішей 

 

     Найважливішими недоліками процесу сушіння є енерговитрати на 

виконання процесу, він використовує до 25 % всієї промислової енергії. 

Сучасні проблеми в енергетичній і екологічній галузях: викиди парникових 

газів і виснаження ресурсів, є надзвичайно важливим  питанням в зменшенні 

споживання енергії у всіх галузях промисловості [34]. 

    На основі проведених досліджень фітоестрогенної суміші на основі сої 

та шпинату було розраховано та отримано залежність зміни числа Ребіндера 

від вологовмісту матеріалу (рис. 3.13). 

     Число Ребіндера (Rb) – характеристика кінетики процесу сушіння, число 

Rb визначає відношення кількості теплоти, що треба витратити на нагрів 

матеріалу і на випаровування частини вологи за нескінченно малий проміжок 

часу: 
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Число Ребіндера не залежить від швидкості та вологовмісту теплоносія, а 

визначається тільки тепловим режимом сушіння. 

 

 
 

Рис. 3.13. Зміна числа Ребіндера в процесі зневоднення соєво-шпинатної 

суміші: V= 2,5 м/с; d=10 г/кг с.п.; гранули розміром 4х2х3 мм; 

співвідношення сої та шпинату 1:1; температура теплоносія t, ºC:   

1 - 100, 2 – 60. 

   

На рис. 3.13: на проміжку зміни значення вологовмісту з 60% до 30% 

зафіксовано два максимуми значення критерія Rb при температурі теплоносія 

100ºC; на проміжку зміни значення вологовмісту з 65% до 50% зафіксовано 

два максимуми значення критерія Rb при температурі теплоносія 60ºC.  При 

температурі теплоносія 100ºC точки з максимумами (59,5% і 42% по W) мають 

більшу різницю в значеннях Rb з точками мінімумів значень ( 67% і 51% по 

W), це підтверджує «м’якість» температурного впливу теплоносія при 60ºC на 

термолабільний матеріал.  
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В Інституті технічної теплофізики НАН України були розроблені 

ступеневі режими сушіння соєво-морквяної суміші, які в роботі було проведно 

повторно [116; 119]. Температура теплоносія змінювалася під час сушіння: на 

початку процесу температура теплоносія  дорівнювала 120 ˚С, через 15-20 

хвилин після початку сушіння температуру теплоносія понижали до 100 ˚С  

(крива 2, рис. 3.14), а потім ще через 20 хвилин температуру теплоносія 

понижали до 80 ˚С та витримували температуру на цьому значенні до кінця 

процесу сушіння. Також був запропонований інший ступеневий режим: 

температуру теплоносія 120 ˚С витримують 15-20 хвилин і далі понижують до 

80 ˚С (крива 3, рис. 3.14).  

 

Рис. 3.14. Зміна вологовмісту соєво-моркв’яної суміші за ступеневими 

режимами зміни температури теплоносія:  

V=2 м/с; d=10 г/кг сухого повітря; 1-t=120˚С, 2-t=120/100/80 ˚С,  

3-t=120/80 ˚С;  4-t=80 ˚С. 

 

Як наслідок, використання ступеневих режимів зменшило 

енерговитрати процесу сушіння, скоротило тривалість сушіння, і 

найважливіше - максимально зберегти вихідні якості компонентів сумішей. 

  Виходячи з цього і схожість умов проведених і обрахованих 

експериментів, було проведено дослідження по розробці ступеневого режиму 
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100/70 ˚С для соєво-морквяної суміші із співвідношенням компонентів 1:1  

(рис. 3.15,рис. 3.16) [95]. 

 

 

Рис. 3.15. Вплив температури теплоносія 70ºC  та 100/70 ºC на зміну 

вологовмісту соєво-морквяної суміші в процесі сушіння. δ = 15 мм,  

Wп = 73%,Wcк = 4 %; v = 2,5 м/с,d = 10г/кг сухого повітря:  

1  – соя-морква 100/70ºC, 2 – соя-морква 70ºC (1:1). 

 

 

Рис. 3.16. Зміна швидкості сушіння соєво-морквяної суміші під впливом 

температури теплоносія 70ºC та 100/70 ºC. δ = 15 мм, Wc
к = 4 %; v = 2,5 м/с,  

d = 10г/кг сухого повітря: 1 –  соя-морква при 100/70ºC(1:1),  

2 – соя-морква при 70ºC (1:1). 
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З порівняння рисунків 3.15 і 3.14, ступеневого режиму 100/70˚С  (крива 1, 

рис. 3.15) менш тривалий, тривалість – 110 хвилин, за безпечний для 

каротиновмісної сировини монорежим 70˚С, тривалість якого приблизно 

наближається до тривалості режиму 80˚С (крива 4, рис. 3.14), тривалість 

близько 125 хвилин, а також його перевагами перед ступеневими режимами 

120/80˚С та 120/100/80˚С  є: менша енергозатратність на нагрів теплоносія, 

підтримка його на високотемпературному рівні, а також неможливість 

використання енергозберігаючого сушильного обладнання з використанням 

теплового насосу.  

   З рис. 3.16 видно, що ступеневий режим 100/70˚С перевищує монорежим 

70˚С також за швидкістю процесу сушіння, його максимальна швидкість вища 

на 0,2%/хв. 

 
Рис. 3.17. Зміна вологовмісту соєво-шпинатної суміші під впливом 

температури теплоносія 60ºC та 100/60 ºC.   

δ = 15 мм, Wп = 75%, Wc
к = 4 %; v = 2,5 м/с, d = 10г/кг сухого повітря: 

1– соєво-шпинатна суміш 100/60 ºC,  

2 – соєво-шпинатна суміш 60 ºC. 

 

Було розроблено ступеневий режим 100/60ºC для соєво-шпинатної суміші, 

тому що шпинат більш термолабільний матеріал, використання якого 

дозволило зберегти поживні речовини вихідних компонентів, колір та смак 



 

110 

 

вихідних компонентів [95; 120]. На рис.3.17 показано зміну вологовмісту 

соєво-шпинатної суміші під впливом температури теплоносія 60ºC (крива 2) 

та 100/60 ºC (крива 1). В результаті розробки ступеневого режиму зневоднення 

фітоестрогенної суміші на основі сої та шпинату відбувається інтенсифікація 

процесу на 21%. 

Застосовуючи ступеневий режим сушіння 100/60˚С до попередньо 

гідротермічно обробленої подрібненої сої в суміші зі шпинатом можна 

мінімізувати витрати енергії, а також скоротити час впливу високих 

температур на термочутливі білки, що містяться в сої, і не допустити перегріву 

в середині шару матеріалу. 

Реалізація ступеневого режиму на експериментальному стенді полягала в 

наступному: на початку сушіння температура теплоносія дорівнює 100 ºС. 

Через 3-4 хвилини, коли середньооб’ємна температура шару матеріалу 

наближається до максимально допустимої 60 ºC (≈ 45 - 50 ºС) температура 

сушіння теплоносія знижується до 60 ºC і на цьому температурному рівні 

залишається до повного зневоднення.  

Отримана суміш за використаним ступеневим режимом має зелене 

забарвлення зі смаком вихідної сировини.  

 
Рис. 3.18. Зміна швидкості сушіння соєво-шпинатної суміші під впливом 

температури теплоносія 60ºC та 100/60 ºC, δ = 15 мм, Wc
к = 4 %;  

v = 2,5 м/с, d = 10г/кг сухого повітря: 1’ - соя-шпинат 1:1 при 100/60 ºC;  

2’ – соя-шпинат 1:1 при 60 ºC. 
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     Криві швидкості сушіння на рис. 3.18 показують, що використання 

ступеневого режиму 100/60ºC дозволило збільшити середню швидкість 

процесу, максимальна швидкість сушіння Nmax = 2,8 %/хв (крива 1 рисунку 

3.18), що у 1,75 рази вище за монорежим 60 ºC (крива 2, рис. 3.18).  

Переробка соєвих бобів вимагає високих енергетичних витрат на процес 

сушіння. Виходячи із досліджень по зміні вологовмісту та швидкості сушіння  

соєво-морквяної та соєво-шпинтаної сумішей, видно, що ступеневі режими 

інтенсифікують процес в обох випадках.  

 Порівнюючи показники з попередніх та повторених досліджень (рис. 3.14) 

та нових на соєво-морквяній суміші (рис. 3.15 і 3.16) та нових отриманих даних 

з досліджень і використання ступеневого режиму для соєво-шпинатної суміші 

(рис. 3.17 і 3.18) можна зазначити, що шпинат є інтенсифікуючою і 

стабілізуючою компонентою при сушінні попередньо гігротермічно 

оброблених соєвих бобів. Як продукт переробки, соєво-шпинатна суміш є не 

лише менш енерговитратною в порівнянні з соєво-морквяною сумішшю, а є і 

цінним джерелом поживних речовин, здатна збагатити і доповнити раціон 

людей вітамінами і необхідними амінокислотами.  

 

3.4 Дослідження водоутримуючої здатності фітоестрогенної сировини  

 

         В Інституті технічної теплофізики НАН України були розроблені соєво – 

каротиновмісні порошки, які  містять високий відсоток азотистих речовин від 

29 до 32% сухої речовини. До їх складу входять: білки; нуклеїнові кислоти; 

пурини, а також практично весь амінокислотний склад. 

      Коефіцієнт набухання (Кн) – одна із надважливих характеристик якості 

сушеної сировини. Він залежить від вмісту клітковини в складі порошків, 

проте не характеризує якість білкововмісних порошків, а також не змінюється 

від  дисперсності. 

      Порошки, в яких міститься велика кількість білку, характеризуються 

водоутримуючою здатністю (ВУЗ). Визначається ВУЗ методом центри-

фугування, що передбачає гідратацію наважки суміші за визначеного модуля 
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та температури. Осад центрифугують і висушують. Величину ВУЗ дає 

величина відношення води, що випаруваної до маси сухого твердого залишку. 

Відомо, що час попереднього замочування, швидкість, температура і час 

центрифугування суттєво не впливають на величину ВУЗ (таблиця 3.1) [121]. 

Таблиця 3.1 

Характеристики каротиновмісних порошків 

№ 

п/п 

Наймену-

вання  

порошків 

СР в 

центрифугаті, 

% 

ВУЗ 

[а] 

Клі-

тко- 

вина,  

% 

ВУЗ 

[б],  

% 

Температура Температура 

20˚С 45˚С 60˚С 20˚С 45˚С 60˚С 

1 Соєво- 

морквяний 

 

2,3 

 

2,9 

 

3,1 

 

2,4 

 

2,6 

 

2,6 

 

8 

 

58,1 

2 Соєво- 

гарбузовий 

 

2,0 

 

2,5 

 

3,1 

 

2,8 

 

2,9 

 

2,7 

 

10,1 

 

61,2 

3 Соєвий 4,7 5,0 4,5 3,0 3.3 3,9 6,2 60,7 

4 Морквяний 3,2 3,4 4,2 5,2 5,3 5,4 11,1 85 

5 Гарбузовий 6,8 6,8 7,2 4,5 4,8 5,4 14,3 78 
     
       Визначення ВУЗ в композиційних білкововмісних сумішах проводилося з 

використанням методики структурування білкових продуктів.  

