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АНОТАЦІЯ 

 

Гусарова О.В. „Інтенсифікація тепломасопереносу під час одержання чи-

псів 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 розро-

блення енергоефективної теплотехнології одержання чипсів з яблук. 

У роботі розглянуто властивості фруктів, зокрема яблук як об’єктів су-

шіння та з’ясовано, що процеси зневоднення рослинної сировини ускладню-

ються через її теплофізичні та структурно-механічні характеристики. Зазначе-

но, 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. На основі аналізу літературних джерел сформульовано ви-

моги до сировини під час виробництва чипсів. В якості об’єктів дослідження 

вибрано яблука сортів Ренет Симиренко та Джонатан, так як вони відповідають 

наведеним вимогам, є популярними та розповсюдженими в Україні. 

У дисертаційній роботі наведено результати аналітичного огляду науко-

вої літератури та патентних джерел вітчизняних і зарубіжних авторів стосовно 

сушильного обладнання, яке використовується для зневоднення фруктів та ово-

чів, існуючих закордонних технологій для виробництва чипсів, показано їх пе-

реваги та виявлено 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 навколи-

шнє середовище і недостатнє використання теплового потенціалу сушильного 
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агенту при сушінні; режими з багатьма змінними параметрами; температури 

понад 60 °С чи до 50 °С; застосування складного та дорогого обладнання; вне-

сення додаткових сировинних компонентів для підсилення смаку готового про-

дукту 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, якою є фрукти, у зазначеному те-

пловому режимі призводить до зростання тривалості процесу і, як наслідок, до 

збільшення енерговитрат, а зневоднення 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 температур мате-

ріалу і скороченні тривалості процесу.  

Вперше для яблук сорту Ренет Симиренко досліджено кінетику адсорбції 

пари води при зневодненні до низької кінцевої вологості. На базі одержаних 

експериментальних даних визначено максимальну гігроскопічну вологість для 

яблук. На підставі аналізу ізотерми адсорбції пари води яблуком встановлено 

рівноважний стан матеріалу при заданих параметрах, умови пакування та збері-

гання готового продукту.  

За рівнянням Клаузіуса-Клапейрона з використанням отриманих даних 

визначено теплоту адсорбції. Вона дозволяє визначити необхідну кількість теп-

лоти, що гарантує одержання продукту із заданою вологістю. Під час видалення 

зв’язаної вологи загальні витрати енергії на випаровування складаються з пи-

томої теплоти випаровування та чистої теплоти адсорбції. Для яблука на 1 кг 

сухого продукту необхідно витратити на подолання адсорбційних сил приблиз-

но Qa = 2752 кДж. 

За допомогою дериватографічного аналізу яблук визначено області тем-

ператур, де вода перебуває в різних формах зв’язку та температури максималь-
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ної 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 

Ренет Симиренко визначена на рівні 2630, а для бланшованих – 2500 кДж/кг.  

Було проведено дослідження по впливу різних видів бланшування яблук 

на питому теплоту випаровування води на диференційному мікрокалориметрі 

випаровування. З’ясовано, що бланшування парою призводить до зменшення 

значень теплоти випаровування води порівняно зі свіжими зразками та ефекти-

вно пригнічує процеси ферментативного та неферментативного потемніння, що 

підтверджується кольором бланшованих парою зразків.  

Розраховані значення середньої питомої теплоти на випаровування води з 

яблук, у досліджуваному діапазоні вологостей матеріалу, для свіжих зразків 

становить 2550, для бланшованих парою – 2450 кДж/кг.  

З метою визначення енергоефективних режимів зневоднення проведено 

дослідження по визначенню впливу тепловологісних параметрів сушильного 

агенту на процес сушіння та органолептичні показники чипсів на конвективно-

му сушильному стенді, який обладнано автоматизованою системою збору й об-

робки інформації. 

Дослідження по впливу температури сушильного агенту на процес су-

шіння показали, що збільшення температури суттєво скорочує тривалість зне-

воднення, але видалити необхідну кількість вологи не перевищивши гранично 

допустиму температуру для яблук неможливо, прогрівання матеріалу відбува-

ється швидше ніж зневоднення. Зі збільшенням температури прискорюється 

швидкість зневоднення, процес проходить при спадній швидкості в другому 

періоді сушіння, хід кривих відповідає характеру зневоднення колоїдних капі-

лярно-пористих матеріалів. 
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Чипси одержані при високих температурах сушильного агенту 120 та  

100 оС мали неприпустиме коричневе забарвлення, смак та запах не властивий 

яблуку. Чипси одержані при граничній температурі 60 оС, мали світло-

коричневе забарвлення.  

Дослідження доводять, що підвищення температури з метою інтенсифі-

кації процесу, для термолабільної сировини, можливе лише до моменту досяг-

нення нею гранично допустимої температури. 

Науково обґрунтовано та розроблено стадійні режими сушіння яблук під 

час одержання чипсів, відповідно з якими відбувалось зниження температури 

сушильного агенту постадійно залежно від температури матеріалу. Аналіз кри-

вих кінетики сушіння показав, що порівняно із стаціонарним низькотемператур-

ним 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%. Розрахунки показали, що використання стадійних ре-

жимів зневоднення знижує загальні теплові витрати на процес сушіння від  

15 до 20%.  

Дослідження по впливу швидкості руху сушильного агенту показали, що 

збільшення швидкості з 0,5 до 3 м/с прискорює нагрівання матеріалу і його зне-

воднення. По мірі видалення вологи з матеріалу вплив швидкості сушильного 

агенту на процес зменшується. Збільшення швидкості призводить до збільшен-

ня потужності вентиляційного обладнання та виносу підсушеного матеріалу 

поза зону зневоднення. Оптимальною швидкістю сушильного агенту є швид-

кість 1,5...2 м/с, яка забезпечує необхідну інтенсивність вологовідведення при 

відносно невеликих енергетичних витратах. 

Проведено дослідження по впливу розмірів та форми нарізання яблук сор-

ту Ренет Симиренко на процес сушіння. Для одержання чипсів рекомендовано 

нарізати сировину кружальцями та напівкружальцями завтовшки 3...4 мм. 

Вперше проведено дослідження по визначенню впливу різних видів по-

передньої теплової обробки яблук на процес сушіння із застосуванням розроб-

леного стадійного режиму та на органолептичні показники свіжих зразків і чи-
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псів. Науково обґрунтовано вид попередньої теплової обробки – бланшування 

парою при температурі яблук t = 85...95 ˚С з витримкою 30...40 с. 

Аналіз отриманих даних у вигляді кривих кінетики процесу сушіння по-

казав, що тривалість зневоднення усіх бланшованих зразків скорочується порі-

вняно із необробленими, тривалість бланшованих парою зразків найменша і 

скорочується на 20...25% залежно від сорту яблук. Швидкість зневоднення бла-

ншованих парою яблук найвища і перевищує швидкість зневоднення свіжих в 

1,8 разів. Найкращі органолептичні показники спостерігались для бланшованих 

парою зразків.  

З метою перевірки правильності розроблених стадійних режимів та якості 

чипсів досліджено їх відновлюваність, як один із критеріїв оцінки якості суше-

ного продукту. Відновлюваність чипсів одержаних з бланшованих парою яблук 

за стадійним режимом найвища для обох сортів і становить 85...87%. 

Дослідженнями доведено, що поєднання бланшування парою та викорис-

тання розроблених стадійних режимів зневоднення є вдалим та економічно до-

цільним під час одержання чипсів. 

У роботі наведено розрахунок тривалості сушіння яблук за методом Кра-

снікова В.В, відповідно до якого, за отриманими експериментальними кривими 

зневоднення яблук побудовано узагальнену криву кінетики сушіння та предста-

влено її в напівлогарифмічній системі координат W с – Nτ, що дозволило визна-

чити критичні вологості в точках перегину, відносні коефіцієнти сушіння та 

залежність для визначення тривалості процесу. Характер побудованої кривої 

підтвердив протікання процесу сушіння яблук у другому періоді падаючої 

швидкості.  

Розраховано значення та побудовано залежності числа Ребіндера Rb від 

вологості зразка для стаціонарних та стадійного режимів зневоднення. Вперше 

при розрахунку числа Ребіндера Rb використано експериментально одержані 

значення питомої теплоти випаровування води з яблук. Розрахунок числа Rb 

показав, що його значення залежать від температури сушильного агента та во-

логості матеріалу.  
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На підставі аналізу отриманих кривих числа Rb обґрунтовано доцільність 

використання стадійних режимів зневоднення яблук. Зниження температури 

сушильного агенту призводить до зниження числа Rb. При наближенні темпе-

ратури матеріалу до гранично допустимої, температуру сушильного агенту по-

трібно знижувати, а на початку процесу, до досягнення зразками граничної те-

мператури, можна використовувати високу температуру сушильного агенту.  

У дисертаційній роботі виконано чисельне моделювання процесу сушіння 

яблук під час одержання чипсів. Побудовано фізичну та математичні моделі 

для шару колоїдного капілярно-пористого тіла у вигляді необмеженої пластини 

у якої товщина значно менша довжини. Була використана математична модель 

для дифузійного механізму сушіння, так як яблука є термолабільним матеріа-

лом і процес здійснюється при температурах сушильного агенту нижчих за  

100 °С (буде відсутня фільтраційна складова). Математична модель складається 

з рівняння переносу енергії, рівняння масопереносу рідкої та парової фаз. Ма-

тематична модель враховує усадку матеріалу під час сушіння. Для замкнення 

системи рівнянь були записані граничні умови третього роду на лінії симетрії 

та на поверхні вологого матеріалу (поверхневий шар матеріалу оточений су-

шильним агентом).  

Новим у математичній моделі є те, що у рівнянні переносу енергії вико-

ристано ефективну питому теплоту фазового переходу, визначену експеримен-

тально, яка враховує випаровування вільної та зв’язаної води для свіжих та 

бланшованих парою яблук. При визначенні площі контакту рідкої і газової фаз 

в порах одиничного об’єму тіла, які не повністю заповнені рідиною, було вико-

ристано експериментальні дані для визначення рівноважної вологості яблук. Це 

дозволило підвищити точність розрахунку.  

Для розв’язання математичної моделі був використаний чисельний метод, 

який базується на явній тришаровій різницевій схемі М.І. Нікітенко та процеду-

рі розчеплення алгоритму по фізичним факторам. Порівняння розрахункових та 

експериментальних залежностей середньої температури матеріалу, кривих кі-

нетики та швидкості сушіння свідчать про їх гарне узгодження, розбіжність не 
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перевищила 5%. Запропоновану математичну модель можна використовувати 

при плануванні режимів ведення процесу зневоднення яблук при виробництві 

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. На відміну від світових розробок, техноло-

гія передбачає одержання натуральних чипсів без штучних консервантів та на-

повнювачів з максимальним ступенем збереження природних складових сиро-

вини, відновлюваність яких на 20...25% вища за існуючі аналоги. 

