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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми досліджень. Одним з найбільш розповсю-
джених способів збереження та консервування фруктово-овочевої сировини є 
сушіння. Це складний тепломасообмінний процес, який характеризується нера-
ціональним розподілом теплоти та значними енергетичними витратами. На ви-
паровування води використовується лише до 45% підведеної теплоти, решту 
відносять до втрат, що вказує на неефективність процесу. Подорожчання енер-
гоносіїв, економічна та політична ситуація спонукає до вдосконалення існую-
чого обладнання та розробки енергоефективних теплотехнологій сушіння. 

Пріоритетним напрямком в Україні є розроблення і вдосконалення тепло-
технологій зневоднення рослинної сировини з метою зменшення енергоємності 
процесів, зниження собівартості, розширення асортименту та забезпечення ви-
сокої якості сушеної продукції. 

Фруктово-овочеві чипси, зокрема яблучні – відносно новий натуральний 
десертний продукт із високими органолептичними властивостями висушений 
до низької кінцевої вологості не більше 8%. Процес сушіння є основним у тех-
нологічному циклі їх отримання і визначає якість готового продукту та енерге-
тичні показники виробництва. Враховуючи, що тривала теплова дія негативно 
позначається на якості чипсів, при розробленні режимів зневоднення основний 
акцент ставиться на дотриманні гранично допустимих температур матеріалу і 
скороченні тривалості процесу.  

В Україні відсутнє масове промислове виробництво чипсів, а наявні в тор-
гівельній мережі чипси іноземних виробників мають занадто високу вартість. 
Здешевлення собівартості сушеної продукції можна досягнути її виробництвом 
за енергоефективною теплотехнологією на вітчизняному обладнанні без дода-
вання смакових інгредієнтів. 

Враховуючи високу вартість енергоресурсів, особлива увага приділяється 
інтенсифікації процесу сушіння та підвищенню його енергоефективності. Тому 
інтенсифікація тепломасопереносу, зниження витрат енергії та розроблення 
енергоефективної теплотехнології одержання чипсів з яблук є актуальними на-
уково-технічними завданнями. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-
ційна робота виконувалася у відповідності з науковою тематикою Інституту 
технічної теплофізики НАН України і безпосередньо пов’язана з державними 
тематиками „Подовження терміну експлуатації сушильного обладнання шля-
хом удосконалення теплогенеруючих систем” (2016 – 2020 рр.,  
№ ДР 0116U006295), „Наукові засади підвищення енергоефективності теплоте-
хнологій при зневодненні колоїдних капілярно-пористих матеріалів” (2017 – 
2021 рр., № ДР 0117U002650), господарським договором № 2785 „Теплотехніч-
ний аудит конвективної сушильної установки СП-730” та договорами про нау-
ково-технічне співробітництво „Енергоефективний спосіб виробництва нових 
форм сушених оздоровчих продуктів”, „Дослідження тепломасообміну під час 
зневоднення термолабільних матеріалів рослинного походження” у яких авто-
рка брала участь як виконавець. 
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Мета і завдання дослідження. Метою роботи є інтенсифікація теплома-
сопереносу під час конвективного сушіння яблук при створенні енергоефектив-
ної теплотехнології одержання чипсів. 

Для досягнення мети були поставлені та вирішені наступні завдання: 
- вивчити властивості яблук як об’єкта сушіння і сформулювати вимоги до 

вибору сировини під час виробництва чипсів; 
- дослідити адсорбційні властивості яблук; 
- провести дериватографічне дослідження процесу видалення води з яблук; 
- визначити вплив видів бланшування на питому теплоту випаровування 

води з яблук; 
- дослідити вплив різних видів попередньої теплової обробки яблук на про-

цес сушіння; 
- встановити кінетичні закономірності процесу сушіння яблук під час оде-

ржання чипсів; 
- визначити коефіцієнт набухання та відновлюваність чипсів; 
- обґрунтувати та розробити енергоефективні багатостадійні режими зне-

воднення яблук; 
- на базі математичного моделювання дослідити динаміку процесу сушін-

ня; 
- розробити енергоефективну теплотехнологію виробництва чипсів з яб-

лук. 
Об’єкт дослідження – конвективне сушіння колоїдних капілярно-

пористих тіл. 
Предмет дослідження – інтенсифікація тепломасопереносу при сушінні 

яблук під час одержання чипсів.  
Методи дослідження - експериментальний метод дослідження процесів 

конвективного сушіння; дериватографічний метод дослідження процесу вида-
лення води; тензометричний (статичний) метод Ван Бамелена для визначення 
адсорбційних властивостей яблук; диференційна мікрокалориметрія для визна-
чення питомої теплоти випаровування води з яблук; методика Зозулевича Б.В. 
для визначення відновлюваності чипсів; дослідження хімічних властивостей 
свіжих яблук та чипсів за стандартними методиками відповідно до діючих ста-
ндартів; дегустаційна оцінка органолептичних показників на відповідність ви-
могам ТУ У 10.3-05417118–053:2016 „Чипси фруктові, овочеві”; експеримента-
льно-розрахункові методи досліджень для розрахунку тривалості зневоднення 
яблук, числа Ребіндера тощо. 

Збір, обробка експериментальних даних та розрахунки виконувались із 
застосуванням сучасних комп’ютерних програм ”Sooshka2_2”, «Derivatograph», 
«System0» і «Massa» та Excel; для математичної моделі авторська програма на 
мові Fortran. Для побудови схем використовувались Компас 3D V10 та 
AutoCAD 2015.  

Наукова новизна отриманих результатів.  
- на підставі узагальнення досліджень щодо визначення питомої теплоти 

випаровування води з умов гігротермічної рівноваги, за дериватограмами та 
експериментальними кривими одержаними на калориметрі випаровування 
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встановлено, що питома теплота випаровування води з яблук при зневодненні 

до низької кінцевої вологості W с
 = 6,0% перевищує питому теплоту випарову-

вання чистої води з вільної поверхні на 5...15% залежно від методу досліджень; 
- вперше дериватографічним методом встановлено, що бланшування па-

рою яблук перед сушінням, через руйнування клітинних мембран в оброблених 
парою тканинах, призводить до переходу частини зв’язаної води у вільну, що 
підтверджується середньою питомою теплотою зневоднення;  

- на підставі досліджень кінетики вологообміну отримано формулу для 
розрахунку тривалості процесу сушіння яблук під час одержання чипсів; 

- вперше при розрахунку числа Ребіндера використано реальні поточні зна-
чення питомої теплоти випаровування води з свіжих та бланшованих парою 
яблук. Побудовано залежності числа Ребіндера для стаціонарних і стадійних 
режимів зневоднення;  

- вперше, при чисельних розрахунках процесу сушіння яблук на базі мате-
матичної моделі, використовувалось реальне значення ефективної питомої теп-
лоти фазового переходу для свіжих та бланшованих парою яблук, яке враховує 
випаровування вільної та зв’язаної води, що дозволило підвищити точність роз-
рахунку; 

- вперше для одержання чипсів доведено, що сушіння за стадійними режи-
мами попередньо бланшованих парою яблук скорочує тривалість зневоднення 
до 25%. 

Практичне значення отриманих результатів: 
- узагальнення результатів досліджень по впливу різних видів попередньої 

теплової обробки яблук на процес сушіння та органолептичні показники чипсів 
з яблук доводять перевагу бланшування парою; 

- розроблено енергоефективні стадійні режими сушіння яблук до низької 
кінцевої вологості, відповідно до яких здійснюється контроль тривалості пере-
бування матеріалу у середовищі певної температури та зниження температури 
сушильного агента; 

- отримано дієтичний харчовий продукт з гармонійним поєднанням смаку 
та запаху властивих вихідній сировині, в якому збережений весь комплекс уні-
кальних природних вітамінів, амінокислот, легкозасвоюваних вуглеводів, орга-
нічних кислот, пектинових та інших біологічно активних речовин; 

- вперше розроблено, узгоджено та затверджено Укрметртестстандартом 
технічні умови ТУ У 10.3-05417118-053:2016 „Чипси фруктові, овочеві”; 

- вперше в Україні розроблено енергоефективну теплотехнологію вироб-
ництва чипсів з яблук в основу якої покладено метод швидкісного конвектив-
ного сушіння. На відміну від світових розробок, технологія передбачає одер-
жання натуральних чипсів без штучних консервантів та наповнювачів з макси-
мальним ступенем збереження природних складових сировини, відновлюва-
ність яких на 20...25% вища за існуючі аналоги. 