 

 

Рис. 3.19. Водоутримуюча залежність білкових каротиномісних сумішей та їх 

складових від дисперсності: 1 – шпинат, 2 – батат, 

 3 – соя, 4 – соєво-шпинатна суміш (1:1), 4 – соєво-бататна суміш (1:1) 
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ВУЗ обумовлена фізико-хімічними властивостями білків, що продукують 

збільшення поглинання води при дисоціації субодиниці молекули білку при її 

розвертанні. Число потенційних місць котрі зв’язують воду теоретично 

збільшується. 

           За результатами досліджень (рис. 3.19) ВУЗ білкововмісних 

каротинових сумішей становить 58,1-65,3 % [121]. Дисперсність має значення 

лише для величини ВУЗ овочевих порошків. 

Коли дисперсність шпинатного порошку має значення більше 0,315 мм, 

то значення ВУЗ = 86 %, а при дисперсності  0,16 мм, ВУЗ = 62 %. У випадку 

дисперсності бататного порошку більше 0,315 мм, ВУЗ = 79 %, відповідно 

дисперсності  0,16 мм, ВУЗ = 60 %.  

 

3.5 Дослідження зміни кислотного числа фітоестрогенної сировини під 

дією температури теплоносія 

 

      Для білкововмісної фітоестрогенної соєво-овочевої композиції ще однією 

важливою характеристикою якості є зміна кислотного числа в процесі 

сушіння. Кислотне число (КЧ) характеризує кількість вільних жирних кислот, 

що містяться в 1 г жиру, визначається кількістю міліграмів їдкого калію 

необхідного для їх нейтралізації [122].  

      Під час досліджень зміни кислотного числа під дією температури 

теплоносія фітоестрогенної сировини була обрана комбінація соя-шпинат 

попередньо оброблена гігротермічно і подрібнена.  

Повторення попередніх досліджень зміни кислотного кисла [11] 

підтвердило, що в цілих бобах сої в процесі сушіння під впливом температури 

теплоносія майже відсутня зміна КЧ, але подрібнена соя має іншу поведінку 

під час теплової обробки. При досягненні матеріалом температури теплоносія  

100ºC, КЧ = 9,3%.  За температури 70ºC подрібненого матеріалу КЧ отримує 

критичного значення 4,2 %, і це є недопустимим. Проведені раніше 

дослідження в Інституті технічної теплофізики НАН України показали, що 
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подолання допустимого значення 4% кислотного числа викликає  гідратацію 

жирів соєво-овочевої композиції. Виходячи з цього, вибір температури 

теплоносія для процесу сушіння підтверджували відповідно до отриманих 

результатів досліджень зміни кислотного числа (рис. 3.20).  

 

 

Рис. 3.20. Зміна кислотного числа фітоестрогенної сировини 

 під дією температури теплоносія :  

1– ціла соя; 2 – соя подрібнена; 3 – подрібнена суміш соя-шпинат 

 

          Принципово нові результати отримано з нових досліджень  на соєво – 

шпинатній суміші. З рис. 3.20, видно, що за рахунок поєднання ПГО бобів сої 

з каротиновмісною сировиною – шпинатом, зміна кислотного числа 

відбувається як у цілих соєвих бобів від 0,3 до 0,6%, також так само 

температурний режим 100 ºC перевищує максимально допустиме значення, 

становить 4,1%. Отримані дані дозволили розширити допустимий діапазон 

температур теплоносія під час сушіння, і підтвердило, що використання 

ступеневого режиму сушіння 100/60 ºC є ефективним і безпечним для БАР, що 

містяться в компонентах суміші [23]. 
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3.6 Дослідження відновлення білкововмісних фітоестрогенних 

порошків 

 

В результаті проведених досліджень процесу сушіння  був отриманий 

соєво-шпинатний порошок. Третьою важливою характеристикою якості 

отриманих порошків, яка потрібна для подальшого їх використання є їхнє 

відновлювання (рис.3.21). Оскільки соя – високобілкововмісна сировина, то 

еталоном для порівняння був прийнятий сухий молочний білок. Було 

зафіксовано, що сухий молочний білок відновлюється за 20 секунд, а соєво – 

шпинатний порошок за 9 секунд і найшвидше за існуючі попередньо 

розроблені білкововмісні фітоестрогенні порошки.  

 

 

Рис. 3.21. Результати відновлення білкововмісних функціональних 

порошків 

Як відомо, овочеві порошки мають високу швидкість відновлювання за 

короткий проміжок часу, тому розроблені суміші у вигляді порошків на основі 

сої та овочів відновлюються швидше, ніж еталон. Соєво-шпинатна суміш 

завдяки властивостям шпинату відновлюється швидше.  
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Такий результат, обгрунтовується тим, що шпинат – компонент суміші, 

який виступає інтенсифікатором етапу диспергування суміші у воді.  

Порошки,які у своєму складі мають два взаємопідсилювальні компоненти 

характеризуються якісною відновлюваністю [123]. Це створює умови для 

використання рослинних функціональних порошків у виробництвах 

молочних, хлібобулочних, кондитерських, макаронних і багатьох інших 

виробів в якості надання їм нових технологічних властивостей, а також 

насичення виробів функціональними компонентами [124]. 

 

3.7 Розрахунок тривалості та швидкості процесів сушіння 

фітоестрогенної сировини 

 

Розрахунок кінетики тепловологообміну в процесі сушіння  

фітоестрогенної суміші проведено за методикою В. В. Краснікова [44].  

З досліджень кінетики сушіння різних матеріалів рослинного походження 

із застосуванням різноманітних методів сушіння (конвективний, 

кондуктивний, комбінований, інфрачервоними променями, в киплячому 

шарі), проведених українськими і закордонними дослідниками [68], відома  

наступна закономірність: під час сушіння визначеного матеріалу, що має 

початкову вологість Wп, при будь-якому режимі сушіння зберігається 

незалежною величина Nτ, яка відповідає даній поточній вологості W. 

Математично ці закономірності можна представити: 

𝑁1𝜏1 = 𝑁2𝜏2 =. . . = 𝑁𝑛𝜏𝑛 = (𝑁𝜏)𝑊 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡        (3.1) 

де: N1, N2,…Nn – швидкість сушіння в перший період (при відсутності 

першого періоду – максимальна швидкість сушіння) при різних режимах; 

      τ1, τ2,... τn – поточний час сушіння на протязі якого вологість 

змінюється від початкової вологості Wп до вологості W. 

У відповідності основам теорії подібності і аналізу розмірностей [125] 

величину Nτ, стійкий комплекс величин, що характерні для процесу сушіння, 

можна називати узагальненою величиною або узагальненим часом сушіння. 
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В частковому випадку для першого періоду сушіння: 

(𝑁𝜏)𝑊 = 𝑊𝑛 − 𝑊           (3.2) 

В загальному випадку для другого періоду сушіння: 

(𝑁𝜏)𝑊 = 𝑊𝑛 − 𝑊 + 𝑊𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  (3.3) 

де Wx – величина, що визначається з експерименту і залежить від 

властивостей матеріалу. 

Оперування величиною узагальненого часу сушіння надає 

узагальнюючий характер дослідженню процесу сушіння. Внаслідок великої 

кількості різних комбінацій N і τ може бути отримано одне і те ж значення, 

тобто фіксованому значенню Nτ відповідає не 1-а визначена сукупність 

першочергових величин, а велика кількість подібних сукупностей. Тобто, під 

час дослідження процесу сушіння з використанням Nτ аналізується велика 

кількість різних випадків процесу сушіння, що об’єднана деякою 

узагальненістю параметрів процесів. Чим більша величина N, тим менший час 

сушіння τ, що необхідний щоб досягти заданої вологості W, але згідно (1.2) або 

(1.3) при всіх можливих N, для цього W, величина Nτ лишається постійною. З 

наведеного вище : якщо по вісі абсцис відкладати узагальнюючий час Nτ, а по 

вісі ординат відкладати величину поточної вологості W, то всі 

експериментальні криві сушіння даного матеріалу, отримані при одній 

початковій вологості Wп, але при різних режимах (сімейство кривих), 

перенесені в нову систему координат W–Nτ, з’єднуються в єдину криву, 

названу узагальненою кривою кінетики сушіння. 

При побудові кривої були узагальнені дані, представлені в розділі 3 і 

отримані в експериментах з різними температурними режимами при цьому 

враховувались швидкість та вологовміст теплоносія, а також шар матеріалу.  

На рис. 3.22 зображено криву сушіння фітоестрогенної сировини на 

основі сої. 

З рис. 3.22 видно, що при високій вологості матеріалу точки, які 

відповідають різним режимам сушіння, розташовуються поблизу узагальненої 
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кривої. Із зменшенням поточної вологості розкидання точок збільшується, але 

знаходиться в межах похибки. 

 

 

Рис. 3.22. Узагальнена крива кінетики сушіння соєво-шпинатної суміші від 

впливу температури теплоносія:   

60°С; 70°С;80°С; 100°С. 

 

Узагальнена крива кінетики сушіння соєво-шпинатної суміші дозволяє 

визначити відносні коефіцієнти сушіння другого періоду. 

Відносний коефіцієнт сушіння   не залежить від режиму обробки і 

визначається лише формулою зв’язку вологи з матеріалом, його структурою, 

щільністю. 

Відносні коефіцієнти сушіння визначаються з узагальненої кривої за 

наступними виразами: 

                            𝜒1 =
𝑙𝑔(𝑊𝐾1−𝑊𝑝)−𝑙𝑔(𝑊𝐾2−𝑊𝑝)

𝑁𝑚𝑎𝑥𝜏1
                   (3.4) 

 

                            𝜒2 =
𝑙𝑔(𝑊𝐾2−𝑊𝑝)−𝑙𝑔(𝑊𝐾3−𝑊𝑝)

𝑁𝑚𝑎𝑥𝜏2
          (3.5)  
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                            𝜒3 =
𝑙𝑔(𝑊𝐾3−𝑊𝑝)−𝑙𝑔(𝑊𝐾4−𝑊𝑝)

𝑁𝑚𝑎𝑥𝜏3
             (3.6) 

 

   де Wп – початковий вологовміст матеріалу, %; 

     321 ,, WкWкWк  – вологовміст матеріалу в точках К1, К2, К3; 

     Wр – рівноважний вологовміст матеріалу, %; 

     Wк – кінцевий вологовміст матеріалу, %; 

     4321 ,,, 
 – тривалість першої, другої, третьої та четвертої частини 

процесу сушіння, хв. 