Було визначено хімічний склад свіжих яблук та одержаних чипсів. Аналіз 

свідчить, що в чипсах збережені усі складові вихідної сировини. Проведено де-

густаційну оцінку органолептичних показників та досліджено відновлюваність 

чипсів різних виробників, в тому числі чипсів отриманих за технологією Інсти-

туту. Перевагу по всім показникам одержали чипси за розробленою теплотех-

нологією. Проведений орієнтовний розрахунок собівартості чипсів дозволив 

порівняти вартість відомих аналогів та чипсів одержаних за створеною тепло-

технологією. Вартість чипсів у торгівельній мережі становить 800...1100 грн/кг. 

Вартість чипсів одержаних за теплотехнологією (з урахуванням рентабельності 

та роздрібної націнки) – становить 450...715 грн/кг залежно від виду енергоре-

сурсів. 

Вперше розроблено, узгоджено та затверджено Укрметртестстандартом 

технічні умови України 10.3-05417118-053:2016 „Чипси фруктові, овочеві” та 

розроблено технологічну інструкцію на виробництво. Інноваційність результа-

тів досліджень підтверджено 5 патентами України. 

Ключові слова: чипси з фруктів, яблука, бланшування, конвективне су-

шіння, стадійне зневоднення, інтенсифікація, енергоефективність, відновлюва-

ність. 
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ABSTRACT 

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

The work deals with the properties of fruit, including apples as objects of dry-

ing, and it was found that the processes of dehydration of vegetable raw materials are 

complicated by their thermophysical and structural-mechanical characteristics. It was 

stated that apples with the value of sugar-acid index (SAI – ratio of sugar to acid) 

16...20 have the best taste harmony. This value is optimal in terms of dehydration 

technology and organoleptic characteristics of chips. On the basis of the analysis of 

literature sources requirements for raw materials during the production of chips were 

formulated. Apples of the varieties Renet Simirenko and Jonathan were selected as 

objects of the study, as they meet the above requirements, are popular and widespread 

in Ukraine. 

The thesis presents the results of analytical review of scientific literature and 

patent sources of domestic and foreign authors regarding the drying equipment used 

for dehydration of fruit and vegetables, existing foreign technologies for the produc-

tion of chips, their advantages and disadvantages are shown. 

The most common method of dehydration of fruit is convective, using tape or 

tunnel drying units, which are relatively inexpensive and easy to operate. 

The main disadvantages of the known technologies are high heat losses to the 

environment and insufficient use of the thermal potential of the drying agent during 

drying; modes with many variable parameters; temperatures exceeding 60 °C or up to 
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50 °C; use of complex and expensive equipment; introduction of additional raw mate-

rials to enhance the taste of the finished product etc. 

Fruit and vegetable chips lose their natural taste by containing artificial addi-

tives, while additional operations and equipment increase production costs, increase 

the cost of the final product. In this case, drying of raw material with high moisture 

content, which is fruit, in the specified thermal mode leads to an increase in the dura-

tion of the drying process and, as a consequence, to an increase in energy consump-

tion, and drying at high temperatures – to the loss of useful substances in the raw ma-

terial. Due to the fact that prolonged thermal effects adversely affect the quality of the 

chips, the development of dehydration regimes should focus on the use of maximum 

permissible material temperatures and a reduction in the duration of the process. 

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. 

According to the Clausius-Clapeyron equation, the heat of adsorption was de-

termined using the obtained data. It allows to determine the required amount of heat, 

which guarantees getting product with a given humidity. When the associated mois-

ture is removed, the total energy required for evaporation consists of the specific heat 

of evaporation and the pure heat of adsorption. For an apple per 1 kg of dry product, 

it is necessary to spend approximately Qa = 2752 kJ to overcome the adsorption 

forces. 

Derivatographic analysis of apples determined the temperature ranges where 

water is in various forms of bonding and the temperature of maximum dehydration 

rate, the transition to the area where only bound water remains, and the temperature 

intervals of thermal decomposition of the samples. 

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 
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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.  

A study was conducted on the effect of different types of scalding of apples on 

the specific heat of evaporation of water on the differential microcalorimeter of 

evaporation. It was found that scalding by steam reduces the evaporation heat of wa-

ter compared to fresh samples and effectively suppresses the processes of enzymatic 

and non-enzymatic darkening, as evidenced by the color of steam- scalded samples. 

The average specific heat for the evaporation of water from apples in the stud-

ied 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 

conducted to determine the influence of the drying agent's thermal parameters on the 

drying process and the organoleptic characteristics of the chips on a convective dry-

ing stand, which is equipped with an automated system of collection and processing 

information. 

Studies on the effect of temperature of the drying agent on the drying process 

have shown that increasing the temperature significantly reduces the duration of de-

hydration, but to remove the required amount of moisture without exceeding the 

maximum allowable temperature for apples is impossible, the warming of the mate-

rial is faster than dehydration. With increasing temperature, the rate of dehydration 

accelerates, the process takes place at a decreasing rate in the second drying period, 

the course of the curves corresponds to the nature of dehydration of colloidal capil-

lary-porous materials. 

The chips which were obtained at high temperatures of drying agent 120 °C 

and 100 °C had an unacceptable brown color, and the taste and smell were not pecu-

liar to apples. The chips which were obtained at a limit temperature of 60 °C had a 

light brown color. 
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Studies show that increasing the temperature to intensify the process, for  

thermolabile raw materials, is only possible until it reaches the maximum permissible 

temperature. 

Stage-based modes of drying apples during the production of chips were scien-

tifically substantiated and developed, whereby the temperature of the drying agent 

gradually decreased depending on the temperature of the material. 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 tem-

peratures of the drying agent 80...60 °C by 18% and at 100...80...60 °C by  

21%. The calculations showed that the use of stage dehydration modes reduces the 

overall thermal cost of the drying process from 15 to 20%. 

Studies on the influence of the speed of movement of the drying agent showed 

that increasing the speed from 0.5 to 3 m/s accelerates the heating of the material and 

its dehydration. As the moisture from the material is removed, the effect of the drying 

agent speed on the process decreases. Increasing the speed increases the capacity of 

the ventilation equipment and the removal of the dried material outside the dewater-

ing zone. The optimum speed of the drying agent is speed of 1.5...2 m/s, which pro-

vides the required intensity of moisture removal at relatively low energy costs. 

Studies on the effect of size and shape of sliced apples of the variety Renet 

Simirenko on the drying process were conducted. To obtain chips, it is recommended to 

cut the raw material with circles and semicircles of 3...4 mm thick. 

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 treat-

ment – scalding by steam at the temperature of apples t = 85...95 °С with holding of 

30...40 s is scientifically substantiated. 

The analysis of the obtained data in the form of kinetics curves of drying proc-

ess showed that the duration of dehydration of all scalded samples is reduced com-

pared to untreated, the duration of scalded by steam samples is smallest and decreases 

by 20...25% depending on the variety of apples. The rate of dehydration of scalded by 
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steam apples is the highest and exceeds the rate of dehydration of fresh ones by 1.8 

times. The best organoleptic parameters were observed for the scalded by steam sam-

ples. 

In order to verify the correctness of the developed stage regimes and the qual-

ity of the chips, their reproducibility was investigated as one of the criteria for assess-

ing 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. 

The paper presents the calculation of the duration of drying of apples by the 

method of Krasnikov V., according to which, according to the obtained experimental 

curves of dehydration of apples, a generalized curve of the kinetics of drying was 

constructed and presented in a semi-logarithmic coordinate system W с – Nτ, which 

allowed to determine the dampness relative drying factors and dependence to deter-

mine the duration of the process. The nature of the curve is confirmed by the process 

of drying apples in the second period of falling speed. 

The values and the dependences of the Rebinder Rb number on the humidity of 

the sample for stationary and stage dehydration modes were calculated. For the first 

time, for calculating the Rebinder number Rb, the real values of the specific heat of 

evaporation of water from apples were used. The calculation of the number Rb 

showed that its values depend on the temperature of the drying agent and the humid-

ity of the material. 

Based on the analysis of the obtained curves of the number Rb, the feasibility 

of using stage modes of dehydration of apples was substantiated. Lowering the tem-

perature of the drying agent leads to a decrease in the number of Rb. When the tem-

perature of the material approaches the maximum permissible, the temperature of the 

drying agent should be lowered, and at the beginning of the process, a high tempera-

ture of the drying agent can be used before the samples reach the limit temperature. 
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In the thesis the numerical modeling of the process of drying of apples during 

the production of chips was performed. Physical and mathematical models were con-

structed for a layer of a colloidal capillary-porous body in the form of an unlimited 

plate which thickness is much smaller in length. A mathematical model was used for 

the diffusion drying mechanism, since apples are thermolabile material and the proc-

ess is carried out at temperatures of the drying agent below 100 °C (there will be no 

filtration component). The mathematical model consists of the equation of energy 

transfer, the equation of mass transfer of liquid and vapor phases. The mathematical 

model takes into account the shrinkage of the material during drying. For the closure 

of the system of equations, the boundary conditions of the third kind were recorded 

on the symmetry line and on the surface of the wet material (the surface layer of the 

material is surrounded by a drying agent). 

New fact to the mathematical model is that the energy transfer equation uses an 

effective specific heat of the phase transition, determined experimentally, which takes 

into account the evaporation of free and bound water for fresh and scalded by steam 

apples.  In determining the contact area of the liquid and gas phases in the pores of a 

single volume of the body that is not completely filled with fluid, experimental data 

were used to determine the equilibrium moisture content of the apples, which made it 

possible to improve the calculation accuracy. 

A numerical method was used to solve the mathematical model, which is based 

on the explicit three-layer difference scheme of M. Nikitenko and the procedure for 

splitting the algorithm by physical factors. Comparison of the calculated and experi-

mental dependences of the average material temperature, kinetics curves, and drying 

rate indicates their agreement, the discrepancy did not exceed 5%. The proposed 

mathematical model can be used in planning the modes of maintaining the process of 

dehydration of apples in the production of chips. 

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-
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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. The cost of chips in the trading network is  

800...1100 UAH/kg. The cost of chips obtained by heat technology (taking into ac-

count 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 Ukrmetrteststandart and technological instructions for production were 

developed. The innovativeness of the research results is confirmed by 5 patents of 

Ukraine. 