Практичне значення результатів дисертаційної роботи підтверджується  
2 патентами на способи виробництва чипсів з яблук („Спосіб виробництва чип-
сів з яблук з цукрово-кислотним індексом 16…20”, №123213 та „Спосіб вироб-
ництва яблучних чипсів”, № 73160) та 3 патентами на чипси з інших фруктів. 
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Особистий внесок здобувача. Основні результати роботи одержані та 
проаналізовані авторкою. Здійснено аналіз існуючих теплотехнологій і облад-
нання для виробництва фруктово-овочевих чипсів, виявлено недоліки на під-
ставі яких визначено напрямки та завдання досліджень. Виконано комплекс 
експериментальних досліджень та встановлено спосіб і режими попередньої 
теплової обробки, енергоефективні стадійні режими зневоднення яблук, умови 
пакування та зберігання чипсів, визначено їх коефіцієнт набухання й відновлю-
ваність. За участю здобувачки виконано дослідження на дериватографі та на 
мікрокалориметрі випаровування. Проведено обробку та узагальнення резуль-
татів досліджень, розраховано собівартість чипсів, сформульовано висновки і 
пропозиції. Розроблено та впроваджено енергоефективну теплотехнологію ви-
робництва чипсів з яблук, затверджено технічні умови й технологічну інструк-
цію. 

Внесок Гусарової О.В. у роботи [1–6, 8, 30–36], що написані в співавторст-
ві, вказано в списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації.  
Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідались і обгово-

рювались на наукових конференціях різного рівня, в яких здобувачка брала участь: на 
Міжнародних конференціях „Проблеми промислової теплотехніки”, м. Київ (2015, 
2017, 2019 рр.); Международной научно-технической конференции, посвящённой  
105-летию со дня рождения А. Н. Плановского, г. Москва (2016 р.); IV Міжнародній 
науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку енергетики, еле-
ктротехнологій та автоматики в АПК», м. Київ (2016 р.); Міжнародних конгресах „За-
хист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористу-
вання”, м. Львів (2016, 2018 рр.); International youth science forum “Litteris et artibus”, 
Lviv (2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Хімічна технологія та 
інженерія”, м. Львів (2017 р.); International research and practice conference “Modern sci-
entific potential-2018”, Sheffield, UK (2018 р.); Всеукраїнських науково-практичних 
конференціях ХДУХТ „Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння 
харчової сировини”, м. Харків (2016, 2017, 2019 рр.); Міжнародних науково-
практичних конференціях „Інноваційні енерготехнології”, м. Одеса (2017, 2019 рр.); 
Міжнародних науково-практичних конференціях студентів, аспірантів і молодих вче-
них „Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м. Київ (2017, 2018, 2019 
рр.); International scientific conference “Chemical technology and engineering – 2”, Lviv 
(2019 р.); International scientific and practical conference „Scientific achievements of mod-
ern society”, Liverpool, United Kingdom (2019 р.); у Школі підвищення кваліфікації нау-
кових та інженерних співробітників ІТТФ НАН України „Розробка та удосконалення 
шляхів підвищення енергоефективності теплотехнологій”, с. Соколівка, Чернігівської 
області (2016, 2017, 2019 рр.). 

Публікації. Основний зміст роботи викладений в 36 публікаціях, в т.ч. у  
1 колективній монографії, 7 статтях у фахових виданнях, 4 з яких входять до 
наукометричних баз даних, 22 тезах доповідей на конференціях. За результата-
ми роботи одержано 5 патентів України та розроблено і затверджено 1 Технічні 
умови України.  
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 
шести розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний об-
сяг дисертації становить 241 сторінку, включаючи 93 рисунки (з яких 38 на 22 
окремих сторінках), 16 таблиць (з яких 1 на 1 окремій сторінці), список викори-
станих джерел із 211 найменувань (на 22 сторінках) і 7 додатків (на 35 сторін-
ках). 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі наведено обґрунтування вибору теми досліджень, показано зв'я-
зок із науковими програмами, планами та темами, сформульовано мету і за-
вдання дослідження, наведено методи досліджень, відображено наукову новиз-
ну та практичне значення отриманих результатів, зазначено особистий внесок 
авторки, наведено відомості про апробацію результатів, вказано структуру й 
обсяг дисертації. 

У першому розділі розглянуто властивості фруктів, зокрема яблук як 
об’єктів сушіння та з’ясовано, що процеси зневоднення рослинної сировини 
ускладнюються через її теплофізичні та структурно-механічні характеристики.  

Сформульовано вимоги до сировини під час одержання чипсів. Зазначено, 
що найкращу гармонійність смаку мають яблука з величиною цукрово-
кислотного індексу (ЦКІ − відношення вмісту цукру до кислоти) 16...20. Така 
величина оптимальна з точки зору технології зневоднення та органолептичних 
показників чипсів. В якості об’єктів дослідження вибрано яблука сортів Ренет 
Симиренко та Джонатан, так як вони відповідають наведеним вимогам, є попу-
лярними та розповсюдженими в Україні. 

Описано сушильне обладнання та існуючі технології для виробництва чип-
сів із фруктів та овочів, зазначено переваги і виявлено їх недоліки. Найбільш 
розповсюджений спосіб зневоднення фруктів – конвективний з використанням 
стрічкових або тунельних сушильних установок, які є відносно недорогими та 
простими в експлуатації. Основні недоліки відомих технологій – високі теплові 
втрати в навколишнє середовище і недостатнє використання теплового потен-
ціалу сушильного агенту при сушінні; режими з багатьма змінними параметра-
ми або температури понад 60 °С чи низькі до 50 °С; застосування складного та 
дорогого обладнання; внесення додаткових сировинних компонентів для підси-
лення смаку готового продукту тощо. 

Фруктові та овочеві чипси за рахунок внесення добавок штучного похо-
дження втрачають природний смак, а додаткові операції й обладнання збіль-
шують витрати на виробництво, підвищують собівартість кінцевого продукту. 
При цьому, сушіння високовологої сировини, якими є фрукти, у зазначеному 
тепловому режимі призводить до зростання тривалості процесу сушіння і, як 
наслідок, до збільшення енерговитрат, а сушіння при високих температурах – 
до втрат корисних речовин у сировині. Враховуючи, що тривала теплова дія 
негативно позначається на якості чипсів, при розробленні режимів зневоднення 
основний акцент повинен робитися на використанні гранично допустимих тем-
ператур матеріалу і скороченні тривалості процесу.  
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Існує багато способів підвищення енергоефективності процесу сушіння. У 
дослідженнях ми зупинились на деяких з них, а саме: підготовка матеріалу до 
сушіння за рахунок бланшування; інтенсифікація безпосередньо процесу зне-
воднення за рахунок стадійних режимів; використанням ефективних сушиль-
них установок із рециркуляцією сушильного агенту.  

На основі літературного огляду сформульовано завдання дослідження з 
метою інтенсифікації тепломасопереносу при сушінні для розроблення енерго-
ефективної теплотехнології під час одержання чипсів з яблук. 

У другому розділі наведено опис експериментальних установок та 
приладів, описано методики проведення досліджень та їх обробки.  

Вивчення процесів тепломасообміну для встановлення енергоефективних 
режимів сушіння яблук під час виробництва чипсів проводилось на 
конвективному сушильному стенді, який обладнано автоматизованою 
системою збору та обробки інформації. Основна похибка показників запису 
температур не перевищувала ± 0,1 °С, а маси ± 0,001 г. Аналіз процесу сушіння 
здійснювався на підставі побудованих кривих кінетики і швидкості 
зневоднення та температурних кривих. Обробку експериментальних даних 
виконано із використанням програми Excel.  

Для дериватографічного дослідження процесу видалення води з свіжих та 
бланшованих парою яблук використано дериватограф Q-1000 системи Paulik-
Paulik-Erdey. Обробка експериментальних даних здійснювалась за допомогою 
прикладної комп’ютерної програми «Derivatograph». Похибка при проведенні 
дериватографічних досліджень та обробці даних не перевищувала 3%. 

Визначення питомої теплоти випаровування води з свіжих та попередньо 
оброблених яблук здійснювали на мікрокалориметрі випаровування  
„ДМКИ-01”. Робота приладу заснована на одночасному застосуванні 
термогравіметрії та диференціальної калориметрії. Відносна похибка у 
діапазоні температур 30…90 °С складає 1,5%, а максимально можлива – 3%. 