Побудовано узагальнену криву сушіння фітоестрогенної суміші, що 

показує, що процес сушіння відбувається в другому періоді (рис. 3.23).  

 

Рис. 3.23. Узагальнена крива сушіння фітоестрогенної суміші 

 в напівлогарифмічної системі координат  

 

Крива зображена ломаними лініями, це свідчить про складний характер 

другого періоду. Другий період складається з чотирьох частин сушіння, кожна 

з яких характеризується своїм коефіцієнтом сушіння, який вираховується за  

формулами 3.4-3.7 і занесений в таблицю 3.2. 
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Таблиця 3.2. 

Відносні коефіцієнти сушіння фітоестрогенної суміші 

№ 

п/п 

Назва      

      матеріалу 

Діапазон 

критичних 

вологовміс-

тів,  % 

Величина відносних  

коефіцієнтів сушки 

χ1 χ2 χ3 

1. Соєво-

шпинатна 

131 – 50 0,00117   

     50-14  0,000807  

    14 - 4   0,000904 

 

Під час розрахунків відносних коефіцієнтів сушіння для фітоестрогенної 

суміші рівноважна вологість параметрів теплоносія для  

d = 10 г/кг с. п., температурі 20ºС (за даними власних досліджень) і складає 

для: 6,02%. 

 Відомо, що швидкість сушіння в кожній частині того чи іншого періоду 

представлена прямою лінією в напівлогарифмічній системі координат, тобто 

дійсна крива швидкості сушіння замінюється кривою ломаною лінією. 

 

 

Рис. 3.24. Узагальнена крива швидкості сушіння фітоестрогенної  

суміші 
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Проводячи графічне диференціювання узагальненої кривої кінетики 

сушіння, представленої на рис. 3.23 отримано узагальнену швидкість сушіння  

 рис. 3.24 , що визначається наступним виразом: 

)(),(* WfNWtg
Nd

dW

d

dW
N  

                          (3.7) 

Величина N* не залежить від режимів сушіння і є функцією вологовмісту 

[94]. 

З рис. 3.24 видно, що узагальнена крива швидкості сушіння представлена 

плавними нахильними кривими. З метою описання залежностей N* від W 

узагальнена крива швидкості сушіння побудована в напівлогарифмічних 

координатах. 

 

Рис. 3.25. Узагальнена крива швидкості сушіння соєво-шпинатної 

композиції в напівлогарифмічних координатах  

 

З рис. 3.25 видно, що в напівлогарифмічних координатах узагальнена 

швидкість сушіння представляє собою ломані лінії, які складаються з чотирьох 

прямих. Закон зміни при переході від однієї частини до другої частини 
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змінюється, що вказує на відмінність в кінетики та динаміки сушіння в різних 

частинах процесу сушіння. 

Величини N* в різних частинах процесу сушіння в другому періоді не 

враховуючи період прогрівання матеріалу визначається за емпіричними 

залежностями представленими в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3. 

Значення узагальненої швидкості сушіння соєво – шпинатної суміші 

Назва 
Діапазон критичних 

вологовмістів, % 

Значення узагальненої 

швидкості сушіння 

Соєво-шпинатна 

суміш 

   131 – 50 N* = 0,0116e 0,7529W 

     50-14 N* = 0,0046е 1,0113W 

    14 - 4 N* = 0,0031e 1,205W 

 

Загальна тривалість процесу сушіння τт (без врахування періоду прогріву) 

складається з тривалості сушіння в першому періоді τ1, в 1-й τ2, 2-й τ3, 3-й τ4 

частинах другого періоду: 

                                   321   ІТ         (3.8) 

Тривалість сушіння в перший період дорівнює: 

                                                 0І                             (3.9) 

Тривалість сушіння в 1 – й частині другого періоду: 

                                         𝜏1 =
1

𝜒1𝑁
𝑙𝑔

𝑊𝐾1−𝑊𝑝

𝑊𝐾2−𝑊𝑝
                 (3.10) 

Тривалість сушіння в 2 – й частині другого періоду: 

                                         𝜏2 =
1

𝜒2𝑁
𝑙𝑔

𝑊𝐾2−𝑊𝑝

𝑊𝐾3−𝑊𝑝
                  (3.11) 

Тривалість сушіння в 3 – й частині другого періоду: 

                                          𝜏3 =
1

𝜒3𝑁
𝑙𝑔

𝑊𝐾3−𝑊𝑝

𝑊𝐾4−𝑊𝑝
                          (3.12) 
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Загальна тривалість процесу: 
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  (3.13) 

В формулі (3.13) значення критичних вологовмістів WкWкWкWк ,,, 321 та 

відносних коефіцієнтів 321 ,,   знаходяться із узагальненої кривої сушіння у 

напівлогарифмічних координатах. 

Загальна тривалість сушіння фітоестрогенної суміші розрахована за 

формулою (3.4):  

                                                 𝜏 =
1320

𝑁
                                    (3.14) 

На рис. 3.26 приведено співставлення дослідної τдос і розрахункової τроз 

тривалості сушіння фітоестрогенної сировини при різних температурах 

теплоносія (60, 70, 80, 100ºС). 

 

 

♦– дослідна тривалість сушіння, 

пряма – розрахункова тривалість сушіння. 

Рис. 3.26. Співставлення дослідної та розрахункової тривалості  

сушіння фітоестрогенної сировини на конвективному стенді  
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Величина τроз вираховується за формулою (3.14) і наближена до дослідної. 

Похибка дослідної від розрахункової не перевищує 5%. 

 

3.8 Чисельне моделювання процесу тепломасопереносу в процесі 

сушіння фітоестрогенної сировини 

 

Чисельне моделювання процесу конвекційного сушіння колоїдного 

капілярно-пористого матеріалу (соєвої сировини) виконується на основі 

скінчено-різницевого розв'язання системи рівнянь тепломасоперенесення 

[35, 124], яка складається з: 

- рівняння масоперенесення 

                                                          

2 2
11 12

u
K u K T


   


       (3.15) 

 

- рівняння теплоперенесення  

2 2
21 22

T
K u K T


   


    (3.16) 

де u, кг/м3 - питомий вологовміст матеріалу; T, К – температура; τ, с – час,  

 2 – оператор Лапласа.  

Коефіцієнти, що входять до наведеної системи рівнянь, мають вигляд:   
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, 

де ma , м2/с – коефіцієнт дифузії вологи в колоїдному капілярно-пористому 

матеріалі; 
T
ma , кг/(м·К·c) – коефіцієнт термодифузії вологи; ρ, кг/м3 – 

ефективна густина матеріалу; λ – ефективна теплопровідність матеріалу; 

Сp, Дж/(кгК) – ефективна теплоємність матеріалу; r, Дж/кг – питома теплота 

випаровування вологи; ε (0<ε<1) – коефіцієнт фазового перетворення, що 

визначає частку потоку водяної пари відносно загального потоку рідкої та 

пароподібної вологи.  
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Система рівнянь тепломасоперенесення у вигляді (3.15), (3.16) зазвичай 

застосовується для випадків, коли коефіцієнти теплопровідності та дифузії 

можна наближено вважати постійними величинами. 

Для чисельного моделювання процесу конвекційного сушіння 

розглядається зразок соєвої сировини прямокутної форми товщиною δ, що 

розміщується в сушильній камері. Поверхні зразка омиваються теплоносієм, 

тобто сухим нагрітим повітрям, що має температуру T∞ та відносну 

концентрацію водяної пари  ρv,в, ∞. (рис. 3.27). Швидкість повітряного потоку в 

сушильній камері, що рухається в повздовжньому напрямку, має величину v∞. 

Відносна концентрація водяної пари визначається як відношення парціальної 

густини водяної пари до густини пароповітряної суміші.  

 

Рис. 3.27. Схема до фізичної моделі процесу конвекційного сушіння 

 

Фізична модель процесу сушіння передбачає передачу теплоти конвекцією 

від нагрітого потоку повітря до поверхні шару матеріалу, що сушиться. Водяна 

пара, що утворюється в результаті сушіння матеріалу, видаляється в потік 

теплоносія. Основний перенос теплоти та вологи відбувається в напрямку, що 

перпендикулярний до поверхні матеріалу. У випадку незначної товщини 

зразка δ потоками теплоти та маси в повздовжньому напрямку можна 

знехтувати. У такому випадку задача тепломасоперенесення розглядається в 

наближеній одновимірній постановці [126]. Якщо градієнти температури по 

товщині матеріалу відносно невисокі, можна також не враховувати перенос 
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вологи термодифузією. В цьому випадку 12 0;K 




pC
K 22 . За цих умов 

рівняння (3.15) та (3.16) спрощуються і приймають вигляд: 
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де 




p
T

C
Ka  22  - ефективний коефіцієнт температуропровідності 

колоїдного капілярно-пористого матеріалу.  

Початковими умовами до нестаціонарних рівнянь (3.17) та (3.18) є 

розподіли температури T та питомого вологовмісту u по товщині матеріалу 

при τ=0. Відомими величинами є також швидкість u , температура T∞ та 

відносна вологість теплоносія φ∞. Для формулювання граничних умов 

припускається, що процес тепломасоперенесення протікає симетрично 

відносно осі 0X. В такому випадку система рівнянь (3.17), (3.18) розглядається 

лише в області 0≤ y ≤ δ/2 (рис. 3.27), а при y=0 задаються умови симетрії у 

вигляді: 0

0






y
y

u
; 0

0






y
y

T
.  

На поверхні зразка, що висушується, граничні умови повинні визначати 

баланс вологи, що видаляється з матеріалу та надходить до теплоносія, а також 

баланс теплоти, що надходить від теплоносія до матеріалу і витрачається як на 

прогрів матеріалу, так і на випаровування вологи з поверхні.  

Сумарний потік рідкої та пароподібної вологи, що надходить з середини 

матеріалу до його поверхні, визначається, як 
в

в m
y=δ / 2

u
j = -a

y




. З поверхні 

матеріалу до теплоносія волога переноситься у вигляді пари шляхом дифузії. 

Густина цього потоку розраховується за виразом 
,в

п

/2

v
va a

y

j D
y




  


, де 
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Dva – коефіцієнт дифузії водяної пари в повітрі. Отже гранична умова до 

рівняння (3.17) на поверхні тепломасообміну має вигляд: 

,в

/2 /2

v
m va a

y y

u
a D

y y
 


   

 
.     (3.19) 

Густина теплового потоку, що надходить до поверхні матеріалу з боку 

теплоносія дорівнює 

/2

a a
y

T
q

y



 


, де λa – коефіцієнт теплопровідності 

повітря. Густина теплового потоку, що переноситься від поверхні 

тепломасообміну вглиб матеріалу розраховується як 

/2

m
y

T
q

y



 


. 