Keywords: fruit chips, apples, scalding, convective drying, stage dehydration, 

intensification, energy efficiency, renewability. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

с – питома теплоємність, кДж/кг⋅К; 

d – вологовміст сушильного агента, г/кг сухого повітря; 

m – маса зразка, г;  

p – тиск, мм рт. ст.; 

p/ps – відносний тиск; 

r – питома теплота випаровування води (паротворення), кДж/кг;  

T – температура, К; 

t – температура, °C;  

V – швидкість сушильного агенту, м/с; 

cW  – абсолютна вологість матеріалу або вологовміст у %;  

W  – відносна вологість матеріалу, %; 

Gс.р. – маса сухої речовини, г; 

П – пористість матеріалу; 

R – універсальна газова стала (8,314 Дж/(моль⋅K); 

qa – чиста ізостерична теплота адсорбції, кДж/кг;  

Q  – загальні теплові витрати, кДж/кг; 

Kн – коефіцієнт набухання; 

B – відновлюваність чипсів, %;  

N – приведена швидкість сушіння; 

Rb – число Ребіндера;  

Iv – інтенсивність випаровування рідини в одиничному об’ємі;  

Uп – об’ємна концентрації пари, кг/м3; 

Uр – об’ємна концентрації рідини, кг/м3; 

Dп – ефективний коефіцієнт дифузії пари в порах матеріалу, м2/с;  

Dр – ефективний коефіцієнт дифузії рідини в порах матеріалу, м2/с;  

α – коефіцієнт тепловіддачі, Вт·м -2 ·К -1; 

δ – товщина зразка, мм;  
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ϕ – відносна вологість повітря, %; 

λ – коефіцієнт теплопровідності матеріалу, кВт/м⋅К; 

ρ – густина матеріалу, кг/м3; 

τ – час, хв; 

χ – відносний коефіцієнт сушіння;  

δп – відносний коефіцієнти термодифузії пари, кг/(м3·К);  

δр – відносний коефіцієнти термодифузії 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. 

 

Індекси: 

а – адсорбція;  

еф – ефективний; 

г – газоподібний стан; 

п – парова фаза; 

пов – повітряна фаза; 

р – рідка фаза; 

с.а. – сушильний агент; 

max – максимальний. 

 

Скорочення: 

ЦКІ – цукрово-кислотний індекс; 

г/кг с.п. – г/кг сухого повітря; 

„ДМКИ-01” – диференційний мікрокалориметр випаровування; 

ККПМ – колоїдний капілярно-пористий матеріал; 

ТУ У – технічні умови України. 
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ВСТУП 

Дані Державної служби статистики України та „АПК-Информ: овощи & 

фрукты” свідчать, що виробництво яблук в Україні має стійку тенденцію до 

зростання [1, 2]. Відповідно з [2] за останні 10...15 років вирощування яблук в 

Україні зросло в 1,5 рази. До 2014 року 90% яблук, призначених для експорту, 

вивозились до Російської Федерації та 10% до Європейського Союзу (ЄС). Вра-

ховуючи нинішню політичну ситуацію, близько 15% яблук вивозиться у країни 

ЄС, а решту треба переробляти та зберігати.  

Як відомо, термін зберігання фруктово-овочевої сировини невеликий. 

Ферментативні, мікробіологічні та біохімічні зміни призводять до псування 

сировини досить швидко і при зберіганні втрати можуть сягати до 50%. Сушена 

продукція не потребує великих площ для зберігання та транспортування, в ній 

збережені природні корисні речовини, вона має довготривалий термін зберіган-

ня через стійкість до розвитку мікрофлори.  

Відносно новою формою сушеної продукції для українських споживачів є 

чипси з фруктів та овочів (з яблук, груш, хурми, айви, бананів, буряка, моркви, 

батату, білих коренеплодів та ін). Їх характерною відзнакою є відсутність про-

цесу обсмаження, що виключає у їхньому складі наявність холестерину, канце-

рогенів тощо. Вони ароматні, смачні та, що дуже важливо, – натуральні. Остан-

ні дані свідчать про те, що калорійні снеки все більше витісняються з ринку на-

туральними [3]. Завдяки низькій калорійності, зручності у вживанні, тривалості 

зберігання такі чипси набувають популярності та попиту.  

Сьогоднішній рівень споживання чипсів в Україні надзвичайно 

відрізняється від закордонного. Так, в Європі, споживання продуктів снекової 

групи складає на одну людину 3...4, в США – 10…11, у Японії – 5 кг/рік [3, 4]. 

У Росії 0,5…0,7 кг/рік [4], а в Україні 0,4...0,5 кг/рік [3]. Це обумовлено, переш 

за все, високою вартістю імпортної продукції. У нашій торгівельній мережі, в 

основному, представлені чипси з яблук виробництва „Paula” (Польща) та 

„Nobilis” (Угорщина). На вітчизняного виробника припадає до 15%  
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(ДП „Уманский консервний комбінат”, ООО „ОлПак”, ТМ „KaSaVa”, ТМ „Hi 

Snack”, ТМ „RamanoFF”, компанії „Фруталіна”, „Мілк інгредіентс”, „Щедроти 

прикарпаття” та ін.).  

Науковими розробками технологій сушіння чипсів займаються у багатьох 

країнах світу, зокрема у США, країнах Європи (Сербія, Угорщина, Польща, Ні-

меччина, Швейцарія та ін), країнах сходу (Таїланді, Китаї, В’єтнамі тощо), у 

Росії (Воронезька державна технологічна академія, П’ятигорський державний 

технологічний університет, ТОВ “Спас”, Всеросійський науково-дослідний Ін-

ститут консервної та овочесушильної промисловості), у Білорусії (Науково-

практичний центр Національної академії наук Білорусії по продовольству, Бі-

лоруський державний технологічний університет, Інститут тепло- і масообміну 

ім. О.В. Ликова НАН Білорусії) та ін. В Україні найпершими почали займатись 

цим питанням у Інституті технічної теплофізики НАН України, ще проводяться 

дослідження у Луцькому Національному технічному університеті та Націона-

льному університеті харчових технологій. 

Основними статтями витрат, що складають собівартість чипсів є витрати 

на обладнання, оплату праці, на процес зневоднення, який є основним у техно-

логічному циклі, вартість сировини та ін. На вартість та якість чипсів також 

впливає попередня теплова обробка перед сушінням, додавання смакових напо-

внювачів та консервантів.  

Аналіз літературних джерел показав, що для зневоднення фруктів най-

більш часто застосовують конвективний метод сушіння з використанням стріч-

кових та тунельних сушарок. Ці сушильні установки знайшли широке застосу-

вання завдяки простоті конструкцій та експлуатації, раціональному викорис-

танню обладнання і його відносно низькій вартості. 

При конвективному сушінні найбільше на інтенсифікацію процесу впли-

ває підвищення температури сушильного агента. Але можливість підвищувати 

температуру при сушінні яблук, які є термолабільним матеріалом, обмежена 

гранично допустимою температурою, що не перевищує 60 °С. Сушіння доціль-

но проводити у режимах стадійного зневоднення, що дозволяє інтенсифікувати 



 28 

процес, підвищити ефективність та зменшити вплив на сировину небажаного 

фактору температура-тривалий час сушіння.  

Дисертація присвячена інтенсифікації тепломасопереносу з метою розро-

блення енергоефективної теплотехнології одержання чипсів з яблук. 

Дослідження, наведені в дисертаційній роботі, базуються на роботах ви-

датних вчених в галузі тепломасопереносу в процесах сушіння (Ликова О.В, 

Гінзбурга А.С., Ребіндера П.А., Лєбедева П.Д., Краснікова В.В., Берки Ф., Бу-

рича О. та ін.), дослідженнях українських вчених та вчених ІТТФ НАН України 

(Філоненко Г.К., Гришина М.О., Бурдо О.Г., Станкевича Г.М., Погожих М.І., 

Потапова В.О., Атаманюка В.М., Долінського А.А., Снєжкіна Ю.Ф., Петрової 

Ж.О., Малецької К.Д., Шапар Р.О. та ін.), іноземних вчених близького та даль-

нього зарубіжжя (Kudra T., Mujumdar S., Акулича П.В., Рудобашти C.П., Кала-

шнікова Г.В., Арнаута С.А., Ловкиса З.В., Plocharski W., Konopacka D. та ін.). 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Одним з найбільш розпо-

всюджених способів збереження та консервування фруктово-овочевої сировини 

є сушіння. Це складний тепломасообмінний процес, який характеризується не-

раціональним розподілом теплоти та значними енергетичними витратами. На 

випаровування вологи використовується лише до 45% підведеної теплоти, реш-

ту відносять до втрат, що вказує на неефективність процесу. Подорожчання 

енергоносіїв, економічна та політична ситуація спонукає до вдосконалення іс-

нуючого 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 
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позначається на якості чипсів, при розробленні режимів зневоднення основний 

акцент ставиться на дотриманні гранично допустимих температур матеріалу і ско-

роченні тривалості процесу.  

В Україні відсутнє масове промислове виробництво чипсів, а наявні в то-

ргівельній 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. 

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: 
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- 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 

процес сушіння; 

- встановити кінетичні закономірності процесу сушіння яблук під час 

одержання 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 яблук. 

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-
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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.  

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та ре-

комендацій, які захищаються. 

Точність та надійність результатів експериментів одержано з використан-

ням сучасних приладів вимірювання із автоматизованими системами збору та 

обробки інформації. Всі дослідження проведені за стандартними апробованими 

раніше методиками, що добре себе зарекомендували.  

Достовірність одержаних даних підтверджується задовільним узгоджен-

ням представлених в дисертації результатів з наведеними у літературі даними 

для рослинних матеріалів. 

Достовірність теоретичних результатів забезпечується застосуванням ві-

домих рівнянь та апробованими методами їх вирішення засобами програмуван-

ня на мові Fortran. 

Наукова новизна одержаних результатів:  

- на підставі узагальнення досліджень щодо визначення питомої теплоти 

випаровування води з умов гігротермічної рівноваги, за дериватограмами та 

експериментальними кривими одержаними на калориметрі випаровування 

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;  
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- 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 

значення 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 ма-

тематичної моделі, використовувалось реальне значення ефективної питомої 

теплоти фазового переходу для свіжих та бланшованих парою яблук, яке врахо-

вує випаровування вільної та зв’язаної води, що дозволило підвищити точність 

розрахунку; 

- вперше для одержання чипсів доведено, що сушіння за стадійними ре-

жимами попередньо бланшованих парою яблук скорочує тривалість зневоднен-

ня до 25%. 