Для дослідження адсорбційних властивостей яблука у роботі було 
використано тензометричний спосіб визначення рівноважної вологості (метод 
Ван Бамелена), відновлюваність визначали за методикою Б.В. Зозулевича. Для 
зменшення випадкових помилок експерименти проводили з трьома 
паралельними зразками. Дослідження хімічних властивостей свіжих яблук та 
чипсів здійснювали за стандартними методиками, відповідно до діючих 
стандартів. Для чисельного розрахунку математичної моделі використано 
засоби програмування на мові Fortran.  

У третьому розділі досліджено адсорбційні властивості яблук, процес ви-
далення води з свіжих та бланшованих парою зразків, визначено вплив різних 
видів попередньої теплової обробки на питому теплоту випаровування води з 
яблук. 

Щоб правильно підібрати параметри сушильного агента необхідно знати 
адсорбційні властивості яблук. Вперше для яблук сорту Ренет Симиренко до-
сліджено кінетику адсорбції пари води при зневодненні до низької кінцевої во-
логості. На підставі експериментальних даних по рівноважній вологості, побу-
довано ізотерму адсорбції W 

с
р = f(ϕ) у інтервалі відносних вологостей повітря, 
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характерних для виробничих приміщень, при температурі 20 °С (рис. 1). Отри-
мана ізотерма має характерну для колоїдних капілярно-пористих матеріалів 
форму, описану О.В. Ликовим. Якщо крива опукла в напрямку до вісі абсцис ϕ 

(область від ϕ = 0,4 до ϕ = 0,9), процес від-
бувається по механізму полімолекулярної 
адсорбції.  

Шляхом екстраполяції дослідних да-
них визначено, що для яблука максималь-
на гігроскопічна вологість W 

с
г = 98%. Зна-

ючи W 
с
г, можна сказати, що область вище  

W 
с
г – це вологий стан матеріалу (маємо осмо-

тично-утримувану воду, воду у порах та мак-
рокапілярах), а область до W 

с
г – це область 

гігроскопічного стану (маємо воду мікрока-
пілярів та адсорбційно-зв′язану воду). 
Аналізуючи ізотерми адсорбції пари води 
яблуком можна встановити рівноважний 

стан матеріалу при заданих параметрах, умови пакування та зберігання готово-
го продукту. 

На підставі одержаних даних, за рівнянням Клаузіуса-Клапейрона визна-
чено теплоту адсорбції. Вона дозволяє визначити необхідну кількість теплоти, 
що гарантує одержання продукту із заданою вологістю. Під час видалення 
зв’язаної води загальні витрати енергії на випаровування складаються з питомої 
теплоти випаровування та чистої теплоти адсорбції. Так, при температурі  
t = 60 °С та вологості W 

c = 6% (яка є кінцевою для чипсів), додаткова енергія понад 
теплоту, необхідну для видалення води (r60 = 2382 кДж/кг 1) для яблука, становить  
qa = 370 кДж/кг, що на 15% більше ніж витрати на пароутворення. Тому для яблука на 
1 кг сухого продукту необхідно витратити на подолання адсорбційних сил приблизно 
Qa = 2752 кДж. 

Для більш обґрунтованого виявлення можливостей інтенсифікації сушіння, 
дериватографічним методом досліджено процес видалення води зі свіжих та 
бланшованих парою зразків яблук сортів Ренет Симиренко та Джонатан.  

За допомогою дериватографічного аналізу яблук визначено області темпе-
ратур, де вода перебуває в різних формах зв’язку та температури максимальної 
швидкості зневоднення, переходу до області, де лишається лише зв’язана вода 
та температурні інтервали термічного розкладання зразків.  

Вперше дериватографічним методом для яблук сорту Ренет Симиренко 
показано, що у бланшованих парою зразках відбувся перерозподіл вільної та 
зв’язаної води, частина зв’язаної води перейшла у вільну, що підтверджується 
значеннями середньої питомої теплоти зневоднення, яка для свіжих яблук сорту 

                                                
1 Александров А.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара: справочник 
[рек. гос. службой стандартных справочных данных. ГСССД Р-776-98] / А.А. Александров, 
Б.А. Григорьев. – Москва: МЭИ, 1999. – 168 с. 

 
 

Рис. 1. Ізотерма адсорбції пари води 
яблуком 
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Ренет Симиренко в діапазоні температур 25...181 °С визначена на рівні 2630, а 
для бланшованих в діапазоні температур 25...183 °С – 2500 кДж/кг.  

Для визначення впливу різних видів попередньої теплової обробки яблук 
на питому теплоту випаровування води з них досліджено свіжі, бланшовані па-
рою та у 1%-ому розчині лимонної кислоти зразки яблука сорту Ренет Симире-
нко. 

Для оцінки результатів, відповідно з методикою обробки, одержані зна-
чення питомої теплоти випаровування води r було приведено до табличних 
rводи, отриманих в умовах випаровування чистої води з вільної поверхні, і пред-
ставлено у вигляді залежностей безрозмірного параметру r/rводи від абсолютної 
вологості W 

c  зразків. 
Залежність приведеної питомої теплоти випаровування води з свіжих, бла-

ншованих у розчині лимонної кислоти та бланшованих парою яблук від волого-
сті при досліджуваних температурах наведено на рис. 2, 4 та 6, а фото зразків 
після сушіння на „ДМКИ-01” на рис.3, 5, 7 для цих же способів обробки відпо-
відно.  

Аналізуючи графічний матеріал бачимо, що нахил кривих приведеної пи-
томої теплоти випаровування для свіжих, бланшованих у 1%-ому розчині ли-
монної кислоти та парою яблук вказує на видалення різних видів води (рис. 2, 4 
та 6). 

Бланшування парою яблук привело до зменшення значень теплоти випаро-
вування води порівняно зі свіжими зразками. Розрахунок показав, що за весь 
процес сушіння зразків від W 

c = 418% до рівноважної вологості при 60 °С, для 
свіжих зразків значення середньої питомої теплоти на випаровування води 
складає 2550, а для бланшованих парою – 2450 кДж/кг. Загальні витрати тепло-
ти на зневоднення яблук в розглянутому діапазонні вологостей та при зазначе-
них температурах перевищили значення витрат теплоти на пароутворення чис-
тої води з вільної поверхні в середньому на 6,5%. 

Зразки бланшованих парою яблук найкраще зберегли свій природний колір 
після сушіння порівняно з іншими зразками (рис. 3, 5 та 7), що є наслідком ефе-
ктивного пригнічення процесів ферментативного та неферментативного потем-
ніння в оброблених парою тканинах. 

 
 

 
 

Рис. 2. Приведена питома теплота 
випаровування води зі зразків свіжих 

яблук при різних температурах сушіння 
    

     

 
а)    б) 
 

Рис. 3. Зразки свіжих яблук після 
сушіння на „ДМКИ-01” при різних 
температурах: а – 40 °С, б – 60 °С  
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Рис. 4. Приведена питома теплота 
випаровування води з бланшованих у  

1%-ому розчині лимонної кислоти яблук 
при різних температурах сушіння     

      
 

а)    б) 
 

Рис. 5. Зразки бланшованих у 1%-ому 
розчині лимонної кислоти яблук після 

сушіння на „ДМКИ-01” при різних 
температурах: а – 40 °С, б – 60 °С 

 
 

 
 

Рис. 6. Приведена питома теплота 
випаровування води з бланшованих 

парою яблук при різних температурах 
сушіння 

    

     

 
а)    б) 
 

Рис. 7. Зразки бланшованих парою яблук 
після сушіння на „ДМКИ-01” при різних 

температурах: а – 40 °С, б – 60 °С 
 

 

Дослідженнями у даному розділі показано, що питома теплота 
випаровування води з яблук при зневодненні до низької кінцевої вологості 
перевищує питому теплоту випаровування чистої води з вільної поверхні на 
5...15% (залежно від методу досліджень) та доведено, що попередня теплова 
обробка сприяє зниженню поточних та загальних значень на випаровування 
води з бланшованих парою тканин. 

У четвертому розділі наведено результати експериментальних досліджень 
кінетики процесу сушіння свіжих та бланшованих різними способами яблук 
сортів Ренет Симиренко та Джонатан, динаміку зміни коефіцієнту набухання та 
відновлюваності чипсів за різних режимів зневоднення та видів обробки. Під 
час проведення досліджень змінювали тепловологісні параметри сушильного 
агенту, такі як температура та швидкість, досліджували вплив різних видів бла-
ншування та розмірів зразка на процес сушіння та органолептичні показники 
чипсів. 