Густина теплового потоку, що витрачається на випаровування вологи з 

поверхні, пропорціональна густині потоку рідкої вологи, тобто,    

                                                       Вираз  пов1   визначає частку потоку рідкої 

вологи від загального потоку вологи, що надходить з середини матеріалу до 

його поверхні. Отже гранична умова до рівняння (3.18) на поверхні 

тепломасообміну має вигляд: 

           ,   (3.20) 

 

Для розрахунків густини теплового потоку та густини потоку водяної 

пари на поверхні матеріалу з боку теплоносія застосовуються вирази: 
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 ,                                           (3.22) 

де α, Вт/(м2К) – коефіцієнт тепловіддачі; β, кг/(м2с) – коефіцієнт масовіддачі, 

Tпов – температура поверхні тепломасообміну, повв,,v – відносна концентрація 

водяної пари в теплоносії біля поверхні матеріалу.  
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Для розрахунку коефіцієнтів тепловіддачі α на поверхні зразка, що 

висушується, застосовуються відповідні критеріальні рівняння для числа 

Нуссельта Nu =
a

L


, що наведені в [127] і відповідають режиму течії 

теплоносія. Режим течії визначається за числом Рейнольдса Re =
a

v L


, що 

розраховується за величиною швидкості течії теплоносія v . Коефіцієнт 

масовіддачі β можна розрахувати за аналогією між теплообміном та 

масообміном з наближеного співвідношення 
aC


  , яке вважається 

справедливим за умови, що число Льюіса близьке до одиниці 







 1Le

a

a,v

a

D
  

Для застосування наведених граничних умов необхідно встановити 

відповідність між величиною повв,,v  та питомим вологовмістом матеріалу на 

його поверхні uпов=uy=δ/2. Для цього доцільно використовувати ізотерми 

сорбції - десорбції, які встановлюють залежність між рівноважним 

вологовмістом матеріалу та відносною вологістю повітря φ. Якщо вологовміст 

матеріалу перевищує максимальне гігроскопічне значення для умови φ=1, 

величина повв,,v  розраховується за залежністю між парціальним тиском 

насиченої водяної пари та температурою, що відповідає температурі поверхні 

матеріалу. В іншому випадку за значеннями вологовмісту на поверхні uпов та 

температури Tпов =T y=δ/2 розраховується відповідна величина відносної 

вологості повітря біля поверхні φпов. Далі за цією величиною визначається 

повв,,v .[128]. Для цього складається співвідношення  

,в
/

/ /

v v v
v

v a v v a a

p R

p R p R


  

   
 

де pv; pa – парціальні тиски водяної пари та сухого повітря відповідно;  

Rv ; Rа  – газові сталі водяної пари та сухого повітря. Для визначення величин 

pv; pa необхідно скористатися співвідношеннями pv =φпов·pv,sat(Tпов);  pa= p0  – pv, 
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де p0 – сумарний тиск пароповітряної суміші, що відповідає атмосферному 

тиску, pv,sat(Tпов) – тиск насиченої пари при температурі Tпов. 

Коефіцієнт фазового перетворення на поверхні тепломасообміну εпов 

залежить від вологовмісту цієї поверхні. Ця залежність визначається з 

експерименту. Але в першому наближенні можна вважати, що εпов≈0, якщо 

вологовміст поверхні матеріалу перевищує максимальне гігроскопічне 

значення, яке відповідає відносній вологості повітря біля поверхні φпов=1. 

Якщо вологовміст буде менше зазначеної величини, приймається εпов≈1 [129]. 

Для чисельного розв'язання системи рівнянь (3.17), (3.18) з граничними 

умовами (3.19)-(3.22) застосовується метод скінчених різниць. Для цього 

будується рівномірна розрахункова сітка з кроком Δy =δ/(2n), де n – кількість 

кроків по координаті y. Вузли сітки розташовуються посередині інтервалів, на 

які розподіляється розрахункова область. Система рівнянь (3.17), (3.18) в 

скінчених різницях матиме вигляд: 

                               ;/Δ2Δ 2
111, yuuua/uu i,ki,ki,kmiki,k      (3.23) 

       ;Δ/Δ2Δ 1,
2

111, 



 /uu

C

r
yTTTa/TT iki,k

p
i,ki,ki,kTiki,k     (3.24) 

де Δτ – крок за часом; k – номер поточного кроку за часом; i – номер кроку за 

змінною y. В наведеній системі різницевих рівнянь застосовується неявна 

часова схема [130], згідно з якою апроксимація похідних за просторовою 

змінною y виконується на поточному часовому кроці k. Рівняння (3.23) та 

(3.24) складаються в кожному внутрішньому вузлі розрахункової сітки.  

Нумерація вузлів сітки виконується так, що вузол з номером i=1 є 

найближчим до площини симетрії y=0 внутрішнім вузлом сітки. Вузол з 

номером i=n – внутрішній вузол, найближчий до поверхні тепломасообміну 

y=δ/2. Вузли з номерами i=1…n  – внутрішні розрахункові вузли сітки. В 

розглянутій різницевій схемі застосовуються також додаткові (зовнішні) 

розрахункові вузли з номерами i=0 та i=n+1, що розташовуються на відстані 

Δy/2 під площиною симетрії та над поверхнею тепломасообміну відповідно.  

 Граничні умови в скінчено-різницевій формі мають вигляд: 



 

130 

 

 





 в,повв,
1

ρρβ
Δy

,v,v
n,kn,k

m

uu
a ;    (3.25) 

   , 1 , , 1 ,
пов ,в,пов ,в,1

2

k n k n k n k n
v v

T T T T
T r

x

 
 

    
           

   
; (3.26) 

10 ,k,k uu  ;      (3.27) 

                                                            10 ,k,k TT  .       (3.28) 

Відносна концентрація водяної пари в теплоносії біля поверхні 

матеріалу повв,,v  визначається як функція від температури поверхні матеріалу 

  21пов /TTT nn    та його вологовмісту   21пов /uuu nn    за методом, що 

розглядався вище.  

Для розв'язання системи різницевих рівнянь (3.23), (3.24) застосовується 

метод прогонки [130]. Розглянемо його на прикладі системи різницевих 

рівнянь (3.23), яким надається вигляд:     

                                             ;11 FAuBuAu i,ki,ki,k                                                 (3.29) 

де 
2/ΔΔ yaA m  ;  12  AB ; ikuF 1, . 

Між функціями i,ku  та 1i,ku , які відносяться до сусідніх вузлів 

різницевої сітки, задається співвідношення:  

                                                  111   ii,kii,k QuPu .                                                     (3.30) 

Вираз (3.30) підставляється в рівняння (3.29), яке після перетворень 

матиме вигляд: 

   111   ii,ki,ki QAFAuuBPA . 

З останнього виразу визначається i,ku  
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З порівняння виразів (3.20) та (3.19) випливає, що  
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За наведеними виразами розраховуються коефіцієнти Pi та Qi  в кожному 

вузлі сітки (i =1...n). Для визначення 0P ; 0Q  необхідно скористатися 

граничною умовою (3.27), з якої випливає, що 10 P ; 00 Q .  

Після розрахунку коефіцієнтів nP ; nQ , що відносяться до вузла з 

номером n, визначається вологовміст у вузлі з номером n +1. Для цього в 

граничну умову (3.25) підставляється співвідношення (3.30), складене для 

номера i=n: 

nn,knn,k QuPu  1 . 

З одержаного виразу визначається 1n,ku : 

 
 n

m,v,vn
n,k

P

aQ
u









1

/ρρΔyβ в,повв,
1  

Наступні значення i,ku  для i = n...0. розраховуються за допомогою 

співвідношень (3.30). Аналогічно розв'язується також система рівнянь (3.24). 

За наведеним методом виконується чисельне моделювання процесу 

конвекційного сушіння шару подрібненої сої. Розглядається прямокутний 

зразок соєвої сировини довжиною L1=100 мм; шириною L2=50 мм та 

товщиною δ =15 мм. Температура теплоносія (нагрітого повітря) на вході в 

сушильну камеру становить t∞ = 60 оС, а його відносна вологість  φ∞=7%. За 

цих умов ρv,в,∞=0,00858. Швидкість повітряного потоку в сушильній камері u

=2,5 м/с. Початкова маса зразка складає mп=33,78 г. Маса сухого матеріалу 

(після повного видалення вологи) mc=12,79 г. Початкова температура шару сої 

змінюється за лінійним законом від 37,1 оС в середині зразка (y=0) до 46,7 оС 

на його поверхні (y=δ/2). Початковий питомий вологовміст складає  u0=280,0 

кг/м3. Теплофізичні властивості подрібненої сої приймаються за 

рекомендаціями [131]. Криві сорбції-десорбції  для визначення рівноважного 

вологовмісту подрібненої сої в залежності від відносної вологості повітря  

представлені в [11].  

Чисельне моделювання виконується в розрахунковій області  0≤y≤δ/2 

(рис.3.27), що розподіляється на n=100 кроків по поперечній координаті.  
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Довжина кроку різницевої сітки  по координаті Δy =δ/(2n)=0,075 мм. Крок за 

часом – Δτ =1 с.  

Результати розв’язання різницевих рівнянь масоперенесення (3.23) та 

теплоперенесення (3.24) у вигляді розподілів по товщині зразка питомого 

вологовмісту u(τ,y) та температури T(τ,y) в різні моменти часу в процесі 

сушіння представлено на рис. 3.28 та рис. 3.29. Як видно з цих рисунків, за 

перші 10 хвилин процесу сушіння питомий вологовміст на поверхні матеріалу 

(y=7,5 мм) зменшується від початкового значення  280,0 кг/м3 до 25,0 кг/м3. 

Вологовміст в середині матеріалу (y=0) за цей час майже не змінився. Тобто, 

на початковій стадії сушіння цей процес найбільш інтенсивно протікає на 

поверхні зразка. Температура шару сої за перші 10 хвилин зростає від 46,7 оС 

до 54,5 оС на поверхні та від 37,1 оС до 44,5 оС в середині. З цього випливає, 

що прогрів зразка на початкові стаді протікає інтенсивно по всій його товщині.  

 

Рисунок 3.28. Зміна у часі розподілу питомого вологовмісту по товщині 

зразка під час його сушіння: 1 – 10 хв.; 2 – 20 хв.; 3 – 30 хв.; 4 – 40 хв.;  

5 – 50 хв.; 5 – 60 хв.; 7 – 90 хв. 
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З часом розподіл питомого вологовмісту та температури по товщині 

матеріалу стає більш рівномірним. При цьому інтенсивність процесу 

тепломасопереносу поступово спадає.  

 

Рисунок 3.29.  Зміна у часі розподілу температури  по товщині зразка 

під час його сушіння: 1 – 10 хв.; 2 – 20 хв.; 3 – 30 хв.; 4 – 40 хв.; 5 – 50 хв.;  

6 – 60 хв.; 7 - 90 хв. 