Практичне значення одержаних результатів:  

- узагальнення результатів досліджень по впливу різних видів попере-

дньої 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, 

органічних 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-
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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. 

Розроблена теплотехнологія виробництва чипсів з яблук впроваджена на 

підприємствах ТОВ “Пролісок-Агро”, с. Червоноармійське, Запорізька обл., Ва-

сильківський район (акт впровадження від 20.11.2017 р.) та ТзОВ „Термінал 

ЛТД”, м. Львів (акт впровадження від 10.09.2019 р.). Виготовлена дослідно-

промислова партія чипсів передана Київській торгово-промисловій палаті для 

дегустації в рамках програми Бізнес-Форуму «Інноваційні енергоефективні 

технології та обладнання» (акт впровадження від 09.10.2019 р.) 

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. 

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  

інструкцію. 

Особистий внесок Гусарової О.В. у роботи [5 – 40] полягає в наступному. 

У роботах, що виконані у співавторстві здобувачці належать такі результати:  
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у [5] – досліджено процес сушіння яблук під час одержання чипсів, обговорен-

ня та написання розділу 4, п. 4.5 монографії; [6] – аналіз літературних джерел, 

обговорення результатів досліджень; [7] – здійснено аналіз способів сушіння 

рослинної сировини, обговорення математичної моделі, результатів досліджень, 

написання та редагування тексту; [8] – виконано аналіз та систематизацію теп-

лотехнологій одержання фруктово-овочевих чипсів, виявлено недоліки техно-

логій та запропоновано шляхи інтенсифікації процесу зневоднення;  

[9] – розроблено схеми технологічного процесу одержання чипсів з фруктів, 

овочів та білих коренеплодів з урахуванням властивостей кожного виду сиро-

вини; [10] – запропоновано та розроблено стадійні режими зневоднення яблук 

під час одержання чипсів, проведено дослідження та узагальнення результатів; 

[12, 15, 22, 34] – проведено літературний пошук та дослідження по впливу видів 

бланшування яблук сорту Ренет Симиренко та Джонатан на кінетику та швид-

кість процесу сушіння, обробку експериментальних даних та їх узагальнення; 

[13, 14, 16, 17, 19, 25, 28] – обговорення та обробка результатів, редагування та 

написання тексту; [20] – досліджено вплив швидкості сушильного агенту на 

процес сушіння, виконано обробку експериментальних даних; [23] – дослідже-

но відновлюваність чипсів; [24] – досліджено вплив форми та розмірів нарізан-

ня яблук на тривалість процесу сушіння; [26] – обробка та узагальнення резуль-

татів дериватографічних досліджень; [27] – проведено дослідження по впливу 

видів бланшування на питому теплоту випаровування води з яблук; [18, 21, 29 – 

31, 33] – проведено експериментальні дослідження сушіння яблук за різних 

умов, їх обробку та узагальнення; [32] – розраховано тривалість сушіння та чи-

сло Ребіндера, побудовано залежності, сформульовано висновки; [35, 37, 38] – 

патентний пошук, участь в обговоренні способу виробництва чипсів; [36, 39] – 

патентний пошук, апробація режимів підготовки сировини до сушіння, стадій-

них режимів зневоднення в дослідно-промислових умовах, участь в обговорен-

ні способу виробництва чипсів; [40] – участь в розробці та оформленні техніч-

них умов, пошуку та перевірці нормативної документації. Роботи [11, 24] напи-

сані авторкою самостійно. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на наукових конференці-

ях різного рівня, в яких здобувачка брала участь: на Міжнародних конференці-

ях „Проблеми промислової теплотехніки”, м. Київ (2015, 2017, 2019 рр.); Меж-

дународной 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, елек-

тротехнологій та автоматики в АПК», м. Київ (2016 р.); Міжнародних конгре-

сах „Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване при-

родокористування”, м. Львів (2016, 2018 рр.); International youth science forum 

“Litteris et artibus”, Lviv (2017 р.); Міжнародній науково-практичній конферен-

ції „Хімічна технологія та інженерія”, м. Львів (2017 р.); International research 

and practice conference “Modern scientific potential-2018”, Sheffield, UK (2018 р.); 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях ХДУХТ „Проблеми енерго-

ефективності 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 вчених „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 modern society”, Liv-

erpool, United Kingdom (2019 р.); у Школі підвищення кваліфікації наукових та 

інженерних співробітників ІТТФ НАН України „Розробка та удосконалення 

шляхів підвищення енергоефективності теплотехнологій”, с. Соколівка, Черні-

гівської 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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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ СУШИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ  

ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ЧИПСІВ ІЗ ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ 

 

 

1.1. Властивості рослинної сировини як об’єктів сушіння 

 

Сушіння – один з найбільш розповсюджених методів консервування сві-

жої плодоовочевої сировини, який зберігає корисні складові та подовжує термін 

зберігання. Близько 20% вирощеної сільськогосподарської сировини піддають 

сушінню [41]. Зневоднення рослинної сировини пригнічує ріст бактерій і гри-

бів, що унеможливлює розвиток мікрофлори та ферментативну активність [42].  

Рослинна сировина – складний структурний об'єкт сушіння, тому її зне-

воднення без втрат харчових якостей є складною задачею. Вміст біологічно-

активних речовин (вуглеводів, вітамінів, білків тощо) впливає на якість та цін-

ність отриманого сушеного продукту. 

При виборі типу сушильного обладнання та умов проведення процесу 

сушіння необхідно врахувати склад та властивості досліджуваного об’єкту зне-

воднення. Для фруктової сировини характерна висока початкова вологість, на-

явність вуглеводів (пектинові речовини, цукри), термолабільність, схильність 

до мікробіологічного ураження; наявність шкірочки, яка перешкоджає 

видаленню вологи [43]. 

Як і всі живі організми, фрукти складаються з клітин, в яких здійснюють-

ся життєві функції. Ультраструктура узагальненої рослинної клітини показана 

на рис. 1.1. Тут можна виділити такі частини: плазматичну клітинну мембрану, 

що оточує клітину і що відокремлює її від зовнішнього середовища; цитоплаз-

му, в якій міститься вода, солі, цукри та органічні сполуки, і органели; ядро з 

ДНК і пов’язаними з ним речовинами [44 – 47].  
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Від впливу зовнішнього се-

редовища клітину та її внутрішній 

вміст захищає пориста оболонка, 

що дозволяє також здійснювати 

зв'язок з іншими клітинами.  

Клітини з'єднуються в окре-

мі комплекси, тобто складові тка-

нини, які класифікуються за вико-

нання ними фізіологічних функцій. 

Покривні, запасаючі та інші тка-

нини утворюються з рослинних 

клітин. У фруктах всі живильні 

речовини містяться в запасаючих 

тканинах, які складаються з парен-

хімних клітин, що вільно упакова-

ні в тканині, таким чином утво-

рюючи позаклітинний простір, 

який об’єднується в систему кана-

лів з повітрям (рис. 1.2) [43 – 45].  

Так, в плодах яблука позаклі-

тинний простір складає 20% загально-

го об’єму. Наземні фрукти покриті по-

кривною тканиною, яка називається 

епідермісом і складається з покривних 

клітин. Всі основні речовини в клітині 

представлені у вигляді водного розчи-

ну, а гідрофобні речовини – колоїдами 

та емульсіями [48].  

Фрукти і ягоди, як об'єкти су-

шіння, відрізняються від овочів більш тривалим циклом висушування, так як 

 
 

Рис. 1.1. Ультраструктура узагальненої рослин-

ної клітини [44]:1 – ядро, 2 – хроматин,  

3 – ендоплазматична сітка, 4 – рибосома,  

5 – цитоплазма, 6 – мітохондрія, 7 – вакуоля,  

8 – хлоропласт, 9 – апарат Гольджі, 10 – клітин-

на стінка, 11 – плазматична мембрана,  

12 – ядерце 

 
 

Рис. 1.2. Будова паренхімних тканин [45]: 

1 – клітина, 2 – шар цитоплазми, 3 – ядро, 

4 – вакуоля, 5 – серединна пластинка,  

6 – клітинна стінка, 7 – міжклітинник 
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вони характеризуються високим вмістом цукрів, наявністю амінокислот, пекти-

нових речовин, тонкої шкірки, яка захищає поверхню від випаровування.  

Плоди містять 10...20% сухих речовин, які здебільшого складають вугле-

води (до 90%). До основних вуглеводів плодів відносяться цукри (в середньому 

8...12%), пектинові речовини, целюлоза та інші [45 – 48].  

При тривалій тепловій дії відбуваються реакції взаємодії цукрів з аміно-

кислотами з утворенням темнозабарвлених речовин – меланоїдинів, що є одні-

єю з причин потемніння та змінювання аромату, смаку і кольору плодів [49]. На 

активність цих реакцій впливає температура, а також хімічний склад і власти-

вості взаємодіючих цукрів та амінокислот. Іншою причиною утворення темно-

забарвлених речовин і зміни смаку при нагріванні є карамелізація (неповний 

розпад) цукрів, що містяться в плодах [50 – 52]. Вміщені в фруктовій сировині 

білки та пектинові речовини зазнають біохімічних та колоїдно-хімічних змін, 

що впливають на водоутримуючу здатність сушених продуктів. Білки денату-

руються та частково гідролізуються, також змінюється й амінокислотний склад 

висушених фруктів.  

З біологічно активних речовин в фруктах містяться вітаміни: водорозчин-

ні – С, Р, РР і групи В (B1, В2, В6 та ін.) та жиророзчинні – провітамін А, вітамі-

ни D, Е, К. З органічних кислот в фруктах найбільш поширені яблучна, лимон-

на, винна кислоти та їх солі [43, 45, 46, 48]. Вітаміни дуже лабільні та чутливі 

до впливу кисню, а кислоти легко розчиняються у воді, тому при митті, підго-

товці фруктів до процесу сушіння, а також при зневодненні ці особливості не-

обхідно враховувати.  

Дубильні речовини фруктів, катехіни, фарбувальні речовини, хлорогенова 

кислота, антоціани відносяться до поліфенолів, які відіграють важливу роль в 

утворенні смаку, запаху та кольору плодів. Через високу біологічну активність 

поліфеноли часто є причиною ферментативного потемніння при переробці [48]. 

У фруктах містяться макроелементи (Са, Na, К, Mg, Fe, Р) і мікроелементи 

(Al, Mn, Ni, Сr , Zn, J і ін.). Загалом мінеральних елементів близько 60 [42, 48]. 

При сушінні майже всі вони зберігаються, що дуже важливо, так як вони грають 
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велику роль в харчуванні. Не можна очищену і нарізану сировину довго тримати у 

воді, так як це призводить до переходу розчинних мінеральних речовин у розчин.  