Сумісний аналіз отриманих експериментальних даних у вигляді кривих 
сушіння ( )τfW

c = , температурних кривих (τ)t f=  (рис. 8, а) та кривих швидко-
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сті сушіння ( )cc
WfddW =τ  (рис. 8, б), показав, що підвищення температури су-

шильного агента сприяє інтенсифікації процесу зневоднення та суттєво приско-
рює його, температура матеріалу на початку сушіння підвищується інтенсивно, 
потім повільніше, наближаючись до температури сушильного агента наприкін-
ці процесу. Підвищення температури сушильного агента від 60 до 120 °С спри-
яє скороченню тривалості процесу у 3,8 рази. Як бачимо з температурних кри-
вих та кривих кінетики сушіння, видалити необхідну кількість води, не пере-
вищивши гранично допустиму температуру неможливо, прогрівання матеріалу 
відбувається швидше, ніж зневоднення. Температура матеріалу не відразу дося-
гає критичної величини, і тому її підвищення може бути використане для інтен-
сифікації процесів тепломасообміну. 

 
                     

а 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а) ( )τfW c = , (τ)t f=                           б) ( )cc WfddW =τ  

 

Рис. 8. Вплив температури сушильного агента на процес сушіння свіжих яблук  
сорту Ренет Симиренко V = 1,5 м/с, d = 10 г/кг с.п., δ = 3...4 мм:  

1, 1´ – t = 120 °C; 2, 2´ – t = 100 °C; 3, 3´ – t = 80 °C; 4, 4´ – t = 60 °C 
 

Аналіз кривих швидкості сушіння показав, що процес зневоднення проті-
кає в періоді падаючої швидкості (рис. 8, б). Відсутність періоду постійної 
швидкості пояснюється умовами проведення процесу сушіння. При температурі 
сушильного агента 120 ºС максимальна швидкість зневоднення яблук майже в 3 
рази вища, ніж при 60 ºС.  

Чипси одержані при високих температурах сушильного агенту 120 та  
100 оС мали неприпустиме коричневе забарвлення, смак та запах не властивий 
яблукам (рис. 9 а, б). Чипси одержані при граничній температурі 60 оС, мали 
світло-коричневе забарвлення (рис. 9, г). З одного боку, низька температура за-
безпечує збереження термолабільних складових сировини, а з другого – при-
зводить до окислення через довготривалість процесу.  

Дослідження доводять, що підвищення температури з метою інтенсифіка-
ції процесу, для термолабільної сировини, можливе лише до моменту досяг-
нення нею гранично допустимої температури.  

Вперше для одержання чипсів розроблено стадійні режими, відповідно з 
якими відбувалось зниження температури сушильного агенту залежно від тем-
ператури матеріалу. 
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Під час проведення досліджень 
здійснювався контроль тривалості 
перебування яблук у середовищі пев-
ної температури, завдяки чому 
виключався перегрів матеріалу та 
руйнування термолабільних речовин 
сировини.  

Аналіз кривих кінетики сушіння 
(рис. 10) показав, що порівняно із 
стаціонарним низькотемпературним 
режимом 60 ºС, тривалість процесу 
сушіння скорочується при стадійних 
режимах за температур сушильного 
агенту 80...60 ºС на 18% та при 

100...80...60 ºС на 21%.  
За нашими розрахунками, використання стадійного режиму сушіння 

80...60 ºС, знижує питомі теплові витрати на випаровування 1 кг води на 15% 
(рис. 11).  

 

 
 

Рис. 10. Криві кінетики сушіння свіжих яблук 
V = 1,5 м/с, d = 10 г/кг с.п., δ = 3...4 мм:  

1 – t = 60 ºC, 2 – t = 80...60 ºC, 3 – t = 80 ºC,  
4 – t = 100...80...60 ºC, 5 – t = 100 ºC 

Режими 2, 4 

    

 
 

Рис. 11. Порівняння теплових витрат 
на випаровування 1 кг вологи при 

різних режимах зневоднення: 
 1 – t = 120 ºC,  

2 – t = 100 ºC, 3 – t = 80 ºC,  
4 – t = 80...60 ºC 

 

З метою перевірки правильності розроблених режимів зневоднення та ви-
значення якості чипсів з яблук проведено дослідження по визначенню коефіці-
єнта набухання та відновлюваності (властивість до набухання – один із критері-
їв оцінки якості сушеної продукції). На правильно розроблені режими сушіння 
вказує високе значення відновлюваності чипсів. Як видно з діаграми  
(рис. 12), найбільше значення відновлюваності B = 80% отримано при режимі 
зневоднення 80...60 ºС. Така відновлюваність свідчить про те, що у висушеному 
матеріалі збережені капіляри, по яким всмоктується та утримується вода. 

       
а)              б)              в)          г) 

 

Рис. 9. Вплив температури сушильного 
агента на органолептичні показники чипсів 

(Ренет Симиренко), V= 1,5 м/с;  
d = 10 г/кг с.п.: а – t = 120 °C;  

б – t = 100 °C; в – t = 80 °C; г – t = 60 °C 
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Повного відновлювання чипсів не 
спостерігається, через те, що під час су-
шіння яблук відбувається усадка матеріа-
лу, деформація структури паренхімних 
тканин, стискання вільних міжклітинних 
просторів по яким всмоктується вода. Че-
рез тепловий вплив відбувається необоро-
тна денатурація речовин, які у нормаль-
ному стані зв’язують воду та набухають. 

Дослідження по впливу швидкості 
руху сушильного агенту показали, що збі-
льшення швидкості з 0,5 до 3 м/с приско-
рює нагрівання матеріалу і його зневод-
нення (рис. 13, а). По мірі видалення води 
з матеріалу вплив швидкості сушильного 
агенту на процес зменшується (рис. 13, б). 

Підвищення швидкості сушильного агенту призводить до збільшення потужно-
сті вентиляційного обладнання та виносу підсушеного матеріалу поза зону зне-
воднення. Оптимальною швидкістю сушильного агенту є швидкість 1,5...2 м/с, 
яка забезпечує необхідну інтенсивність вологовідведення при відносно невели-
ких енергетичних витратах.   

              
 

а) ( )τfW
c =                    б) ( )cc

WfddW =τ  
 

Рис. 13. Вплив швидкості сушильного агенту на процес зневоднення свіжих яблук 
(Ренет Симиренко), t = 80...60 ºС, d = 10 г/кг с.п., δ = 3...4 мм: 1 – V = 0,5 м/с,  

2 – V = 1,0 м/с, 3 – V = 1,5 м/с, 4 – V = 2 м/с, 5 – V = 2,5 м/с, 6 – V = 3 м/с 
 

Отримані дані можна використовувати при організації стадійних режимів 
процесу сушіння. Так, на початкових стадіях, де використовуються високі тем-
ператури сушильного агента, можна регулювати тривалість стадії, а також темп 
прогрівання матеріалу, використовуючи визначену швидкість руху теплоносія. 
На заключних стадіях немає сенсу використовувати високу швидкість руху су-
шильного агенту. 

Проведено дослідження по впливу розмірів та форми нарізання яблук сор-
ту Ренет Симиренко на процес сушіння. Яблука нарізали кружальцями, напів-

 
 

Рис. 12. Динаміка зміни 
відновлюваності B чипсів (Ренет 

Симиренко), V = 1,5 м/с, d = 10 г/кг с.п. 
за різних температур зневоднення 
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кружальцями та четвертинками завтовшки 2...3 мм, 3...4 мм і 5...6 мм. Дослі-
дження показали, що зменшення товщини з 4...5 мм до 3…4 мм скорочує три-
валість сушіння на 30...35%, а до 2...3 мм – на 50...60%. За рахунок усадки 
матеріалу завтовшки 2...3 мм одержано чипси з порушеною структурою та фо-
рмою. Під час зневоднення відбувалось злипання чипсів, що збільшувало кіль-
кість відбракованої сировини. Окрім того, нарізання четвертинками завтовшки 
2…3 мм підвищує можливість винесення частинок поза зону сушіння наприкі-
нці процесу. Для одержання чипсів рекомендовано нарізати сировину кружаль-
цями та напівкружальцями завтовшки 3...4 мм. 

З метою інтенсифікації масопереносу при сушінні проводять попередню 
теплову обробку (бланшування парою, водою або у розчинах) рослинної сиро-
вини. У результаті такої обробки видаляється повітря, змінюється маса та об'єм 
рослинної сировини, збільшується клітинна проникність, інактивуються фер-
менти, гідролізується протопектин, покращується відновлюваність. Для кожно-
го конкретного виду сировини існує певна тривалість теплової обробки та 
сушіння, ефективність якої залежить від виду матеріалу, його ступеня зрілості 
та подрібнення.  