Результати чисельного моделювання температурного режиму процесу 

сушіння порівнювалися з даними експериментальних досліджень. На рисунку 

3.30 наведено зміну у часі температури поверхні шару сої (а) та температури в 

середині цього зразка (б). Криві (1) відповідають результатам чисельного 

моделювання, а криві (2) – результатам експерименту. Як видно з рис. 3.31а, 

за 80 хвилин від початку процесу сушіння температура поверхні tпов досягає 

значення 59 оС і далі змінюється значно повільніше. В середині зразка 

температура інтенсивно змінюється протягом 120 хвилин від початку процесу 

сушіння (рис. 3.30б).  

З порівняння кривих (1) і (2) на рис. 3.30а випливає, що розбіжність 

розрахункових даних та даних експерименту по визначенню температури 

поверхні тепломасообміну не перевищує 1 оС …1,5 оС. Дещо суттєвішою є 

розбіжність розрахункових та експериментальних даних по визначенню 

температури всередині зразка (рис. 3.30б). Але в цілому результати чисельного 
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моделювання температурного режиму процесу сушіння достатньо задовільно 

узгоджуються з даними експерименту.   

 

а) 

 

б) 

Рис. 3.30. Зміна у часі температури на поверхні (а) та всередині (б) 

шару сої під час його сушіння:  

1 – результати чисельного моделювання; 2 – дані експерименту. 
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             Рис. 3.31. Зміна у часі маси шару сої в процесі його сушіння; 

1 – результати чисельного моделювання; 2 – дані експерименту. 

 

Важливою інтегральною характеристикою процесу сушіння є 

залежність від часу маси зразка, що висушується. На рис. 3.31 (крива 1) 

наведено результати розрахунку зміни у часі маси зразка сої в процесі його 

сушіння. Ця величина визначається шляхом інтегрування питомого 

вологовмісту зразка по його товщині з  урахуванням симетрії задачі відносно 

осі y=0, а також з урахуванням маси сухого матеріалу: 

   
0,5

1 2

0

2 ,yç ñm L L u dy m



       

Ці результати порівнюються з даними експерименту, що також наведені 

на рис. 3.31 (крива 2).  

Як видно з цього рисунку, за перші 80 хвилин від початку процесу 

сушіння маса зразка сої за рахунок випаровування вологи зменшується від 

початкового значення 33,78 г до 13,5 г. Далі процес видалення вологи суттєво 

уповільнюється.  

Порівняння результатів чисельного моделювання з даними 

 розрахунків свідчить про їх задовільне узгодження.  
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           Іншою важливою інтегральною характеристикою процесу сушіння є 

зміна у часі відносної концентрації вологи в матеріалі w(τ). Ця величина 

розраховується за формулою: 100%ç c

ç

m m
w

m


  . 

Її залежність від часу відображена на рис. 3.32. Харакетр зміні цієї 

величини у цілому подібний до зміни величини mз . За перші 60 хвилин від 

початку сушіння величина w(τ) змінюється достатньо інтенсивно: від 62% до 

11 %. Надалі її зміна у часі уповільнюється.  

Дана величина визначається також з експерименту. Як видно з рисунку 

3.33, на часовому інтервалі 0<τ<60 хв. розрахункові результати та 

експериментальні дані узгоджуються достатньо добре. Далі, на стадії 

досушування, спостерігається їх незначна розбіжність.  

 

Рис. 3.32. Залежність від часу відносної концентрації вологи в шарі сої 

в процесі його висушування: 1 – результати чисельного моделювання;  

2 – дані експерименту. 

 

Визначається також похідна за часом від відносної концентрації вологи 

в матеріалі 
dw

d
. Ця величина характеризує швидкість зміни у часі відносної 

концентрації вологи w(τ) і вимірюється у відсотках за хвилину. Залежності від 

часу даної величини, що одержані за результатами чисельного моделювання 

та за даними експерименту наведено на рис. 3.33.  
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Рис. 3.33. Залежність від часу швидкості зміни відносної вологості 

зразка: 1 – результати чисельного моделювання; 2 – дані експерименту. 

 

З рисунку видно, що за даними чисельного моделювання на інтервалі 

0<τ<10 хв. швидкість зміни у часі величини w(τ) зростає і при τ=10 хв. досягає 

максимального значення 1,19 %/хв. Зростання цієї швидкості на даному 

часовому інтервалі зумовлено збільшенням відносної концентрації вологи у 

повітрі біля поверхні матеріалу повв,,v . Величина повв,,v визначає 

інтенсивність переносу пароподібної вологи з поверхні шару сої до 

теплоносія. Її зростання пов’язано з інтенсивним прогрівом поверхні 

матеріалу на початковій стадії сушіння. Далі величина повв,,v  поступово 

зменшується, що є наслідком зменшенням питомого вологовмісту матеріалу 

на його поверхні. За цих умов уповільнюється швидкість видалення 

пароподібної вологи з поверхні матеріалу до теплоносія. Цим також 

пояснюється зменшення швидкості зміні у часі відносної концентрації вологи 

в матеріалі 
dw

d
  (рис. 3.33, крива 1).  

Експериментальні результати по визначенню швидкість зміни у часі 

відносної  концентрації вологи в матеріалі відображається кривою 2 на  

рис. 3.33. За даними експериментальних досліджень максимальна швидкість 

dw

d
 досягається при τ=14 хв. і складає 1,1 %/хв. Надалі експериментальні 
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значення 
dw

d
 починають зменшуватися, що у цілому якісно збігається з 

даними чисельного моделювання. 

 З аналізу даних чисельного моделювання, а також за результатами 

порівняння розрахункових даних з даними експерименту можна зробити 

висновок про те, що запропонована чисельна модель задовільно описує процес 

конвекційного сушіння подрібненої сої і може бути використана для 

розрахунку режимних параметрів цього процесу.  

 
3.9. Висновки до третього розділу 

 
1. Вдосконалена попередння підготовка фітоестрогенної сировини до 

сушіння дала можливість зменшити енерговитрати на підготовку 

сировини до сушіння на 20-25%. 

2. Розроблена фітоестрогенна рослинна суміш із сої та шпинату, яка 

інтенсифікує процес сушіння в порівнянні зі шпинатом на 10% і соєю на 

41%. 

3. Розроблено ступеневий режимів сушіння фітоестрогенної сировини на 

основі сої та шпинату, який інтенсифікує процес одноступеневого 

режиму на 21 %. 

4. Розраховано узагальнену швидкість і тривалість сушіння 

фітоестрогенної рослинної суміші. 

5. Розроблено фізичну та математичну модель процесу сушіння. 

6. Визначено водоутримуючу здатність соєво-шпинатної і соєво-бататної 

сумішей. 

7. Встановлено критичний параметр температури теплоносія, яка впливає 

на підвищення кислотного числа фітоестрогенної сировини. 

8. Встановлено, що соєво-шпинатний порошок відновлюється швидше в 2 

рази за еталон (сухий молочний білок). 

Основний зміст роботи викладений у наукових працях [8, 23, 86, 95, 105-

106, 114-121, 123, 126, 129 ]. 
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РОЗДІЛ 4. ТЕПЛОМАСООБМІННІ ПРОЦЕСИ ПРИ СУШІННІ 

ФІТОЕСТРОГЕННОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

4.1. Дослідження питомої теплоти випаровування фітоестрогенної 

сировини  

 

      Одна з проблем при сушінні рослинної сировини полягає в тому, що через 

вплив світла, теплової обробки, кисню в матеріалі втрачаються біологічно 

активні речовини (БАР). Основною метою переробки бобів сої шляхом 

сушіння, є якомога максимальне збереження фітоестрогенів та запобігання 

окисленню жирів. Для інактивації антихарчових компонентів бобів сої, 

покращення якості проводять попередню гігротермічну обробку сировини. 

Сою замочують, промивають, проварюють, та знову промивають, в результаті 

чого підвищується перетравлюваність білків та руйнування антихарчових 

компонентів [86]. 

         Як відомо, випаровування вологи – енергоємний процес. З літературних 

джерел, дослідження процесу сушіння різноманітних матеріалів рослинного 

походження показало суттєву різницю між реальними значеннями питомих 

витрат теплоти на випаровування з них вологи від значень питомих витрат 

теплоти на випаровування чистої води [132]. В зв’язку з тим, що при сушінні 

рослинних матеріалів зростання енергетичних витрат пов’язане з ускладненою 

проникністю клітинних оболонок для води та складністю процесу видалення 

води (через взаємодію з розчинними компонентами клітинного соку і 

молекулами скелету матеріалу) і через відсутність даних в літературних 

джерелах, важливим є дослідити вплив створення білкововмісних 

фітоестрогенних функціональних композицій з рослинної сировини на 

значення питомих витрат теплоти на випаровування води, що є в композиціях.  

         За основу експериментальних досліджень було використано 

калориметричний метод, який ґрунтується на безперервному одночасному 

вимірюванні зменшення маси зразка та кількості витраченої на випаровування 

вологи теплоти в процесі ізотермічного сушіння. Експерименти реалізовували 
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на базі модернізованої установки створеної в Інституті технічної теплофізики 

НАН України – установки синхронного термічного аналізу ДМКІ-01[98;133], 

де використовується калориметрична платформа з глибокими циліндричної 

форми комірками, завдяки цьому можна досліджувати дисперсні матеріалі. 

Об’єктами дослідження були подрібнені попередньо гігротермічно оброблені 

(ПГО) боби сої, шпинат, морква та їх функціональні суміші зі 

співвідношенням компонентів 1:1. Боби та овочі подрібнювали до 

приблизного розміру 4х2х3 мм. Кондуктивне сушіння зразків з однаковою 

початковою масою 0,3 г реалізовувалося в робочій камері калориметричного 

блоку, при постійній температурі 60ºС, в умовах, наближених до ізотермічних, 

до моменту досягнення рівноважної вологості зразками. Температуру сушіння 

60°С було визначено як рекомендовану для попередньо обробленої 

білкововмісної сировини. Масу сухої речовини в зразку визначали методом 

досушування до сталого значення в робочій камері при постійній температурі 

105 °С.  

Значення питомої теплоти випаровування води із зразку матеріалу 

визначали, починаючи з часу встановлення термодинамічної рівноваги 

всередині калориметричної камери, в поточний момент часу  за наступною 

формулою:  

)()(

)(

11

1

1

 







ii

i
mm

dq

r

i

i









 

   де ri – питомі витрати теплоти на випаровування за час від τі-1 до τі+1, кДж/кг; 

        τі-1  та  τі+1 – значення поточного моменту часу, с; 

       q(τ) – тепловий потік всередині робочої камери як функція часу, Дж /с; 

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

Результати вимірювання наведено на рис. 4.1 та 4.2. З рис. 4.1 видно, що 

спочатку процесу сушіння питома теплота випаровування вологи з моркви та 

соєво-морквяної композиції майже на 4…5% більша від питомої теплоти 

випаровування чистої води. В результаті змішування компонентів в суміш в 
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процесі сушіння, починаючи з вологості 65%, в суміши реєструється 

інтегральний тепловий ефект в процесі випаровування [134].  