Отже, паренхімні тканини плодів за своєю біологічною природою і хіміч-

ним складом є не стійкими до підвищення температури. При цьому відбувають-

ся необоротні зміни фізичної та хімічної структури. Тобто специфічною особ-

ливістю фруктів як об’єктів сушіння є їхня термолабільність. 

У фруктах міститься 80...90% води від загальної маси. Кількісний вміст во-

ди і хімічних сполук у фруктах залежить від багатьох причин: сорту, місця та 

метеорологічних умов зростання і т. п., але повного виключення будь-якого 

компонента зі складу фруктів не спостерігається. Найбільша кількість води у 

фруктах знаходиться в паренхімних тканинах, у покривних тканинах її менше, а 

в насінні – зовсім мало.  

Вологі харчові продукти, що піддаються сушінню, складаються з твердо-

го сухого каркаса, води, невеликої кількості повітря і парів. Процес видалення 

вологи супроводжується зміною фізико-хімічних показників продукту, його 

теплофізичних характеристик і структурно-механічних властивостей [48, 49]. 

Більша частина води міститься у харчових продуктах у вільній або слабо 

зв’язаній формі, менша – у зв’язаній формі [48, 53 – 57]. У фруктах одночасно 

містяться, як зв'язана, так і вільна вода, кількісне співвідношення якої залежить 

від виду сировини. Це співвідношення може змінюватися при подрібненні, вне-

сенні добавок, тепловій обробці тощо. 

Процес зневоднення визначається тепловологообміном між поверхнею 

матеріалу і навколишнім середовищем та його нагріванням і перенесенням во-

логи на поверхню випаровування всередині нього. Перенесення вологи визна-

чається формою зв’язку води з матеріалом [53, 54]. Згідно з О. В. Ликовим рос-

линні матеріали відносять до виду колоїдних капілярно-пористих тіл [56], яким 

властива наявність всіх форм зв’язку.  

Академік Ребіндер П.О. класифікував усі форми зв'язку води з матеріалом 

на три великі групи: хімічну, фізико-хімічну і фізико-механічну [48, 55 – 57].  
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Хімічний зв'язок найміцніший, хімічно зв’язана вода практично не вида-

ляється з сировини при нагріванні до 120...150 °С та не впливає на процес су-

шіння [53, 55].  

Фізико-хімічний зв'язок може бути адсорбційний та осмотичний. При ад-

сорбційному зв’язку вода зв’язується гідрофільними групами продуктів шляхом 

адсорбції. Видалення цієї води при сушінні пов'язано з додатковою витратою 

енергії на подолання адсорбційних сил і супроводжується фазовим переходом. 

Осмотичний зв'язок утворюють осмотичні сили, які виникають у колоїдних ма-

кромолекулярних речовинах, що складаються із суміші фракцій з різною моле-

кулярною масою. Осмотично зв'язана вода не відрізняється від звичайної води, 

під час сушіння переміщається всередині матеріалу у вигляді рідини, її вида-

лення не супроводжується фазовим переходом у пару. Процес видалення цієї 

води з клітин аналогічний і протилежний осмотичному її проникненню всере-

дину клітин [53 – 55].  

До фізико-механічних форм зв’язку відносять структурну, мікрокапілля-

рну, макрокапіллярну і зв'язок обумовлений змащуваністю матеріалу. Механіч-

но зв'язана вода практично не відрізняється від вільної води за своїми властиво-

стями, знаходиться на поверхні продуктів, в великих порах і макрокапіллярах, 

легко видаляється віджимання чи пресуванням, при сушінні видаляється в пер-

шу чергу [53, 55]. 

При тепловому сушінні значна інтенсифікація процесу досягається в ре-

зультаті підвищення температури сушильного агента. У той же час при нагрі-

ванні рослинних матеріалів відбуваються фізико-хімічні, біохімічні і структурні 

зміни, які за певних умов стають необоротними. У таблиці 1.1 наведено зміни, 

що відбуваються під час сушіння термолабільних матеріалів, взяті з літературних 

джерел [43, 47, 52, 57 – 63]. Інтенсивність і глибина цих змін залежать від темпе-

ратурного режиму та тривалості процесу зневоднення.  

Максимально допустима температура нагріву фруктів, як правило, не пе-

ревищує 60 °С та визначається [43, 47]: 1) термочутливістю білкового комплек-

су; 2) термічним розкладанням цукрів, що супроводжується утворенням темно-
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забарвлених речовин; 3) реакціями не ферментативного потемніння при взає-

модії цукрів з амінокислотами.  

Таблиця 1.1

Зміни, що відбуваються під час сушіння рослинної сировини 

[43, 47, 48, 52, 57 – 63] 

Біохімічні Фізичні 

Порушення клітинної 
структури і руйнування 
біомембран. 
Денатурація білків. 
Ферментативне та 
неферментативне потемніння. 
Розкладання цукрів. 
Руйнування вітамінів. 
Меланоїдинові реакції. 
Втрата смаку, аромату та 
кольору. 

Усадка. 
Зменшення густини. 
Змінювання пористості. 
Погіршення відновлюваності. 
Кристалізація. 
Утворення кірочки та тріщин, 
деформація. 

 

 

З літературного огляду бачимо, що фрукти є складними системами за сво-

єю будовою та хімічним складом. Характерними особливостями фруктів як 

об’єктів сушіння є їх термолабільність і висока початкова вологість. Враховую-

чи, що тривала теплова дія негативно позначається на якості сушеного продукту, 

при розробці режимів зневоднення основний акцент повинен робитися на викори-

станні гранично допустимих температур сировини та скороченні тривалості про-

цесу. 

1.1.1. Загальна характеристика яблук як об’єкта сушіння 

Яблука – найбільш поширений вид фруктів, який цілорічно присутній в 

нашім раціоні харчування. У своєму складі вони містять велику кількість віта-

мінів, таких як С, В1, В2, Р, Е, а також марганець, калій і легкозасвоюване залі-

зо. Яблука гіпоалергенні й їх можна вживати майже всім. 

За даними Державної служби статистики України, „АПК-Информ: овощи 

и фрукты” та FAO Statistical Yearbook виробництво яблук в Україні має стійку 

тенденцію до зростання (рис. 1.3.) [1, 2, 64]. Згідно [2] за останні 10...15 років 

виробництво яблук в Україні зросло в 1,5 рази, при цьому площі під яблучними 
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садами скоротилися на цю ж величину, що свідчить про інтенсифікацію виро-

щування яблук в Україні.  

 

 
*Враховуючи політичну ситуацію в Україні, дані за 2014 рік наведені без врахування АР 

Крим, а за 2015 – 2017 без урахування АР Крим та тимчасово окупованих територій. 
 

Рис. 1.3. Обсяги вирощування яблук в Україні  
 

Властивості яблук. Кожен сорт яблук має свої характерні особливості та 

хімічний склад, що залежить від походження, умов зростання, ступеня зрілості 

плодів. Хімічний склад яблук (рис. 1.4) дуже різноманітний і багатий [65 − 67]. 

 

 
 

Рис. 1.4. Хімічний склад яблук (у % до загальної маси) 
 

Органічні кислоти в яблуці представлені яблучною та лимонною, їх акти-

вна кислотність рh = 3,4. Мінеральні речовини в мг на 100 г: калій − 38; кальцій 
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− 19; фосфор − 13; магній − 10; залізо − 2,5 та ін. Середній вміст вітамінів в мг 

на 100 г: аскорбінова кислота − 7; каротин − 0,1; тіамін − 0,04; рибофлавін − 

0,03, ніацин − 0,2. З мікроелементів у яблуках містяться алюміній, мідь, цинк та 

ін. Крім того, в яблуці виявлені жирні летючі кислоти, такі як оцтова, масляна, 

ізомасляна, капронова, пропіонова, валеріанова, ізовалеріанова [65 − 67]. 

Пектинові речовини представлені у яблуках протопектином і пектином. 

Протопектин нерозчинний у воді та практично не засвоюється людиною. Він 

міститься в стінках клітин плодів. Протопектин може служити джерелом пек-

тину, так як він є з'єднанням пектину з целюлозою і при розщепленні розпада-

ється на складові частини. Пектин відноситься до розчинних речовин, які за-

своюються в організмі людини [47, 65 − 67].  

В яблуках є дубильні речовини та фітоциди, які як і пектинові речовини, 

мають бактерицидні властивості [65 − 67].  

Найважливішими характеристиками фруктів, як об'єктів сушіння є їх теп-

лофізичні характеристики, а саме: вологість Wс та густина ρ сировини, теплота 

випаровування води r, коефіцієнти питомої теплоємності с, теплопровідності λ, 

температуропровідності α [67, 68 − 70]. Значення цих величин для яблук наве-

дено в розділі 5 та використано для розрахунків процесу сушіння під час одер-

жання чипсів. 

Знання фізико-хімічних та теплофізичних властивостей рослинних мате-

ріалів необхідне для обґрунтування та вибору методу сушіння, аналізу та роз-

рахунку тепломасообміну процесу сушіння, визначення оптимальних режимів 

сушіння, підбору сушильного обладнання. 

Вимоги до сировини під час виробництва чипсів з яблук. При виробниц-

тві чипсів слід дотримуватись чітких вимог по вибору сировини. Якісні чипси 

можуть вийти лише з яблук першого сорту, які відповідають ДСТУ 8133:2015 

„Яблука свіжі середніх та пізніх термінів достигання. Технічні умови”. На пе-

реробку допускаються плоди здорові, цілі, чисті, цілком розвинуті, неушкодже-

ні сільськогосподарськими шкідниками, без механічних ушкоджень, типові за 
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розміром, формою, вагою та забарвленням для певного помологічного сорту, з 

плодоніжкою чи без неї [71]. 

Для сушіння використовують білі щільні плоди яблук, кислих та кисло-

солодких осінніх та зимових сортів. Встановлено, що ферментативне потемнін-

ня у яблук осінніх та зимових сортів починається пізніше (через 5...20 хв) ніж у 

яблук ранніх сортів (через 1...5 хв) [72]. Добре сушаться яблука таких сортів: 

Джонатан, Джонаголд, Голден, Ренет Симиренка, Сніжний Кальвіль, Апорт та 

ін. Солодкі яблука мало придатні до сушіння, тому що з них виходить погано-

розварюваний, неароматний та несмачний сушений продукт. Ранні сорти (Папі-

рівка, Білий налив, Антонівка тощо) для сушіння не застосовуються, оскільки 

сушений продукт із них низької якості і вихід його невеликий [71, 72]. 