Нами вперше проведено дослідження по визначенню впливу різних видів 
попередньої теплової обробки яблук на процес сушіння із застосуванням роз-
робленого стадійного режиму, органолептичні показники свіжих зразків та чи-
псів і відновлюваність сушеного продукту. Об’єктами сушіння були яблука со-
ртів Ренет Симиренко та Джонатан. Досліджено наступні види попередньої те-
плової обробки яблук: бланшування у водних розчинах 0,1%-ому та 1%-ому 
лимонної кислоти; бланшування у 10%-ому цукровому сиропі; бланшування 
парою; бланшування у воді. 

На рис. 14 та 15 зображені криві кінетики сушіння бланшованих яблук. 
Аналіз отриманих експериментальних даних показав, що всі досліджені види 
обробки прискорюють процес зневоднення порівняно із необробленими зраз-
ками. 

Проте, для яблук сорту Ренет Симиренко бланшування зразків у 10%-ому 
розчині цукрового сиропу зменшує тривалість процесу на 5% (рис. 14) та лише 
на 2,5% (рис. 15) для яблук сорту Джонатан. Суттєвого скорочення при викори-
станні даного виду теплової обробки не спостерігається. Це можна пояснити 
закупоркою капілярів цукровим сиропом та утворенням плівки на поверхні зне-
воднення. 

Бланшування яблук у 1%-ому розчині лимонної кислоти скорочує трива-
лість процесу порівняно із необробленими до 13% для яблук Ренет Симиренко 
та до 18% для яблук Джонатан. Для яблук Ренет Симиренко після бланшування 
зразків у 0,1%-ому розчині лимонної кислоти спостерігається скорочення три-
валості сушіння на 9%.  

Бланшування у воді зразків яблук сорту Джонатан скорочує тривалість 
процесу до 8%. У даному випадку ефект досягається лише за рахунок теплового 
впливу. Бланшування у водному розчині лимонної кислоти майже вдвічі при-
скорює процес порівняно з бланшуванням у чистій воді. Експериментальні до-
слідження показують, що зниження кислотності середовища сприятливо впли-
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ває на клітинні мембрани, підвищуючи їхню проникність та інтенсивність про-
цесу видалення води. 

 

 
 

Рис. 14. Вплив видів бланшування яблук 
сорту Ренет Симиренко на кінетику 

процесу сушіння, δ=3...4 мм, t=80…60 ºС, 
V = 1,5 м/с, d = 10 г/кг с.п.: 1 – свіжі яб-
лука, 2 – бланшовані у 10%-ому цукро-
вому сиропі, 3 – бланшовані у 0,1%-ому 
розчині лимонної кислоти, 4 – бланшова-
ні у 1%-ому розчині лимонної кислоти,  

5 – бланшовані парою 
   

 
 

Рис. 15. Вплив видів бланшування яблук 
сорту Джонатан на кінетику процесу 

сушіння, δ=3...4 мм, t = 80…60 ºС,  
V = 1,5 м/с, d = 10 г/кг с.п: 1 – свіжі 
яблука, 2 – бланшовані у 10%-ому 

цукровому сиропі, 3 – бланшовані у  
1%-ому розчині лимонної кислоти,  

4 – бланшовані парою,  
5 – бланшовані у воді 

 
 

Тривалість зневоднення зразків бланшованих парою є найменшою і скоро-
чується на 20% для яблук сорту Ренет Симиренко та на 25% для сорту Джона-
тан.  

Дослідження показали, що усі розглянуті види обробки вирівнюють та 
стабілізують колір оброблених яб-
лук протягом тривалого часу. Колір 
зразків (рис. 16, б) бланшованих у 
цукровому сиропі після сушіння на-
був жовтуватого забарвлення, а ко-
лір зразків бланшованих у розчинах 
лимонної кислоти висвітлився (рис. 
16, в). Крім того, зразки втратили 
натуральний гармонійний смак 
притаманний свіжим яблукам. 
Відомо, що при бланшуванні у 
розчинах відбувається перехід 
розчинних сухих речовин сировини 
у бланшувальний розчин (2...4%).  

 

Найкращі органолептичні показни-
ки спостерігались для бланшованих парою яблук (рис. 16, г). Для яблук сорту 
Джонатан одержано аналогічні дані. Дослідження доводять перевагу бланшу-
вання в атмосфері пари. Необхідний ефект обробки досягається при температу-
рі яблук t = 85...95 ˚С з витримкою 30...40 с. 

    
 а)         б)                в)     г) 

 

Рис. 16. Вплив попередньої теплової оброб-
ки на органолептичні показники чипсів з 

яблук (Ренет Симиренко):  а – необроблене 
яблуко; б – бланшування парою; в – блан-

шування у 1%-ому розчині лимонної кисло-
ти; г – бланшування у 10%-ому 

 цукровому сиропі 
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Дослідження по визначенню відновлюваності бланшованих в різний спосіб 
яблук висушених за розробленим стадійним режимом показали, що для обох 
сортів найбільші значення відновлюваності отримано для зразків бланшованих 
парою (рис. 17, 18). 

 
Рис. 17. Динаміка зміни відновлюваності 
чипсів (Ренет Симиренко), t = 80…60 ºС,  

 V = 1,5 м/с, d = 10 г/кг с.п. залежно від ви-
ду бланшування: 1 – у 10%-ому розчині 
цукрового сиропу, 2 – у 1%-ому розчині 

лимонної кислоти, 3 – у 0,1%-ому розчині 
лимонної кислоти, 4 – парою,  

5 – необроблені 
 

 
Рис. 18. Динаміка зміни відновлюваності 

чипсів (сорт Джонатан), t = 80…60 ºС,  
V = 1,5 м/с, d = 10 г/кг с.п. залежно від 

виду бланшування: 1 – у 10%-ому розчи-
ні цукрового сиропу, 2 – у 1%-ому роз-

чині лимонної кислоти, 3 – бланшування 
парою, 4 – необроблені,  
5 – бланшування у воді 

 
Такі значення відновлюваності свідчать про те, що поєднання 

бланшування парою та стадійного режиму зневоднення сприяє інтенсифікації 
процесу сушіння, є правильним і економічно доцільним, покращує 
органолептичні показники продукту під час одержання чипсів з яблук. 

У п’ятому розділі наведено розрахунок тривалості сушіння яблук за мето-
дом Краснікова В.В, залежності числа Ребіндера від вологості матеріалу за різ-
них температур, фізична та математична моделі, результати чисельного моде-
лювання процесу сушіння яблук при одержанні чипсів та їх порівняння з отри-
маними експериментальними даними. 

За отриманими експерименталь-
ними кривими зневоднення яблук по-
будовано узагальнену криву кінетики 
сушіння та представлено її в напівло-
гарифмічній системі координат  
W с – Nτ (рис. 19), що дозволило ви-
значити критичні вологості в точках 
перегину, відносні коефіцієнти сушін-
ня та залежність для визначення три-
валості процесу. Характер побудова-
ної кривої підтвердив протікання про-
цесу сушіння яблук у другому періоді 
падаючої швидкості. Другий період 
складається з трьох частин, на графіку 

 
 

Рис. 19. Узагальнена крива кінетики про-
цесу сушіння яблук у напівлогарифміч-

них координатах  
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добре видно точки перегину, які відповідають критичним вологостям. Значення 
відносних коефіцієнтів сушіння χ2 = 13,9·10-4 (при 530 ≥ W 

с ≥ 125), χ3 = 14,3·10-4 
(при 125 ≥ W 

с ≥ 25) та χ4 = 15,5·10-4 (при 25 ≥ W 
с ≥ 6). Загальна тривалість зτ  процесу 

сушіння яблук буде: 

кр1 кр2п
з

max 2 кр1 3 кр2 4 к

1 1 1 1
lg lg lg

W WW

N W W W
τ

χ χ χ

 
= + +  

 
,   (1) 

де Nmax – максимальна швидкість сушіння, Wс
п, W

с
к – початкова та кінцева 

вологості матеріалу, Wс
кр1, W

с
кр2 – перша та друга критичні вологості у критич-

них точках K1, K2. Значення критичних вологостей Wс
кp1 = 125% та Wс

кp2 = 25%. 
Підставивши у вираз (1) всі шукані величини, отримано загальний час су-

шіння яблук: 

max

1335
з

N
τ =       (2) 

Використовуючи отриману залежність (2), можна заздалегідь оцінити три-
валість процесу сушіння яблук під час виробництва чипсів при зміні режимів 
зневоднення. 