 

 

Рис.4.1. Залежність приведеної теплоти випаровування води зі зразків 

від їх відносної вологості під час сушіння: 1 – морква, 2 –соєві боби, 

 3 – соєво-морквяна суміш, 4 – вода. 

 

           

Рис.4.2. Залежність приведеної теплоти випаровування води зі зразків від їх 

відносної вологості під час сушіння: 1 – шпинат, 2 – соєві боби,  

3 – соєво-шпинатна суміш, 4 – вода. 
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Аналогічний ефект спостерігається також на соєво-шпинатній суміші 

(рис. 4.2). Ймовірно це реакція взаємодії жирів сої з жиророзчинними 

каротиноїдами моркви/шпинату, але більш точне встановлення характеру цієї 

реакції потребує додаткових біохімічних досліджень взаємодії 

компонентів[134].  

 

4.2. Дослідження термогравіметричних властивостей 

фітоестрогенної рослинної сировини  

 

Як було описано в попередніх розділах, в подрібненому стані та під 

тепловим впливом, від впливу світла та кисню втрачаються БАР та 

окислюються жири соєвих бобів та овочів. Для збереження та підвищення 

функціональних властивостей білкововмісної фітоестрогенної рослинної 

сировини було застосовано попередню гігтротерміну обробку (ПГО) сировини 

з подальшим поєднанням у суміші зі співвідношенням компонентів 1:1.  

З літературних джерел відомо, що є істотна відмінність реальних значень 

питомих витрат теплоти на їх зневоднення від теплоти випаровування чистої 

води [135]. Зростання витрат енергїї на процес сушіння матеріалів рослинного 

походження пов’язане з видаленням води, зв’язаної з молекулами і іонами 

клітинного соку, а також біополімерами скелету матеріалу [136; 137; 138]. 

Завданням дослідження було визначити, чи впливає на теплоту 

зневоднення та термічну стійкість бобів сої утворення композиційної суміші з 

морквою / шпинатом. Співвідношення соєвих бобів до моркви / шпинату в 

суміші було як 1:1.  

Дослідження виконувалися за допомогою дериватографічного методу, який 

об’єднує термогравіметрію (ТГ) з класичним диференціальним термічним 

аналізом (ДТА). Цей метод дозволив дослідити стан моноречовин і 

композицій в умовах програмованого нагріву [132]. Якісний та кількісний 

аналіз процесів, що відбувалися під час нагрівання зразків з постійною 

швидкістю, реалізується з дериватограмам – сукупності кривих зміни: 

температурни зразка (Т), його маси (ТГ), швидкості зміни маси (ДТГ) та кривої 
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ДТА (різниця термоелектрорушійних сил термопар зразка) за рахунок якої 

можна ідентифікувати теплові процеси.  

           Дослідження виконані на дериватографі Q-1000 системи Paulik-Paulik-

Erdey (фірма «МОМ», Угорщина) [109] в діапазоні 25…250 оС при швидкості 

нагрівання 3,6 К/хв. Атмосфера – нерухоме повітря. Інертною речовиною в 

тиглі порівняння був оксид алюмінію. Корекція шкали температур 

здійснювалася за температурою плавлення бензойної кислоти (122,4оС) [139]. 

Відхилення температури не перевищувало ±0,5К. Використовуючи  прикладну 

комп’ютерну програму «Derivatograph», що створена у середовищі 

програмування Delphi здійснювались  збір та обробка отриманих даних. 

Зразки перед дослідженням подрібнювали на м’ясорубці та роздавлювали в 

ступці до однофракційного стану частинок. Розміщувалися  зразки у 

відкритому конічному платиновому тиглі з комплекту дериватографу. 

      На рис. 4.3-4.7 представлені отримані дериватограми. 

 

Рис. 4.3. Дериватограма сої. Маса зразка 178,6 мг. 
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Рис. 4.4. Дериватограма шпинату. Маса зразка 178 мг. 

 

Рис. 4.5. Дериватограма моркви. Маса зразка 190 мг. 
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Рис. 4.6. Дериватограма соєво-морквяної суміші. Маса зразка 201 мг. 

 

Рис. 4.7. Дериватограма соєво-шпинатної суміші. Маса зразка 199 мг. 
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Таблиця 4.1 

Результати аналізу дериваторам сої, моркви, шпинату та сумішей сої з 

морквою та сої зі шпинатом. 

 

        Проаналізувавши отримані графіки дериваторам, можна констатувати, 

що видалення води, про що свідчить зміна маси об’єктів (криві ТГ), з 

одночасним поглинанням теплоти (криві ДТА) розпочинається з 22-24,0 оС. 

Коли підвищується температура, то  швидкість зневоднення збільшує 

значення і досягає максимуму значення за відповідної температури  

(таблиця 4.1). Після проходження точок максимуму досліджувані зразки 

моносировини та сумішей досягають своїх значень граничного вологовмісту, 

на цьому етапі залишається тільки зв’язана вода. Відомо, температура 

максимуму швидкості видалення води (ДТГ) або теплопоглинання (ДТА) на 

інтервалі 22-196 оС не поділяє воду на вільну та зв’язану [134]. Швидкість 

видалення води після піку максимуму прямує до нуля і це означає – повне 

зневоднення зразків. Взалежності від структури матеріалу і його хімічного 

складу буде і відповідна швидкість видалення води з нього. Відповідно, 

найвище значення у шпинату, найнижче – попередньо гідротермічно 

оброблені боби сої (таблиця 4.1).  
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Соя 61,19 24-196 120,4 0,023 2505 196-247 - 0,020 

Шпинат 90,28 22-178 125 0,037 2609 178-234 208 0,107 

Морква 90,32 23-186 123 0,035 2501,7 186-223 200 0,156 

Соєво – 

морквяна суміш 
78,06 24-184 129 0,031 2503,35 184-231 208 0,11 

Соєво – 

шпинатна суміш 
69,09 22-179 125 0,027 2545,4 179-240 - 0,026 
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Після зневоднення відбувається помірне зменшення маси зразків (ТГ). З 

даних таблиці : швидкість термічної деструкції (згорання) найбільшою є у 

соєво-шпинатної суміші, а найменшою – у шпинату. На цьому етапі 

відбувається миттєве повне руйнування цукрів, білків і поживних речовин, що 

містяться в білкововмісних фітоестрогенних сумішах. Різниця в значеннях ΔT 

температур максимумів швидкості видалення води та термічної деструкції 

(згорання), що показують криві ДТГ та ДТА, пов’язана із впливом 

теплопровідності рослинної сировини (зразків) на ЕРС вимірювальної 

термопари [140]. 

        За методикою, описаною в [141], було оцінено теплоту, яка витрачається 

на зневоднення зразків (табл. 4.1). Як видно з таблиці, найбільше енергії 

витрачається на зневоднення шпинату [142]. З таблиці 4.1, видалення води у 

шпинату та соєво-шпинатної суміші починається з 22 оС, в той час як у моркви, 

сої та соєво-морквяної суміші з 23, 24 та 24 оС відповідно.  Дещо меншими є 

витрати теплоти на зневоднення моркви. Проте питомі витрати теплоти при 

зневодненні сумішей каротиновмісних компонентів з соєю мають значно 

меншу величину в порівнянні з витратами на зневоднення моно компонентів 

суміші. Обов’язково треба зауважити, що питома теплота зневоднення 

фіксувалася в неізотермічних умовах і отримані величини слід вважати 

усередненими на інтервалі температур 25-179 оС.  Співвідношення величин 

питомої теплоти з дериватографічних досліджень корелюють з результатами, 

отриманими при дослідженні питомої теплоти випаровування води з цих 

матеріалів в диференціальному мікрокалориметрі випаровування. 

 

4.3. Висновки до четвертого розділу 

 

1. В результаті диференціальних досліджень встановлено, що теплота 

випаровування води на початку процесу зневоднення білково – 

каротиновмісних сумішей на 4…5% більша від питомої теплоти 
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випаровування чистої води. Починаючи з вологості 65%, в сумішах 

спостерігається екзотермічний ефект. 

2. За дериватографічними дослідженнями встановлено, що на 2,5 % 

середня питома теплота зневоднення соєво-шпинатної суміші нижча за 

середню питому теплоту зневоднення шпинату, але на 1,6% вища за  середню 

питому теплоту зневоднення ПГО сої. 

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

середню швидкість зневоднення компонентів. 

4. Тривалий високотемпературний вплив викликає миттєве повне 

руйнування цукрів, білків і інших поживних речовин компонентів. 

       Отже, враховуючи температурні діапазони і фізико-хімічні властивості 

матеріалів не рекомендовано тривалий високий температурний вплив.     

Розробка фітоестрогенних сумішей дозволяє зменшити енерговитрати на 

процес зневоднення та зберегти в максимальній кількості біологічно активні 

речовини.  

Основні результати розділу опубліковані в роботах [86, 132,134] 
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РОЗДІЛ 5. ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ 

ФІТОЕСТРОГЕННОГО ПОРОШКУ ІЗ СОЇ ТА ШПИНАТУ 

5.1. Розробка енергоефективної теплотехнології отримання 

порошку з фітоестрогенної рослинної сировини 

 

    З розвитком науково-обґрунтованих концепцій рецептур у харчовому 

виробництві, а також попитом на різноманітність у харчових продуктах 

виникла тенденція до розширення ринку харчових інгредієнтів. Більша 

частина інгредієнтів поступає в порошкоподібному стані і через це технології 

набувають надзвичайно важливого значення. Двома основними аспектами є 

те, що рослинні порошки мають біологічне походження і вони споживаються 

людьми у їжу. Основною причиною переробки рослинної сировини є 

подовження терміну зберігання за рахунок зневоднення і максимального 

збереження всіх БАР. Доведено, у вигляді порошку  підтримується 

стабільність та функціональні властивості рослинної сировини до її 

використання (Fitzpatrick and Lilia, 2005) [143]. 

     Термін збереження овочевих в основному залежить від типу. Наприклад, у 

листових овочів (шпинат) обмежений термін, а от у кореневих овочів термін 

придатності досягає багатьох місяців. Варіації поєднання кореневих, бобових 

з листовими в суміші може стати основою для подовження терміну зберігання 

висушеного продукту. Відтак існують технології поєднання рослинної 

сировини в композиції.  

         Аналіз стану дефіциту білку, динаміки вирощування та впливу на 

здоров’я та довголіття людей соєвих бобів показав позитивну тенденцію 

зростання попиту на сою та продукти її переробки. Високе енергоспоживання 

на підприємствах де реалізовуються процеси сушіння (енерговитрати на 

процес 10-12% від всієї спожитої енергії), все вищесказане обумовлює 

недостатній розвиток теплотехнологій переробки білкововмісної рослинної 

сировини, в результаті чого на виході отримується продукт з коротким 

терміном зберігання, погіршеними органолептичними показниками, кольором 
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та смаковими якостями, і є першопричинами для розробки енергоефективних 

теплотехнологій. 