Для сушіння придатні яблука середнього ступеня зрілості з великою кіль-

кістю ароматичних і смакових речовин. Кружечки, пластинки, дольки чи куби-

ки ріжуться з яблук діаметром більше 50 мм. Для виготовлення більш подріб-

неного матеріалу можуть бути використані дрібні яблука, однак переробка пло-

дів діаметром менше 30...35 мм недоцільна через збільшення відходів [71, 72]. 

Для одержання чипсів з фруктів необхідно використовувати плоди, що 

мають певний діапазон цукрово-кислотного індексу (ЦКІ − відношення вмісту 

цукру до кислоти), який залежить від виду сировини, ступеня зрілості та кліма-

тичних умов. Величина цукрово-кислотного індексу коливається від 8,5 до 21,0, 

і, як правило, є сортовою ознакою (табл. 1.2), [72, 73]. Використання сировини 

із конкретною величиною ЦКІ забезпечує збільшення вологообміну впродовж 

сушіння, виключає можливість реакцій карамелізації та меланоідиноутворення. 

Підвищена або зменшена величина ЦКІ негативно впливає на структурні харак-

теристики та технологічні властивості сировини. 

Найкращу гармонійність смаку мають яблука з величиною ЦКІ 16...20, 

що підтверджується дослідженнями [9, 34, 39, 72]. Така величина оптимальна з 

точки зору технології зневоднення та органолептичних показників чипсів. Під-

вищений вміст цукру, і відповідно індексу, ускладнює сушіння та виключає 

можливість використання високих температур із метою інтенсифікації зневод-
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нення, через імовірність протікання реакцій меланоідиноутворення і 

карамелізації. Індекс нижче вказаного діапазону негативно позначається на 

смакових якостях чипсів.  
 

Таблиця 1.2 

Показники якості яблук [72, 73] 

Показники 
Білий  
налив 

Антонів-
ка 

Ренет  
Симирен-

ко 

Джона-
тан 

Сніжний 
Кальвіль 

Масова частка 
розчинних сухих 
речовин, % 

9,0...12,1 11,4...14,4 13,0...15,3 14,5...16,7 13,5...15,2 

Період до зміни 
кольору зрізу, хв 

1,0 5,0 30,0 40,0 35,0 

Титруєма кислотність, 
% 

0,8...0,9 0,98...1,0 0,4...0,7 0,5...0,7 0,45...0,55 

Вміст вітаміну С, 
мг/100 г 

20,0...22,0 15,0...18,0 7,0...9,0 5,5...6,0 5,0...9,0 

Вміст пектинових 
речовин на суху масу, 
% 

5,5...6,0 14,1...15,0 9,0...11,0 11,0...12,0 10,0...11,5 

Значення ЦКІ 8,5...9,8 9,0...9,2 16,0...19,5 17,0...19,5 16,5...21,0 
Цукри, % мас 7,0...8,0 8,0...8,9 10,0...11,0 11,5...14,0 9,0...12,0 

 

В якості сировини для досліджень були відібрані наступні сорти яблук: 

Ренет Симиренко та Джонатан. Ці яблука задовольняють вищевказаним вимо-

гам, є популярними та розповсюдженими в Україні. Показники якості цих сор-

тів наведені у таблиці 1.2.  

Отже, для виробництва чипсів яблука мають відповідати ДСТУ 8133:2015 

„Яблука свіжі середніх та пізніх термінів достигання. Технічні умови”; бути 

кислих та кисло-солодких осінніх та зимових сортів з ЦКІ 16...20, середнього 

ступеня зрілості, із щільними плодами діаметром більше 50 мм. Наявність у хі-

мічному складі яблук цукрів, органічних кислот, пектинових речовин усклад-

нює процес сушіння, що треба враховувати при розробленні режимів зневод-

нення. 
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1.2. Сушильне обладнання та технології для виробництва чипсів 

 

1.2.1. Сушильне обладнання для зневоднення рослинної сировини 

На даний час для сушіння матеріалів рослинного походження існує вели-

ка кількість різноманітних конструкцій сушильних установок, що 

відрізняються способом підведення теплоти до матеріалу, робочою 

температурою і тиском в сушильній камері, режимом роботи, станом шару 

матеріалу під час сушіння тощо [54, 74 − 79]. При виборі обладнання для заданих 

цілей необхідно враховувати специфіку матеріалу який висушується, це може 

значно обмежити вибір сушильного устаткування [80]. Основними критеріями 

вибору є [43]: фізична форма висушуваного матеріалу; гранично допустима 

температура матеріалу; товщина та форма нарізання, якість і задані 

характеристики готового продукту; енергетична ефективність; продуктивність. 

Фрукти можуть бути висушені цілими, у вигляді кубиків, скибочок, кі-

лець, пластин, тобто без порушення структури, а також у вигляді пюре чи соку. 

Залежно від початкової форми матеріалу використовуються різні за типом су-

шарки. При виборі сушильного устаткування та умов проведення процесу для 

виробництва чипсів з яблук необхідно врахувати високий вміст цукрів (для 

уникнення карамелізації), наявність вітамінів та пектинових речовин, їх адге-

зійну здатність та гігроскопічність.  

Аналіз літературних джерел та Інтернет-ресурсів з техніки і технології 

сушіння показав, що для зневоднення фруктів використовуються традиційні 

сушарки завдяки простоті конструкцій і експлуатації, а також відносно низькій 

вартості. Опис різних способів сушіння фруктів і типів сушарок викладені у 

книгах, статтях [54, 74 − 85], дисертаціях [43,67, 72, 86, 87, 88, 89] та на сайтах 

виробників.  

Для зневоднення фруктів використовують багато способів сушіння. Най-

більшого поширення набули конвективний і конвективно-кондуктивний. За 

конвективного способу теплота передається від джерела теплової енергії до 

зневоднювального матеріалу за допомогою сушильного агенту (теплоносія). Як 
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сушильний агент (теплоносій, і одночасно вологопоглинач) використовують 

нагрітий газ (повітря), пар. При сушінні нарізаних фруктів в шарі переважно 

застосовуються тунельні, камерні сушарки, опис конструкцій і технічні харак-

теристики яких надані в літературі [67, 76, 89, 90] та на сайтах виробників [91 − 

96].  

Розподіл витрат теплоти під час конвективного сушіння зображено на 

рис. 1.5 [47]. Як бачимо, лише 35...45% підведеної теплоти іде на випаровуван-

ня вологи, а решта відносить-

ся до втрат. Такий розподіл 

вказує на неефективність про-

цесу і необхідність його інте-

нсифікації.  

При кондуктивному 

способі сушіння передача те-

плоти здійснюється через на-

гріту поверхню за рахунок те-

плопровідності. Для реалізації 

цього способу використову-

ють вальцьові та лоткові су-

шильні установки. Сушарки металомісткі, мають високі витрати електроенергії. 

Для одержання чипсів даний спосіб не підходить, так як у таких сушарках важ-

ко зневоднювати матеріали з високим вмістом цукрів. Отримати сушений про-

дукт високої якості не вдається через нерівномірний розподіл вологи в матеріа-

лі. Окрім того, продукт, що контактує з нагрітою поверхнею пересушується, 

деформується та розтріскується [43, 67].  

За терморадіаційного способу сушіння теплота матеріалу передається за 

допомогою інфрачервоних променів (ІЧ). Під час ІЧ-сушіння відбувається зна-

чний нагрів поверхні матеріалу, виникає значний температурний градієнт, який 

перешкоджає переміщенню вологи із середини матеріалу на поверхню. Незва-

жаючи на низку переваг (простота конструкції конвеєрних і коридорних су-

 
 

Рис. 1.5. Розподіл витрат теплоти 

 під час сушіння [47] 
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шильних установок, гнучкість управління процесом тощо), сушіння ІЧ в чисто-

му вигляді не набуло достатнього поширення через нерівномірне нагрівання 

матеріалу, низький ККД генераторів ІЧ-випромінювання і значні енерговитрати 

[67, 72, 97].  

Найбільш ефективним способом сушіння фруктів вважається сублімацій-

не зневоднення. Цей спосіб дозволяє одержувати високоцінну та якісну проду-

кцію з мінімальними змінами властивостей початкової сировини. За допомогою 

глибокого вакууму волога виморожується і виходить на поверхню, а потім, за 

рахунок інтенсивного підведення теплоти здійснюється випаровування вологи 

без переходу в рідкий стан. Тунельні сушильні установки для реалізації даного 

способу мають складні конструкції, низьку продуктивність, потребують висо-

ких капіталовкладень, витрат на виробництво та енергоресурси, тому ця техно-

логія не отримала широкого поширення [43, 67, 71, 89, 98]. Чипси одержані 

сублімаційним способом мають невиправдано високу вартість, тому викорис-

товувати його для одержання чипсів недоцільно. 

Діелектричний спосіб зневоднення (сушіння струмами високої частоти 

(СВЧ)) останнім часом набуває широкого використання. Даний спосіб викорис-

товує діелектричні властивості води та сухої речовини, високовологий матеріал 

піддається нагріванню сильніше, ніж сухий. Нагрівання засноване на явищі по-

ляризації молекул фруктів. Використання СВЧ характеризується значною інте-

нсифікацією процесу сушіння. Перевагами є можливість регулювання й під-

тримки певної температури на заданому рівні. Недоліками СВЧ-установок є 

перегріви матеріалу, складність обладнання, небезпека внаслідок шкідливості 

впливу мікрохвильового випромінювання на людину. Такі установки потребу-

ють великої кількості електроенергії, вимагають висококваліфікованих спеціа-

лістів для обслуговування та постійного контролю фону СВЧ-випромінювання. 

Використання високої напруги небезпечно для обслуговуючого персоналу, [67, 

87]. 

Окрім традиційних способів сушіння і сушильного устаткування для зне-

воднення фруктів в літературі розглядається ціла низка нових способів та су-
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шарок [99 − 120]. Зараз досить популярним є комбінування декількох способів 

видалення вологи [103]. Наприклад, сучасні установки для вакуумного сушіння 

можуть бути скомбіновані з мікрохвильовим нагрівом [104], попереднім підсу-

шуванням гарячим повітрям або з попереднім заморожуванням продукту [105]; 

конвективні сушарки з СВЧ- [87] та конденсаційним досушуванням [9, 34, 39, 

107]; конвективно-вакуумне сушіння [108] комбінування способів сушіння: ви-

хрового, методу розділення потоків, кінетичної енергії і методу зустрічних по-

токів у сушарках аеродинамічного типу [109] та ін. 