Розраховано значення та побудовано залежності числа Ребіндера від воло-
гості зразка для стаціонарних та стадійного режимів зневоднення. Вперше при 
розрахунку числа Ребіндера було використано експериментальні значення пи-
томої теплоти випаровування води з яблук. Розрахунок числа Rb показав, що 
його значення залежать від температури сушильного агента та вологості мате-
ріалу (рис. 20).  

На підставі аналізу отриманих кривих обґрунтовано доцільність викори-
стання стадійних режимів зневоднення яблук. Зниження температури сушиль-

ного агенту призводить до зниження 
числа Rb. При наближенні темпера-
тури матеріалу до гранично допус-
тимої, температуру сушильного 
агенту потрібно знижувати, а на по-
чатку процесу, до досягнення зраз-
ками граничної температури, можна 
використовувати високу температуру 
сушильного агенту.  

При розробці математичної мо-
делі приймалася фізична модель 
процесу сушіння яблук, яка зобра-
жена на рис. 21. Шар колоїдного ка-
пілярно-пористого матеріалу у ви-
гляді необмеженої пластини товщи-
ною h обдувають сушильним агентом з 
температурою T, швидкістю руху V і 
відносною вологістю φ. До поверхні 

 
 

Рис. 20. Зміна числа Rb під час сушіння яб-
лук сорту Ренет Симиренко при V = 1,5 м/с , 
d = 10 г/кг с.п.: 1 – t = 120 о С, 2 – t = 80 о С,  

3 – t = 80...60 о С 
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пластини підводиться теплота qпід, яка йде на нагрівання матеріалу, а з випареною во-
дою g відводиться теплота qвід. 
Теплота qпід включає теплопрові-
дну складову qтепл, складові, що 
враховують сток теплоти при фа-
зових перетвореннях qф.п., пере-
нос теплоти рідиною qрід і за ра-
хунок пари qп, величина g скла-
дається з термовологопровідної 
gтерм, дифузійної gдиф складових і 
складової, що враховує фільтра-
ційний перенос вологи gфільтр. 

Нами була використана ма-
тематична модель для дифузій-
ного механізму сушіння, так як 
яблука є термолабільним матері-

алом і процес здійснюється при температурах сушильного агенту нижчих за 
100 °С (буде відсутня фільтраційна складова). Математична модель складається 
з рівняння переносу енергії (3), рівняння масопереносу рідкої (4) та парової фаз 
(5). Математична модель враховує усадку матеріалу під час сушіння.  

еф еф еф( ) ,v

T T
c r I

x x

∂
λ

∂τ
∂ ∂

= −
∂ ∂

     (3) 

( )
р р р

р p( ( )) .
1

v
v

v

U U UT
D І

x x x

∂ ∂ε
δ

∂τ ε ∂τ

∂∂ ∂
= + − −
∂ ∂ ∂ +     (4) 

( )
п п п

п п( ( )) ,
1

v
v

v

U U UT
D І

x x x

∂ε∂
δ

∂τ ε ∂τ
∂∂ ∂

= + + −
∂ ∂ ∂ +    (5) 

де cеф – ефективна теплоємність, Дж/(кг.К); τ – час, с; T – температура, К;  
λеф – ефективна теплопровідність, Вт/(мК); rеф – ефективна питома теплота фа-
зового переходу, яка враховує випаровування вільної та зв’язаної води, кДж/кг; 
Iv – інтенсивність випаровування рідини в одиничному об’ємі; Uп і Uр – об’ємні 
концентрації пари та рідини, кг/м3; Dп, Dр – ефективний коефіцієнт дифузії па-
ри та рідини в порах матеріалу, м2/с; δп, δр – відносні коефіцієнти термодифузії 
пари та рідини, кг/(м3·К); εv – відносна об’ємна деформація (усадка). Величини 
Iv, Dп, Dр, δп, δр та εv знаходяться за формулами одержаними Нікітенко М.І. 

Новим у математичній моделі є те, що у рівнянні (3) використано ефектив-
ну питому теплоту фазового переходу, визначену експериментально, яка врахо-
вує випаровування вільної та зв’язаної води для свіжих та бланшованих парою 
яблук, що дозволило підвищити точність розрахунку. 

Були записані граничні умови третього роду на лінії симетрії та на поверх-
ні вологого матеріалу (поверхневий шар матеріалу оточений сушильним аген-
том). Для системи (3) – (5) граничні умови представляються наступним чином: 

– на вісі симетрії: 

 
Рис. 21. Фізична модель процесу сушіння яб-

лук: 1 – перфорована решітка, 2 – сушильна ка-
мера, 3 – шар колоїдного капілярно-пористого 

матеріалу 
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– на зовнішній поверхні x = δ вологого шару: 
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де γпс – коефіцієнт зовнішнього парообміну, м/с, ρпс – парціальна густина 
пари в сушильному агенті, Ψп – об’ємна частка пари, α – коефіцієнт тепловід-
дачі, Вт/(м2К), δ – напівтовщина шару матеріалу; I – інтенсивність випарову-
вання рідини на зовнішній поверхні шару, (формула Нікітенко М.І.). 

Оскільки математична модель є істотно нелінійною, то розв’язати її мож-
ливо лише чисельним методом. Метод базується на явній тришаровій різнице-
вій схемі М.І. Нікітенко та процедурі розчеплення алгоритму по фізичним фак-
торам. Результати чисельного моделювання процесу сушіння свіжих та блан-
шованих парою яблук за різних режимів та їх порівняння з експериментальни-
ми даними наведено на рис. 22.  

 

            
 

                      а) t = f (τ), W 
с = f (τ)                                                      б) V = f (W c) 

 

Рис. 22. Зіставлення експериментальних та розрахункових залежностей зміни серед-
ньої температури зразка, вологості яблук (а) та швидкості сушіння яблук (б) під час 

зневоднення при V = 1,5 м/с , d = 10 г/кг с.п.:  
1, 1′ – свіжі яблука, t = 60 оС, 2, 2′ – бланшовані яблука t = 80...60 оС 

 
 

Порівняння залежностей середньої температури матеріалу, кривих кінети-
ки та швидкості сушіння свідчать про їх гарне узгодження, розбіжність не пе-
ревищує 5%. Дану математичну модель дифузійно-фільтраційного тепломасо-
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переносу, фазових перетворень та усадки при сушінні можна використовувати 
при плануванні режимів ведення процесу зневоднення яблук при виробництві 
чипсів. 

У шостому розділі наведено опис розробленої схеми технологічного про-
цесу одержання чипсів з яблук, дані про впровадження теплотехнології, хіміч-
ний склад чипсів, результати дегустаційної оцінки органолептичних показників 
чипсів різних виробників, розрахунок собівартості чипсів.  

На підставі узагальнення результатів експериментальних досліджень роз-
роблена енергоефективна теплотехнологія одержання чипсів в основу якої по-
кладено метод швидкісного конвективного сушіння бланшованих парою яблук 
в режимах стадійного зневоднення (рис. 23). Технологію можна використовува-
ти і для одержання чипсів з інших фруктів, про що свідчать розроблені технічні 
умови на 16 видів чипсів, технологічна інструкція та патенти України. 

 
 

Рис. 23. Технологічна схема одержання чипсів з яблук: 
1 – бункер; 2 – ванна для замочування; 3 – мийна машина; 4 – інспекційний транспор-

тер; 5 – машина для різки; 6 – бланшувач; 7 – сушильна установка; 8 – апарат для 
охолодження; 9 – пакувальне обладнання 

 

Забезпечення якісних характеристик чипсів відбувається на кожному етапі 
виробництва, відповідно до умов підготовки сировини до сушіння з дотриман-
ням режимів бланшування та стадійних режимів зневоднення, а також умов па-
кування та зберігання чипсів. Недотримання режимів призводить до збільшення 
тривалості зневоднення і відповідно енергетичної складової процесу та погір-
шує якість чипсів. 

Чипси з яблук повинні мати органолептичні показники відповідно до  
ТУ У 10.3-05417118–053:2016 „Чипси фруктові, овочеві”: смак та запах власти-
вий свіжим яблукам, світло-кремовий колір та хрустку структуру. Щоб уникну-
ти псування готового продукту, упаковані чипси з яблук рекомендується збері-
гати в чистих сухих темних приміщеннях з додержанням санітарних правил при 
відносній вологості повітря у приміщенні не вище 75%, температурі – не біль-
ше 20 °С відповідно до технічних умов протягом 12 місяців з дати виробництва. 