Оптимальні режими для переробки фітоестрогенної сировини 

представлені на рис. 5.1 [117]. З рисунку видно, що найбільш впливовою на 

якість отриманих порошків є температура і стабілізація біологічно активних 

речовин.  

 

Рис. 5.1. Основні напрямки стабілізації біологічно активних речовин в  

фітоестрогенній сировині 

 

Соя містить високий % жирів, отже під час її переробки і зберігання 

необхідно забезпечити умови, що запобігають окисленню. Саме з цією метою  

сою купажували з рослинною сировиною, яка в своєму складі містить 

природні стабілізатори ліпідів. 

Попередніми дослідженнями встановлено, що створення рослинних 

композиційних сумішей може зменшити величину енерговитрат на підготовку 

сировини до сушіння в межах 20-25%; застосування ступеневих режимів 

зменшує енерговитрати процесу сушіння в межах 30-49% ; дотримання всіх 

технологічних режимів дає можливість термін зберігання порошків 

подовжити в 2 рази [144]. 
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5.2. Технологія отримання фітоестрогенних порошків із сої та 

шпинату 

 

           На основі проведених досліджень, було розроблено теплотехнологію 

отримання фітоестрогенного порошку з сої і шпинату [145]. Це дозволило 

подовжити термін зберігання фітоестрогенного порошку до одного року. Соєві 

боби в подрібненому стані без додавання шпинату в короткий термін 

окислюються і не зберігаються довше 3 місяців без стабілізаторів 

неприроднього походження [86]. Технологічна схема отримання 

фітоестрогенного порошку представлена на рис. 5.2. 

      Найважливішим технологічнийм етапом є попередня підготовка сировини. 

На початку цільні соєві боби через приймальний бункер поступають в машину 

для промивання бобів. Далі соєві боби замочуються у воді (температурою 

50°С) на 1 годину. На цьому етапі видаляються олігоцукри. Після замочування 

соєві боби проварюють при температурі 100°С протягом 20 хвилин (для 

інактивації антихарчових компонентів). Після цього гарячі боби подаються на 

етап змішування та подрібнення компонентів. 

        Шпинат інспектують і подають на миття і замочування. Тривалість 

замочування складає 15-20 хвилин. Після цього сировина поступає на 

нарізання, після чого інспектується, за необхідності дорізається вручну до 

заданого розміру, і дозовано подається на етап  змішування з соєю та подальше 

подрібнення суміші у співвідношенні компонентів 1:1. 

       Отримана подрібнена суміш сої та шпинату вивантажується на піддони 

візків двозонної сушильної установки, де реалізовується двох-стадійний 

процес сушіння 100/60 °С, висушується до кінцевої вологості 4-8 % і 

охолоджується при 20 °С. 

Висушена суміш диспергується на молотковому млині і подається на 

фасувальний напівавтомат, де розфасовується в крафт-мішки. 
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Рис. 5.2. Технологічна схема отримання фітоестрогенного порошку з сої та 

шпинату 
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5.3. Розробка технологічної лінії виробництва порошку з 

фітоестрогенної рослинної сировини 

 

З метою реалізації способу виробництва фітоестрогенного порошку з сої 

та шпинату запропоновано лінію для виробництва (рис. 5.3) та перелік 

технологічного обладнання (таблиця 5.1). Лінія виробництва складається з 3 

технологічних ділянок: ділянок ПГО соєвих бобів, попередньої підготовки 

(ПП) шпинату, а також ділянки змішування, подрібнення суміші зі 

співвідношенням компонентів 1:1, сушіння і охолодження, диспергування та 

фасування готового продукту.   

        На початку цільні соєві боби подаються в приймальний бункер 

інспекційного транспортеру (1), інспектуються і потрапляють в миючий 

барабан машини для промивання бобів (6). Далі соєві боби поступають в 

стрічковий бланшувач (7) ( температура води 60-70°С) на 1 годину. На цьому 

етапі видаляються олігоцукри. Після термостатування соєві боби дозуванням 

поступають  в харчо-варильний котел КЕ-400 Е (8), де варяться при 

температурі 100°С протягом 20 хвилин (для інактивації антихарчових 

компонентів). Після проварювання гарячі боби ковшовим траспортером (5) з 

функцією дозування подаються на змішувач-подрібнювач (9) компонентів. 

        Паралельно соєвим бобам, шпинат поступає на інспекційний конвеєр(1) і 

подається в машину для миття і замочування (2). Тривалість замочування 

складає 15-20 хвилин. Після цього поступає на конвеєрну стрічку з ножем(3) 

для нарізання, після чого інспекційним конвеєром (4), де в разі необхідності 

вручну нарізається до потрібного розміру, ковшовим траспортером (5) з 

функцією дозування завантажується в машину для змішування-подрібнення 

(9). Отримана подрібнена суміш сої та шпинату (1:1) вивантажується на 

піддони візків двозонної сушильної установки  на теплогенераторі ТФ 2.02 

(10), розробленої в Інституті технічної теплофізики НАН України, де 

реалізовується двох-стадійний процес сушіння 100/60°С, висушується до 

кінцевої вологості 4-8 % і охолоджується при 20 °С.  
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Рис. 5.3. Технологічна лінія виробництва фітоестрогенного порошку з сої і шпинату: 1,4 – інспекційний транспортер,  

2 – машина мийна уніфікована КУМ-3, 3 – конвеєрна стрічка з ножем, 5 – ковшевий транспортер, 6 – мийна машина 

барабанного типу для миття фруктів та овочів, 7 – стрічковий бланшувач, 8 – харчоварильний котел  КЕ-400 Е,  

9 – змішувач-подрібнювач, 10 – сушарка двозонна на теплогенераторі ТФ 2.02, 11 – молотковий млин, 12 – фасувальний 

напівавтомат, 13 – крафт-пакети.                 
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Висушена суміш диспергується на молотковому млині (11) і подається на 

фасувальний напівавтомат(12), де розфасовується в крафт-мішки(13).    

Таблиця 5.1.  

Обладнання для лінії виробництва фітоестрогенного порошку із сої та 

шпинату 

№ Назва Технічна характеристика / 

принцип роботи / переваги 

Виробник 

1 Транспортер 

інспекційний 

 

 

    

 

- Продукт засипається в 

бункер живильника, з якого 

рівномірно тонким шаром 

подається на стрічку 

транспортера. 

- Можливість плавно 

регулювати швидкість 

переміщення стрічки 

транспортера за допомогою 

частотного регулятора. 

- Можливість регулю-вання 

продуктивності живильника 

для отримання рівномірного і 

тонкого шару продукту на 

транспортері. 

- Гарна освітленість робочого 

місця оператора за допомогою 

місцевого освітлення. 

- Надійність і простота в 

обслуговуванні. 

Україна, 

м.Харків, 

ВП, ТОВ 

«ТЕХНОЛОГ» 

2 Машина мийна 

уніфікована КУМ-3 

 

 

 

Продуктивність – 4000 кг/год; 

Витрата води – 3 м3/ч; 

Висота вивантаження/ 

завантаження–1000/700 мм; 

Потужність електродвигуна – 

1,5 кВт; 

Довжина (Д) – 4300 мм; 

Ширина (Ш) – 1300 мм; 

Висота (В) – 1900мм; 

Маса – 1300 кг. 

Україна, 

М. Херсон, 

Компанія 

«Мідас-А» 
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3 Конвеєрна стрічка з 

ножем 

 

Повітряний ніж зі змінною 

швидкістю і силою різання 

конвеєрної стрічки, 

призначеної для поперечного 

розрізання різних видів 

сировини. З керованою 

системою для точного 

вимірювання і довжиною 

інтернету-стрічкового конвеє-

ра для транспортування сиро-

вини. Конвеєр оснащений 

регульованою швидкістю 

стрічки. 

Польща, 

м.Гостинь 

ТОВ 

«Żarnowski» 

4    Ковшевий транспортер 

 

- Рівномірна подача 

продуктів; 

- При транспортуванні 

продукт не дробиться, не 

деформується, зберігає 

товарний вигляд; 

- Легко регулюється висота і 

кут нахилу стрічкового 

транспортера; 

- Мобільний; 

- Всі деталі, що контактують з 

продуктом, виготовлені з 

нержавіючої сталі харчових 

марок. 

Україна, 

м.Харків, 

ВП, ТОВ 

«ТЕХНОЛОГ» 

5 Мийна машина 

барабанного типу для 

миття фруктів та овочів 

 

 

 

Продуктивність – 5000 кг/год; 

Робочий тиск – до 3 атм.; 

Частота обертання барабану – 

до 10 об./ хв; 

Витрата електроенергії – 

3кВт/год; 

Витрата води – 3 м3/год; 

Маса – 1200 кг. 

Україна, 

м. Херсон, 

Компанія 

«Мідас-А» 
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6 Стрічковий бланшувач  

 

Переваги бланшувача: 

 

- можливе бланшування 

практично будь-яких 

овочів, фруктів, ягід, 

грибів; 

- під час бланшування 

продукт не травмується, 

залишається цілим і 

зберігає свій первинний 

зовнішній вигляд; 

- наявність дозатора для 

рівномірної подачі 

продукту на конвеєр; 

- швидкість переміщення 

транспортера 

регулюється плавно за 

допомогою частотного 

регулятора, що 

дозволяє оптимально 

підібрати необхідний 

режим бланшування під 

різні продукти; 

- час і температура 

бланшування продукту 

легко встановлюється 

на пульті управління і 

автоматично 

підтримується. 

 

Україна, 

м.Харків, 

ООО «Компанія 

«Хімпоста-

чання» 

 

7 Харчоварильний котел 

 КЕ-400 Е 

 

 

 

 

 

Об'єм котла, л: 400 

Тип підключення: 

електричний 

Потужність, кВт: 40,5 

Габаритні розміри, д/ш/в, мм: 

1800/900/900 

Вага, кг: 270 

Україна 
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8 
Змішувач-подрібнювач 

 

Змішування і 

подрібнення відбувається в 

ємності, яка оснащена 

швидкохідної мішалкою 

(турбіною). Мішалка 

забезпечує інтенсивне 

перемішування і подрібнення 

сипучих компонентів. 

Мішалка знаходиться на дні 

ємності. Конструкція мішалки 

підбирається під вимоги 

продукту. 

Висока швидкість 

обертання і можливість 

вибору мішалки під 

характеристики продукту 

дозволяють ретельно і якісно 

подрібнювати і перемішувати 

продукт до однорідної 

консистенції. 

Форма ємності і 

можливість її перекидання 

дозволяють без залишку 

вивантажувати продукт і 

очищати ємність, що 

особливо важливо при роботі 

з різними компонентами. 

Україна, 

м.Харків, 

ВП,  

ТОВ 

«ТЕХНО-

ЛОГ» 

9 
Сушарка двозонна на 

теплогенераторі ТФ 2.02 

 

 

Управління ділянки 

сушки та охолодження 

висушеного матеріалу 

дистанційне і здійснюється з 

пульта управління. 