Для сушіння фруктів та овочів використовують такі установки як TSP 

(фірми ZER); S-5-5 та S-10-10-10 фірми Sandvik, (Швеція); Г4-КСК, Шебекінсь-

кий завод, Росія [110, 112], (рис. 1.6); РЗ-KCK (Україна), СУМ-2 (ІТТФ, Украї-

на) [43]. У [43, 47, 110, 113] зазначено, що найбільш енергоекономічними є 

стрічкові сушарки «Sandvik» (Швеція), тунельні сушарки «Чачак» (Сербія),  

рис. 1.7 92, 113]; СУМ-2 (ІТТФ, Україна). Зазначені установки забезпечують 

висушування сировини до кінцевої вологості 6...20%. 

 
 

Рис. 1.6. Сушарка Г4-КСК-90, Шебекінський завод, (Росія) [112]: 

1 – розкладчик скребкового типу, 2 – транспортер, 3 – корпус,  

4 – витяжна камера, 5 – привід, 6 – осьові вентилятори,  

7 – автоматичні клапани,8 – сходи, 9 – повітропровід, 10 – приводна 

станція, 11 – щит керування, 12 – привід  



 50 

 
Рис. 1.7. Схема тунельної сушарки фірми "Чачак" (Сербія), [92]: 

1 – нижня частина тунелю, 2 – візок, 3 – двері, 4 – термометри, 5 – направляю-

чі, 6 – терморегулятор, 7 – вентилятор, 8 – привід вентилятора,  

9 – верхня частина тунелю, 10 – камера згоряння, 11 –- пальник, 12 – бачок з 

паливом, 13 – платформа, 14 –сходи, 15 – огородження, 16 –  командне елект-

ротабло, 17 – сітка передніх дверей, 18 – шибер для рециркуляції повітря 

 

Російськими розробниками створено апарат для виробництва фруктових 

чипсів рис. 1.8, [111], який містить корпус, ІЧ-камеру, СВЧ-камеру та камеру 

для нанесення цукрового сиропу на поверхню продукту, а також камеру підсу-

шування, які сполучені між собою. Через всі чотири камери проходить тросо-

вий транспортер з сітчастими касетами, який забезпечує циклічно-

безперервний рух касет з періодичними вистоями. Під ІЧ-камерою і СВЧ-

камерою встановлені вентилятори з дифузорами. У камері підсушування вста-

новлений калорифер. Недоліком даного апарату є складність конструкції, нері-

вномірне прогрівання матеріалу ІЧ променями, складне регулювання та під-

тримка параметрів процесу на заданому рівні. Окрім того, чипси через дода-

вання цукру втрачають натуральність смаку. 

Для виробництва чипсів з яблук у світі широко використовують конвек-

тивні сушильні установки типу HBT-TH130, HBT-TH300 та ін. фірми Hans 

Binder, (Німеччина), рис. 1.9, які забезпечують висушування сировини до зали-

шкової вологості 2...6% [114 − 116], сушильні установки фірми "Proctor & 

Schwartz, Ltd." (США), рис. 1.10 [117].  
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Рис. 1.8. Апарат для виробництва фруктових чипсів, (Росія), [111]: 

1 – тросовий транспортер, 2 – електродвигун, корпус, 4, 5 – вентилятори,  

6 – трубопровід, 7 – сітчасті касети, 8 – ІЧ-камера, 9 – СВЧ-камера, 

10 – камера для нанесення цукрового сиропу, 11 – камери підсушування,  

12 – ІЧ-лампи, 13 – магнетрони, 14 – розпилювальні форсунки,  

15 – дифузор, 16 – ТЕН, 17 – перегородки 
 

 

 
 

Рис. 1.9. Фото фрагменту лінії для сушіння фруктів, овочів, ягід 

фірми Hans Binder, (Німеччина), [114 - 116]  

 

Також використовуються вітчизняні конвективні сушильні установки сві-

тового рівня шафного типу (С-100, С-4Е (СКРР-250) і С-5 (СКРР-1000) [91, 94, 
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96, 120], рис. 1.11, російські (СД-150 [87]) та ін. Дані сушильні установки за-

безпечують кінцеву вологість 5...8%. 

 

 
Рис. 1.10. Схема стрічкової сушарки фірми Proctor & Schwartz , Ltd, (США), [117]:  

1 - сушильна зона, 2 - транспортерна стрічка, 3 - пересипання продукту, 4 - вентилятор 

 

У ІТТФ НАН України розроблено 

теплонасосну сушарку для низькотемпе-

ратурного зневоднення трав, овочів та 

фруктів до різної кінцевої вологості  

(рис. 1.12), зокрема для одержання чипсів. 

Переваги сушарки − висока якість 

висушеного продукту; регулювання та ко-

нтроль тепловологісних умов зневоднен-

ня; через відсутність викидів парникових 

газів гарантується екологічна чистота 

процесу; надійність, простота експлуатації 

та тривалий термін служби; не потребує 

спеціально обладнаного приміщення [118, 119].  

У теплонасосній сушарці, порівняно з конвективними сушарками, в 

1,5...2 рази нижча величина питомих енергетичних витрат на випаровування 

вологи з рослинної сировини [118, 119]. Це досягається утилізацією теплоти 

відпрацьованого сушильного агента. 

 
 

Рис. 1.11. Промислова сушарка типу 

СКРР-1000 для виробництва чипсів та 

сухофруктів, (Україна), [91, 94, 96] 
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У результаті літературного 

огляду з’ясовано, що процеси зневод-

нення рослинної сировини усклад-

нюються через хімічний склад та бу-

дову паренхімних тканин. Для сушін-

ня фруктів найбільше застосовуються 

конвективні сушильні установки, які 

мають не лише переваги (простота 

конструкції та експлуатації, відносно 

низька вартість), а й ряд істотних недо-

ліків, основними з яких є значні втрати 

теплоти з відпрацьованим повітрям та 

залежність ефективності роботи сушар-

ки від вологості атмосферного повітря, 

погодних умов та сезону. Тому розроблення енергоефективних режимів зневоднен-

ня фруктової сировини та зменшення тривалості процесу є актуальною задачею. 

1.2.2. Технології для виробництва чипсів із фруктів та овочів 

Аналіз літературних та Інтернет джерел показав, що існує значна кіль-

кість технологій для виробництва чипсів із фруктів та овочів [72, 79, 87, 121, 

122, 125 – 145]. Асортимент чипсів з фруктів та овочів дуже різноманітний та 

включає чипси з яблук, хурми, айви, груш, ананасів, манго, бананів і тп., морк-

ви, буряку, батату, білих коренеплодів тощо [35 – 40, 122]. Науковими розроб-

ками технологій сушіння чипсів займаються у багатьох країнах світу, проте в 

Україні цьому питанню приділяється недостатньо уваги. Найпершими дослі-

дженням процесу зневоднення фруктів та овочів під час одержання чипсів по-

чали займатись в Інституті технічної теплофізики НАН України [6, 7].  

Більшість промислових технологій виробництва чипсів із фруктів містять 

такі основні операції: миття; видалення/не видалення насіннєвої камери; нарі-

зання; попередню теплову обробку сировини до сушіння (або на заключному 

етапі обробку продукту) додатковими смаковими добавками; зневоднення (ос-

 
 

Рис. 1.12. Теплонасосна сушильна  

установка, (ІТТФ НАН України) 
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новний етап у технологічному циклі); охолодження та пакування. Розглянуті 

технології виробництва чипсів відрізняються формою та розмірами нарізання 

фруктів (від 0,8 мм до 7 мм) та методами зневоднення (вакуумний [121, 123], 

конвективний [124], ІЧ [120, 126 – 128], сублімаційний [129], а також їх комбі-

націями – конвективний метод з СВЧ-досушуванням [72, 87, 130, 131], вакуум-

ний сублімаційний [132], СВЧ-сушіння з вакуумуванням [133], конвективно-

радіаційний метод [134], конвективно-конденсаційний [39]) та режимами (тем-

ператури сушильного агенту від 40 °С до 110 °С в залежності від методу сушін-

ня та вихідної сировини). Більшість технологій отримання чипсів передбачають 

обробку розчинами, що містять кислоти та цукри, соки, мед, підсолоджувачі на 

стадії підготовки сировини до сушіння [129, 135 – 138] або нанесення на завер-

шальній стадії на продукт різноманітних підсилювачів смаку, прянощів чи аро-

матизаторів, часто штучного походження [130, 139]. Є технології, що викорис-

товують обробку на обох стадіях [140]. Кінцева вологість чипсів коливається в 

межах 2...10%. Все це негативно позначається на якості чипсів, в результаті чо-

го вони втрачають свій натуральний смак та аромат. Крім того, використання 

додаткових сировинних компонентів та обладнання підвищують собівартість 

кінцевого продукту. 

Відома російська технологія виробництва чипсів з яблук, в якій для зне-

воднення використовують конвективне сушіння, СВЧ-підсушування та СВЧ-

досушування [87, 141]. Містить необхідне обладнання для здійснення основних 

технологічних операцій, рис. 1.13. Основною частиною лінії є комбінований 

тороїдальний апарат, розділений на секції підігріву сировини, конвективного 

сушіння, попередньої гідротермічної обробки, СВЧ-сушіння, і секцію охоло-

дження висушеного продукту, призначену для доведення продукту до кінцевої 

готовності. Через корпус послідовно проходять робочі секції з продуктом. Та-

кож у лінії передбачено сульфітатор, комплекс устаткування з барабанної ма-

шини з мийним блоком та багатофункціональну установку для подрібнення си-

ровини і відділення насіння. 
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Перевагою лінії є її багатофункціональність та компактність, розширений 

асортимент чипсів. До недоліків можна віднести обробку сірчистою кислотою 

яблук, що суттєво погіршує натуральність чипсів та підвищує їх собівартість. 

Окрім того недоліками є: значна питома виробнича площа обладнання на оди-

ницю готового продукту; нерівномірність обробки продукту СВЧ-енергією че-

рез лінійність руху секційних робочих камер через секції СВЧ-сушіння; високі 

теплові втрати в навколишнє середовище і недостатнє використання теплового 

потенціалу сушильного агенту під час конвективного сушіння; дороге та склад-

не обладнання.  
 