Розроблена теплотехнологія виробництва чипсів з яблук впроваджена на 
підприємствах: ТОВ “Пролісок-Агро”, на сушильній установці ТОВ „Техно-
лог”, (рис. 24), акт впровадження від 20.11.2017 р. та ТзОВ „Термінал ЛТД” на 
стрічковій сушарці, акт впровадження від 10.09.2019 р. Виготовлена дослідно-
промислова партія чипсів передана Київській торгово-промисловій палаті для 
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дегустації в рамках програми Бізнес-Форуму «Інноваційні енергоефективні 
технології та обладнання» (акт впровадження від 09.10.2019 р.). 

 
Рис. 24. Схема сушильної 
установки: 1 – вентилятор, 
2 – калорифер, 3 – камера,  
4 – блок керування, 5 – ві-
зок, 6 – лотки, 7 – вентиля-
тор всмоктування, 8 – реци-
ркуляційна труба 

 
 
 

Реалізація створеної теплотехнології виробництва чипсів з яблук можлива 
на розробленій сушильній установці ЛТО-2. 

Хімічний склад чипсів (рис. 25) свід-
чить, що в чипсах збережені усі складові 
вихідної сировини.  

Проведено дегустаційну оцінку орга-
нолептичних показників та досліджено 
відновлюваність чипсів різних виробни-
ків, в тому числі чипсів отриманих за тех-
нологією Інституту. Найвищу оцінку де-
густаційної комісії одержали чипси за 
розробленою теплотехнологією, віднов-
люваність чипсів також має одне з найбі-
льших значень (84,7%), рис. 26. 

Проведений орієнтовний розрахунок 
собівартості чипсів дозволив порівняти 

вартість відомих аналогів та чипсів одержаних за створеною теплотехнологією. 
Вартість чипсів у торгівельній ме-
режі становить 800...1100 грн/кг. 
Вартість чипсів одержаних за теп-
лотехнологією (з урахуванням 
рентабельності та роздрібної 
націнки) – становить  
450...715 грн/кг залежно від виду 
енергоресурсів. 

Отже, поєднання бланшування 
парою та стадійного режиму знево-
днення дозволяє інтенсифікувати 
процес сушіння під час одержання 
чипсів та отримати продукт з висо-
кими органолептичними показни-
ками без штучних консервантів та 
наповнювачів з максимальним сту-

4 

 
 

Рис. 25. Хімічний склад чипсів з яблук 
сорту Ренет Симиренко 

 
 

Рис. 26. Відновлюваність чипсів різних 
виробників: 1 – ТМ „Nobilis”,  2 – ТМ „Fisar”, 

3 – ТМ „Премія”, 4 – ПП „Фрупси”, 5 – ПП 
„Чіпси яблучні”, 6 – чипси ІТТФ НАНУ,  

7 – ТМ „KaSaVa”, 8 – ТМ „Hi Snack”,  
9 – ПП „Фруктовые чипсы” 
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пенем збереження природних складових сировини, відновлюваність яких на 
20...25% вища за більшість існуючих світових аналогів, а вартість – нижча. 

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі з метою інтенсифікації тепломасопереносу дослі-
джено закономірності кінетики сушіння бланшованих парою яблук у режимах 
стадійного зневоднення. На підставі отриманих результатів та їх узагальнення 
розроблено енергоефективну теплотехнологію виробництва чипсів з яблук.  

У результаті виконання поставлених завдань були отримані наступні ре-
зультати: 

1. Обґрунтовано вибір сировини відповідно з яким рекомендовано викори-
стовувати яблука осінніх та зимових сортів із величиною цукрово-кислотного 
індексу 16...20. 

2.  Вперше за результатами досліджень адсорбційних властивостей яблук 
сорту Ренет Симиренко визначено максимальну гігроскопічну вологість, витра-
ти теплоти на подолання адсорбційних сил та умови пакування і зберігання чи-
псів.  

3.  Вперше дериватографічним методом встановлено, що попередня обро-
бка парою яблук перед сушінням, через руйнування клітинних мембран в обро-
блених парою тканинах, призводить до переходу частини зв’язаної води у віль-
ну, що підтверджується середньою питомою теплотою зневоднення. 

4. Дослідження на калориметрі випаровування показали, що попередня те-
плова обробка яблук сприяє зниженню середньої питомої теплоти на випарову-
вання води з них.  

5.  Вперше інтенсифікація тепломасопереносу під час одержання чипсів 
показала, що стадійні режими зневоднення бланшованих парою яблук збіль-
шують швидкість сушіння у 1,8 разів та скорочують тривалість до 25% . 

6. Побудовано фізичну та математичну моделі процесу сушіння яблук. 
Вперше, при чисельних розрахунках процесу сушіння яблук на базі математич-
ної моделі, використовувались експериментально одержані значення ефектив-
ної питомої теплоти фазового переходу для свіжих та бланшованих парою яб-
лук, які враховують випаровування вільної та зв’язаної води, що дозволило під-
вищити точність розрахунку. 

7. На підставі досліджень кінетики вологообміну отримано формулу для 
розрахунку тривалості процесу сушіння яблук при одержанні чипсів.  

8.  Вперше при розрахунку числа Ребіндера використано експерименталь-
но одержані значення питомої теплоти випаровування води з свіжих та блан-
шованих парою яблук. Побудовано залежності числа Ребіндера для стаціонар-
них і стадійних режимів зневоднення.  

9.  Вперше для України розроблено і впроваджено енергоефективну теп-
лотехнологію виробництва чипсів з яблук з використанням конвективного ме-
тоду сушіння у режимах двостадійного зневоднення попередньо бланшованих 
парою яблук, яка забезпечує отримання натурального продукту без смакових 
добавок, ароматизаторів і стабілізаторів. Інноваційність результатів досліджень 
підтверджено 5 патентами України. 
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10.  Вперше розроблено, узгоджено та затверджено Укрметртестстандар-
том технічні умови України 10.3-05417118-053:2016 „Чипси фруктові, овочеві” 
та розроблено технологічну інструкцію на виробництво. 

 

Позначення:  
W

 с – абсолютна вологість зразка або вологовміст, %; φ – відносна вологість пові-
тря, %; t – температура, °С; qa – чиста ізостерична теплота адсорбції, кДж/кг; Q  – зага-
льні теплові витрати, кДж/кг; питома r – теплота випаровування води з яблук, кДж/кг; 
τ – час, хв.; V – швидкість сушильного агента, м/с; d – вологовміст сушильного агента, 
г/кг сухого повітря; δ – товщина зразка, мм; B – відновлюваність, %; N – швидкість 
сушіння; χ – відносний коефіцієнт сушіння; Rb – число Ребіндера; cеф – ефективна теп-
лоємність, Дж/(кг.К); T – температура, К; λеф – ефективна теплопровідність, Вт/(мК);  
rеф – ефективна питома теплота фазового переходу, кДж/кг; Iv – інтенсивність випаро-
вування рідини в одиничному об’ємі; Uп і Uр – об’ємні концентрації пари та рідини, 
кг/м3; Dп, Dр – ефективний коефіцієнт дифузії пари та рідини в порах матеріалу, м2/с; 
δп, δр – відносні коефіцієнти термодифузії пари та рідини, кг/(м3·К); εv – відносна 
об’ємна деформація; γпс – коефіцієнт зовнішнього парообміну, м/с; ρпс – парціальна 
густина пари в сушильному агенті; Ψп – об’ємна частка пари; α – коефіцієнт тепловід-
дачі, Вт/(м2К). 

Індекси: а – адсорбція; max – максимальний; еф – ефективний; п – пара;  
р – рідина. 

Скорочення: ЦКІ – цукрово-кислотний індекс; „ДМКИ-01” – диференційний 
мікрокалориметр випаровування; г/кг с.п. – г/кг сухого повітря; ТУ У – технічні умови 
України; ТМ – торгова марка; ПП – приватний підприємець. 
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А23В 7/02, F26B 3/06. № U201203590 ; заявл. 26.03.2012 ; опубл. 10.09.2012. 
Бюл. № 17. (Авторка здійснювала патентний пошук, проводила апробацію 

стадійних режимів в дослідно-промислових умовах та приймала участь в обго-

воренні способу виробництва чипсів). 
33. Спосіб виробництва чипсів з груш: пат. № 79242 Україна: МПК9 А23В 

7/02. № U201213789; заявл. 03.12.2012; опубл. 10.04.13. Бюл. № 7. (Авторка 

здійснювала патентний пошук та напрацювання зразків чипсів). 
34. Спосіб виробництва чипсів з хурми: пат. № 79786 Україна: МПК9 

А23В 7/02, F26B 3/06. № U201214218; заявл. 13.12.2012; опубл. 25.04.13. Бюл. 
№ 8. (Авторка здійснювала патентний пошук та напрацювання зразків чипсів). 