Обслуговує ділянку сушіння 

Україна, 

Інститут 

технічної 
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один оператор-сушильник. 

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. 

теплофізики 

НАН України 

10 
Молотковий млин 

 

 

Всі деталі млина (в 

базовому варіанті), що 

контактують з продуктом, 

виконані з харчової 

нержавіючої сталі AISI304. У 

разі застосування млини для 

агресивних продуктів, які 

вимагають більш легованої 

сталі, дробарка може бути 

виготовлена зі сталі AISI316 

або AISI321. 

Україна, 

м.Харків, 

ВП,  

ТОВ 

«ТЕХНОЛОГ» 

11 
Фасувальний 

напівавтомат 

 

 

Продуктивність 

напівавтомата, приблизно – 

10-12 пак / хв. 

Всі деталі контактують з 

продуктом виконані з 

нержавіючої сталі. 

Україна, 

м.Харків, 

ВП,  

ТОВ 

«ТЕХНОЛОГ» 
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Для сушіння функціональної сировини за запропонованою технологією 

використана двох-зонна тунельна сушильна установка ТФ 2.02 з двома 

теплогенераторами [11, 34]. В корпусі установки розташовані бокові 

лабіринти ущільнення  – гнучкі термостійкі войлокові фартухи. При русі візків 

із початкового положення вздовж всієї довжини тунелю сушарки 

розташовують лабіринтні ущільнення, що з дверима візків блокують 

повітряний рух вздовж корпусу, його виходу з установки і реалізують обдув 

візків за  продуктивною схемою описаною в розділі 1. 

Схема реалізації процесу конвективного сушіння  фітоестрогенної 

сировини в двозонній сушильній установці з теплогенераторами на біомасі 

зображена на рис.5.4. 

 
Рис. 5.4. Схема реалізації процесу конвективного сушіння  

фітоестрогенної сировини в двозонній сушильній установці з 

теплогенераторами на біомасі з режимними параметрами v=2,5 м/с,  

d = 10-15 г/кг с.п., t(суш. зона 1) = 100°C,  

t(суш. зона 2) = 60°C, δ = 15 мм:1 – ворота сушарки, 2 – сушильна зона 1,  

3 – сушильна зона 2, 4 – теплогенератор, 5 – вентилятор, 6 – візок,  

7 – зона охолодження. 

 

Через два отвори, що знаходяться в стінах сушильної установки,  

всередину тунелю сушарки виведені термометри опору, це дозволяє 

реєструвати температуру теплоносія в окремій зоні. Отримані температурні 
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показники із сушильних зон фіксуються самописним приладом типу КСП 4, 

встановленим в пульт керування. 

Теплогенератор (ТГ) для нагріву повітря розташовано у допоміжному 

приміщенні і повітропроводом сполучено з сушаркою та вентилятором. Нагрів 

повітря реалізується за рахунок згорання природного газу. Контакт між 

нагрітим повітрям і продуктами згорання відсутній. 

Повітря, підігріте у теплогенераторі (4), вентилятором подається у зону 

сушіння, там з ліва направо обдуває сировину, яка знаходиться на піддонах. 

Потім у площині стіни сушарки  і бокових поверхонь візків, рух теплоносія 

розвертається на 180° та розподіляється рівномірно по всій висоті візків, при 

цьому обдуваючи висушувану стружку з права наліво. Далі через бокові 

рециркуляційні канали теплоносій поступає у вентилятор (5). Певна частина 

використаного теплоносія виходить назовні, на заміну цій частині подається 

рівнозначна частина свіжого повітря. Отже, змінюється напрямок обдуванню 

висушуваної стружки під час пересування візків через сушильні зони, що 

створює додаткові нові умови для рівномірного сушіння. Описана схема 

дозволяє підтримати тепло-вологий режим у кожній сушильній зоні. 

Для реалізації обдуванню візків за описаною схемою в корпусі 

установки є сталеві і бокові лабіринті ущільнювачі, вони забезпечують вздовж 

сушарки перепони руху повітря. 

Управління ділянками сушіння і охолодження висушеного матеріалу -  

дистанційне, здійснюється із пульта керування. На мнемосхемі, якою 

забезпечений пульт керування, висвітленими крапками відмічені всі працюючі 

механізми ділянки сушіння.  

Циклічність завантаження візків регулюється автоматичним 

годинником і дублюється  світловою та звуковою сигналізацією. Заблокована 

робота двигуна, всіх механізмів переміщення візків, відкривання і закривання 

воріт сушарки, штовхач рухається  тільки при відкритих дверях установки. 

Вони  вимикаються автоматично, з допомогою кінцевих вимикачів. 
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У всіх зонах сушильної установки температура підтримується 

автоматично із допомогою самописних регулюючих потенціометрів типу 

КСМ. Керування автоматичним регулятором по використанню газу 

теплогенератором забезпечується двома варіантами. Потенціометри кожної 

зони забезпечують автоматичний режим, а  ручний через кнопки 

дистанційного управління. Одним оператором (сушильник) обслуговується 

ділянка сушіння. Операція сушіння проводиться за розробленими 

ступеневими режимами. Відтак, в першій зоні температура теплоносія складає 

100ºС, на етапі високого вологовмісту матеріалу, а потім візок переходить в 

наступну зону  з температурою 60ºС. Після цього сухий матеріал надходить в 

зону охолодження (7) [146].  

Було встановлено, що при зберіганні монопорошку сої через три місяці 

кислотне число наближається до критичного значення (4 %), в той час як 

порошок сої з каротиновмісною сировиною зберігається 9-10 місяців  

(рис. 5.5). 

 

 

         Рис. 5.5.  Зміни кислотного числа в процесі зберігання фітоестрогенної  

сировини 
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5.4 Сфера застосування фітоестрогенного порошку із сої та шпинату 

 

Швидкими темпами соя набуває популярності в харчуванні людей на 

світовому рівні. Продукти, що містять білок, на основі сої – ідеально 

збалансоване джерело необхідних амінокислот, що є доповненням білків 

зернових і може повністю замінити тваринний білок. Існує більше 50 видів 

продуктів з переробленої сої [3]. Особливо поширеними є:  

- Соєвий білковий концентрат : отримують шляхом обробки соєвого 

борошна, видаляючи водорозчинну небілкову складову. За кількістю 

амінокислот соєвий концентрат перевищує соєві боби і соєве борошно. 

Засвоюваність білкового концентрату  – 80-86%, така ж як і у традиційного 

молочного білку. 

- Соєвий ізолят: отримують шляхом видалення хімічним способом білка 

із знежиреного шроту. Засвоюваність білків соєвого ізоляту вища за білок 

соєвого борошна. Активність інгібітору трипсину в соєвому білковому  

ізоляті – 5-6%, у соєвому борошні – 10-11%. 

- М’ясні та молочні замінники: отримують з сої, за своєю формою, 

запахом і смаком схожі на м'ясо/молоко. М’ясні використовуються: супи, 

добавки в сосиски, ковбаса, смаження на грилі та інші; а молочні для 

виробництва сиру, морозива, тощо. 

- Тофу (соєвий сир): отримують із соєвого молока, після його згортання 

(Отриманий коагулянт віджимають, потім зберігають у воді в холодильнику 

або у герметичній упаковці).  

В основі здорового харчування, вітамінного насичення та дієтичного 

характеру лідером залишається і все більшої популярності набуває шпинат.  

Шпинат за природніми властивостями не має яскраво вираженого смаку., 

Існує величезна кількість рецептів страв, в які включений шпинат.  

Широкий перелік застосування сої та соєвих продуктів в різних галузях 

фармацевтичної, харчової та молочної промисловостей свідчить про 

важливість позитивного впливу фітоестрогенів на організм людей (рис. 5.6). 
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Рис. 5.6. Основні перспективні галузі застосування фітоестрогенного 

порошку 

 

       Фолати і каротиноїди шпинату стабілізують ліпіди сої, в результаті цього 

поєднання висушений композиційний фітоестрогенний порошок може 

зберігатися до 10-12 місяців.  

       Функціональні властивості продуктів переробки з соєвих бобів важливі 

компоненти для: хлібопекарської, харчоконцентратної, кондитерської і 

макаронної промисловостей (рисунок 5.7).  Споживання виробленої продукції 

цих промисловостей із використанням соєвих продуктів здійснює 

попередження ожиріння, порушення обміну речовин за рахунок низької 
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калорійності і поживної цінності харчової продукції із сої. Додавання 

фітоестрогенного порошку може покращити структурні властивості тіста.  

 

Рис. 5.7 Функціональні властивості продуктів із сої [3]. 

 

       Завдяки дотриманню правильних режимів технології виробництва 

фітоестрогенного порошку з сої та шпинату, можна отримати цінний продукт 
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з функціональними властивостями, який здатний збагатити продукти 

переробки хлібопекарської, харчоконцентратної, молочної, кондитерської і 

макаронної промисловостей. Спосіб виробництва фітоестрогенного порошку 

із сої та шпинату підтверджений Патентом України на винахід № 115741 від 

11.12.2017, бюл. №13, автори: Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф., Слободянюк К.С., 

Перепеличний О.В.. 

 

5.5. Висновки до п’ятого розділу 
 

1. Розроблено ресурсоенергозберігаючу теплотехнологію отримання 

фітоестрогенних порошків, яка захищена Патентом на Винахід. 

2. Фітоестрогенні порошки використовуються у продуктах 

швидкого приготування фірми «Їжа майбутнього». 

3.  Основні результати розділу опубліковані в роботах [86, 117, 145]. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Вдосконалена попередння підготовка фітоестрогенної сировини до 

сушіння дала можливість зменшити енерговитрати на підготовку 

сировини до сушіння на 20-25%.  

2. Розроблена фітоестрогенна рослинна суміш із сої та шпинату, яка 

інтенсифікує процес сушіння в порівнянні зі шпинатом на 10% і соєю на 

41%. 

3. Розроблено ступеневий режимів сушіння фітоестрогенної сировини на 

основі сої та шпинату, який інтенсифікує процес одноступеневого 

режиму на 21 %. 

4. Встановлено питому теплоту випаровування води з фітоестрогенної 

суміші.  

5. Розраховано узагальнену швидкість і тривалість сушіння 

фітоестрогенної рослинної суміші. 

6. Розроблено фізичну та математичну модель процесу сушіння. 

7. Визначено водоутримуючу здатність соєво-шпинатної і соєво-бататної 

сумішей. 

8. Встановлено критичний параметр температури теплоносія, яка впливає 

на підвищення кислотного числа фітоестрогенної сировини. 

9. Встановлено, що соєво-шпинатний порошок відновлюється швидше в 2 

рази за еталон (сухий молочний білок). 

10. Розроблено інноваційну теплотехнологію отримання фітоестрогенного 

порошку на основі сої зі шпинатом, які захищені патентом на винахід. 
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