35. Спосіб виробництва чипсів з яблук з цукрово-кислотним індексом 
16...20: пат. № 123213 Україна: МПК А23В 7/02; F26В 3/04; F 26В 3/02; А23L 
19/00. № а201600007; заявл. 04.01.2016; опубл. 26.02.2018. Бюл. № 4. (Авторка 

здійснювала патентний пошук, проводила апробацію режимів підготовки си-

ровини до сушіння і конвективно-конденсаційного зневоднення та приймала 

участь в обговоренні способу виробництва чипсів). 
36. Технічні умови ТУ У 10.3-05417118-053:2016 (ВПЕРШЕ) „Чипси фру-

ктові, овочеві” / Шапар Р.О., Гусарова О.В. – № 02568182/001708 від 25.10. 
2016 р. (Авторка приймала участь в розробці та оформленні технічних умов, 

пошуку та перевірці нормативної документації). 
 

АНОТАЦІЇ 
 

Гусарова О.В. „Інтенсифікація тепломасопереносу під час одержання 
чипсів з яблук”. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю – 05.14.06 „Технічна теплофізика та промислова теплоенергети-
ка” (144 – Теплоенергетика). – Інститут технічної теплофізики Національної 
академії наук України, місто Київ, 2020. 

Дисертація присвячена інтенсифікації тепломасопереносу з метою розроб-
лення енергоефективної теплотехнології одержання чипсів з яблук. 

У дисертаційній роботі показано, що питома теплота випаровування води з 
яблук при зневодненні до низької кінцевої вологості перевищує питому теплоту 
випаровування чистої води з вільної поверхні на 5...15% (в залежності від мето-
ду досліджень). Доведено, що попередня теплова обробка сприяє зниженню по-
точних та загальних значень на випаровування води з бланшованих парою тка-
нин. 

З метою інтенсифікації тепломасопереносу та розробки енергоефективних 
режимів зневоднення наведено результати експериментальних досліджень кіне-
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тики процесу сушіння свіжих та бланшованих різними способами яблук сортів 
Ренет Симиренко та Джонатан, динаміку зміни коефіцієнту набухання та відно-
влюваності чипсів за різних режимів зневоднення та видів обробки. Рекомендо-
ваний вид попередньої теплової обробки – бланшування парою при температурі 
яблук t = 85...95 ºС з витримкою 30...40 с.  

Для запобігання погіршення якісних показників готового продукту реко-
мендується проводили процес сушіння у режимах стадійного зневоднення при 
параметрах с. а.: температурі 80...60 ºС чи 100...80...60 ºС, швидкості 1,5…2 м/с 
та вологовмісті 10 г/кг сухого повітря. Пропоновані режими забезпечують ско-
рочення енерговитрат до 15%, дозволяють отримувати якісний продукт. 

У роботі також наведено розрахунок тривалості сушіння яблук за методом 
Краснікова В.В, залежності числа Ребіндера від вологості за різних температур, 
фізична та математична моделі процесу і результати чисельного моделювання 
процесу сушіння яблук при одержанні чипсів та їх порівняння з отриманими 
експериментальними даними. 

На підставі отриманих результатів та їх узагальнення розроблено енергое-
фективну теплотехнологію виробництва чипсів з яблук в основу якої покладено 
метод швидкісного конвективного сушіння. На відміну від світових розробок, 
технологія передбачає одержання натуральних чипсів без штучних консерван-
тів та наповнювачів з максимальним ступенем збереження природних складо-
вих сировини, відновлюваність яких на 20...25% вища за існуючі аналоги, а со-
бівартість нижча. 

Ключові слова: чипси з фруктів, яблука, бланшування, конвективне сушін-
ня, стадійне зневоднення, інтенсифікація, енергоефективність, відновлюваність. 

 
Husarova O.V. „Intensification of heat and mass transfer during produc-

tion of apple chips”. – Qualification scientific work as the manuscript.  
Thesis for a Candidate of Technical Science degree by specialty 05.14.06 „En-

gineering thermophysics and industrial heat power engineering” (144 – Heat power 
engineering). – Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The thesis is devoted to the intensification of heat and mass transfer in order to 
develop energy efficient heat technology for producing chips from apples. 

For the first time, the kinetics of adsorption of water vapor during dehydration to 
low final humidity was investigated for Renet Simirenko apples. Based on the ob-
tained experimental data, the maximum hygroscopic moisture for apples was deter-
mined. Based on the analysis of the adsorption isotherm of the water vapor by the 
apple, the equilibrium state of the material at the given parameters and the conditions 
of packing and storage of the finished product were determined. 

For the first time, the derivatographic method for the apples of the Renet 
Simirenko variety showed that in the scalded samples the redistribution of free and 
bound water occurred, part of the bound water converted to free water, which is con-
firmed by the values of the average specific heat of dehydration, which is set at the 
level of 2630 kJ/kg for fresh apples of the Renet Simirenko variety and  
2500 kJ/kg for the blanched ones. 
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The average specific heat for the evaporation of water from apples in the studied 
range of humidity of the material, for fresh samples is 2550 kJ/kg, for steam-scalded 
samples – 2450 kJ/kg. 

In order to determine the energy-efficient dehydration regimes, a study was con-
ducted to determine the influence of the drying agent's thermal parameters on the dry-
ing process and the organoleptic characteristics of the chips on a convective drying 
stand, which is equipped with an automated system of collection and processing in-
formation. 

Studies show that increasing the temperature to intensify the process, for ther-
molabile raw materials, is only possible until it reaches the maximum permissible 
temperature. 

The analysis of the drying kinetics curves showed that, compared to the state 
low-temperature regime of 60 °C, the duration of the drying process is reduced under 
state conditions at temperatures of the drying agent 80...60 °C by 18% and at 
100...80...60 °C by 21%. 

For the first time, a study was conducted to determine the effect of different 
types of pre-treatment of apples on the drying process using the developed stage 
mode and on the organoleptic characteristics of fresh samples and chips. The kind of 
pre-heat treatment – scalding by steam at the temperature of apples t = 85...95 °С 
with holding of 30...40 s is scientifically substantiated. 

In order to verify the correctness of the developed stage regimes and the quality 
of the chips, their reproducibility was investigated as one of the criteria for assessing 
the quality of the dried product. The reproducibility of the chips obtained from 
scalded by steam apples under the staged mode is the highest for both varieties and is 
85...87%. 

Studies have shown that the combination of steam scalding and the use of de-
veloped stage dehydration regimens are successful and economically feasible in ob-
taining chips. 

In the thesis the numerical modeling of the process of drying of apples during 
the production of chips was performed. 

On the basis of generalization of the results of experimental studies, energy-
efficient thermal technology of obtaining chips was developed, which is based on the 
method of rapid convective drying of scalded by steam apples in the modes of stage 
dehydration. Unlike the world's developments, the technology involves the produc-
tion of natural chips without artificial preservatives and fillers with the maximum de-
gree of preservation of natural components of raw materials, the recoverability of 
which is 20...25% higher than existing analogues. 

The chemical composition of fresh apples and the resulting chips was deter-
mined. The analysis showed that all components of the raw material were stored in 
the chips. Tasting evaluation, comparison of organoleptic parameters and the repro-
ducibility of chips from different manufacturers, including chips obtained by the In-
stitute's technology, were conducted. The chips developed by the heat technology ob-
tained the preference for all indicators. The estimated cost of the chips made it possi-
ble to compare the cost of known analogues and chips obtained by the created heat 
technology. 
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The cost of chips in the trading network is 800...1100 UAH/kg. The cost of 
chips obtained by heat technology (taking into account profitability and retail mark-
up) is 450...715 UAH/kg depending on the type of energy resources. 

For the first time, technical specifications of Ukraine 10.3-05417118-053: 2016 
“Fruit and vegetable chips” were developed, agreed and approved by Ukrmetrtest-
standart and technological instructions for production were developed. The innova-
tiveness of the research results is confirmed by 5 patents of Ukraine. 

Keywords: fruit chips, apples, convective drying, heat-drying parameters of a 
drying agent, stage dehydration, intensification, energy efficiency, renewability. 
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