 
 

Рис. 1.13. Апаратурно-технологічна схема лінії для виробництва яблучних чипсів:  

1 - ємність для вихідної сировини, 2 - роторний живильник з ваговим механізмом,  

3 - сортувально-інспекційний транспортер, 4 - мийна машина, 5 – калібрувальна 

машина, 6 - орієнтатор, 7 - машина для видалення насіннєвого гнізда з пристроєм 

різання сировини на пластини, 8 - сульфітатор, 9 - комбінований тороїдальний апа-

рат, 10 - фасувально-пакувальний автомат, 11 - комплекс обладнання для гідратації 

сировини, секції : 12 - підігріву сировини, 13 - конвективного сушіння, 14 - попере-

днього СВЧ-сушіння, 15 - гідротермічної обробки, 16 - завершального СВЧ-

сушіння, 17 - охолодження висушеного продукту, 18 - робочі секції з продуктом,  

19 - відсіки СВЧ-блоків, 20 - циркуляційний трубопровід,  

21 - шафа автоматичного керування 
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На рис. 1.14 зображена технологія виробництва плодоовочевих чипсів з 

використанням методу комбінованого енергопідводу (конвективного і СВЧ), 

[72, 142]. Технологічна схема включає машини для підготовки, обчищення (для 

коренеплодів) та нарізання плодоовочевої сировини, бланшувач стрічковий, стріч-

кову сушарку та СВЧ-фінішер. Недоліками даної технології є нерівномірність 

обробки продукту СВЧ-енергією, дороге обладнання для СВЧ-зневоднення. 
 

 
 

Рис. 1.14. Апаратурно-технологічна схема лінії по виробництву плодоовочевих чип-

сів: 1 – норія ковшова; 2 – мийна машина; 3 – конвеєр інспекційний; 4 – машина для 

нарізання яблук на дольки; 5 – похилий стрічковий конвеєр; 6 – стрічковий апарат 

для бланшування; 7 – котел; 8 – похилий конвеєр з осцилюючою розкладкою;  

9 – установка сушильна універсальна; 10 – сортувальний стіл; 11 – установка мікро-

хвильового сушіння; 12 – накопичувач; 13 – вібробункер; 14 – конвеєр;  

15 – фасувально-пакувальний автомат 

 

Також відома технологічна лінія виробництва чипсів з фруктів та ово-

чів з використанням ІЧ-сушіння, рис. 1.15, [134, 143, 144]. Лінія складається 

з мийної машини, інспекційного транспортеру, калібрувальної машини, 

пристрою для видалення насіннєвого гнізда і нарізання плодів на пластини, 

сульфітатору та фасувально-пакувального автомату. У лінії встановлено 

комбінований апарат з ІЧ-камерами (рис. 1.8), опис і недоліки якого описа-
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но вище. До недоліків технології можна віднести обробку чипсів цукром та 

сульфітами. Як відомо, після сульфітування руйнується тіамін (вітамін В1), 

а залишки сульфітів викликають алергічні реакції у більшості споживачів і їх 

використання обмежено. 
 

 
 

Рис. 1.15. Апаратурно-технологічна схема лінії виробництва фруктових та ово-

чевих чипсів: 1 – бункер, 2 – роторний дозатор, 3 – ваги, 4 – мийна машина,  

5 – транспортер, 6 – калібрувач, 7 – пристрій для видалення насіннєвого гнізда і 

нарізання плодів, 8 – орієнтатор, 9 – сульфітатор, 10 – апарат для теплової обро-

бки, 11 – фасувально-пакувальний автомат, 12 – конвеєр, 13 – сітчасті касети,  

14 – транспортер, 15, 16 – ІЧ-камери, 17 – камера для нанесення цукрового си-

ропу, 18 – камера підсушування, 19, 20 – ІЧ-лампи, 21 – розпилювальні форсун-

ки, 22, 23 – вентилятори, 24 – калорифер, 25 – душовий пристрій  
 

Білоруськими вченими була розроблена технологія промислового вироб-

ництва чипсів з яблук [124], яка включає: миття яблук, обчищення від шкірки 

та видалення насіння, нарізання на дольки, замочування у воді з температурою 

100 °С. Далі яблучні дольки зневоднюють на сушильних установках типу  

К-300Е до кінцевої вологості 8%. Висушені яблука розмелюють на дробарках до 

фракції менше 3 мм та замочують в цукровому сиропі при температурі 60 °С, суміш 
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відціджують і формують пластинки чи диски діаметром не більше 40 мм і завтовш-

ки 2...3 мм. Сушать пластини на конвективних сушарках до кінцевої вологості 8%. 

Недоліками даної технології є наявність додаткових операцій, таких як об-

чищення від шкірки; розмелювання; замочування у сиропі для відновлення; від-

ціджування; формування пластинок та повторне сушіння. Замочування у воді при-

зводить до втрат сухих розчинних речовин яблук. Подрібнення призводить до 

комкування порошку, що ускладнює технологічний процес. Додаткове обладнання 

та час суттєво збільшують енергетичні витрати та підвищують собівартість чипсів. 

За рахунок подрібнення та формування чипси не вважаються натуральними.  

Відомий спосіб виробництва плодоовочевих чипсів [145], що передбачає 

сушіння у п’ять послідовних етапів, серед яких конвективне сушіння, сушіння у 

псевдозрідженому шарі та з подачею СВЧ-енергії. Основним недоліком є скла-

дність регулювання та підтримка параметрів процесу на заданому рівні, а також 

збільшення витрат на виробництво за рахунок використання псевдозрідження.  

Відомі також способи одержання чипсів з використанням конвективно-

конденсаційного способу зневоднення [39], а також конвективного [35 – 38], які 

передбачають гігротермічну обробку сировини перед зневодненням, що дозво-

ляє скоротити тривалість процесу, підвищити енергоефективність та покращити 

чипси [125]. 

Можна зробити висновок, що науковими розробками технологій сушіння 

чипсів займаються у багатьох країнах світу, проте в Україні немає промислової 

теплотехнології виробництва чипсів з фруктів. Вище розглянуті технології ма-

ють певні недоліки, основними з яких є використання складного, дорогого та 

металомістого обладнання, нераціональні режими зневоднення та додаткові 

операції і обладнання для нанесення додаткових інгредієнтів. Фруктові та ово-

чеві чипси за рахунок внесення різноманітних добавок втрачають природний 

смак; додаткові операції та обладнання збільшують витрати на виробництво, 

підвищують собівартість кінцевого продукту. При цьому нераціональні режими 

сушіння призводить до зростання тривалості процесу сушіння і, як наслідок, до 

збільшення енерговитрат та втрат корисних речовин у сировині.  
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З літературних джерел [13, 19, 28, 47, 53, 146 – 159] можна зробити висновок, 

що існує багато способів підвищення енергоефективності процесу сушіння,  

основні з яких наведені на рис. 1.16.  

 
 

Рис. 1.16. Способи підвищення енергоефективності процесу сушіння [47] 

Високотемпературний 
високовологий  метод 

сушіння 

Процес зневоднення 
матеріалу 

Зонний (багатостадійний)  
метод сушіння 

Конденсаційний  метод 
сушіння 

Поєднання різних  
методів сушіння 

Утилізація  теплоти 
відпрацьованого 

сушильного агента 

Термічна,  паротермічна  
або  гідротермічна  

обробка 

Підготовка матеріалу  
до сушіння 

Зниження початкової 
вологості шляхом  

механічного  
зневоднення 

Збільшення поверхні 
випаровування  

матеріалу 

Інтенсифікація 
 процесу  
 сушіння 

Рециркуляція  
сушильного  агента  

Використання  
нетрадиційних джерел 

енергії  

Способи підвищення 
енергоефективності 

Ефективні  
сушильні установки 

•тунельні; 
•стрічкові; 
•ТНСУ. 

 

У своїх дослідженнях ми зупинились на деяких з них, а саме: підготовка 

матеріалу до сушіння за рахунок попередньої теплової обробки; інтенсифікація 

безпосередньо процесу зневоднення за рахунок стадійних режимів; викорис-

танням ефективних сушильних установок із рециркуляцією сушильного агенту.  

 

1.3. Висновки, мета і завдання дослідження 
 

З наведеного літературного огляду випливає, що процес термічного 

зневоднення є основним у технологічному циклі отримання чипсів і визначає 

якість готового продукту та енергетичні показники виробництва. У розглянутих 
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технологіях виробництва чипсів із фруктів є ряд істотних недоліків, які потре-

бують вдосконалення. Необхідно направити основні зусилля на дослідження 

впливу попередньої обробки сировини, а також на інтенсифікацію процесу сушіння. 

Розроблення енергоефективної теплотехнології виробництва чипсів з яб-

лук є актуальним завданням через відсутність в Україні масового промислового 

виробництва чипсів. Спираючись на досвід та аналіз публікацій співробітників 

відділу ТМПТ ІТТФ НАН України, можна припустити, що проведення процесу 

сушіння у режимі стадійного зневоднення забезпечить скорочення тривалості 

процесу та енерговитрат, дозволить отримувати якісний продукт.  

Метою роботи є інтенсифікація тепломасопереносу під час конвективно-

го сушіння яблук при створенні енергоефективної теплотехнології одержання 

чипсів. 

На основі аналізу проблеми поставлені завдання даного дослідження: 

- 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 сушіння; 

- розробити енергоефективну теплотехнологію виробництва чипсів з яблук. 

Результати цього розділу викладені у працях [6 – 8, 13, 14, 25, 28, 34 – 39].  
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ УСТАНОВКИ ТА МЕТОДИКИ  

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

2.1. Експериментальний сушильний стенд для вивчення  

процесів тепломасообміну при зневодненні капілярно-пористих матеріалів 

 

Дослідження процесу конвективного зневоднення яблук з метою вивчен-

ня основних закономірностей тепломасопереносу проводили на експеримента-

льному сушильному стенді, принципова схема якого зображена на рис. 2.1 [47].  

Стенд складається із системи ізольованих повітропроводів з пристроями 

для нагрівання сушильного агента, сушильних камер, системи контролю і під-

тримання температури сушильного агента на заданому рівні, автоматичного 

збору даних про проходження процесу сушіння колоїдних капілярно-пористих 

матеріалів (ККПМ) та їх обробки. У стенді передбачена рециркуляція сушиль-

ного агента. 

Під час проведення експериментальних досліджень відповідно до завдань 

дисертаційної роботи з метою підвищення точності вимірювань і швидкості ре-

гулювання температур було вдосконалено автоматичну систему регулювання 

стенду, шляхом заміни електричного регулятора температури ЕРТ-4 на новий 

ПІД-регулятор з інтерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ101-КР, також було встанов-

лено оптотиристор симетричний та нові електричні нагрівачі. 

Сушильна камера (1) має скляний люк, через який здійснювалось заван-

таження зразків та спостереження за кольором та зовнішнім виглядом матеріа-

лу під час сушіння. 

Ділянка теплової підготовки сушильного агента (2) виконана у вигляді 

прямокутного канала з розміщеним у ньому трьохсекційним електропідігріва-

чем потужністю 10 кВт. Для підтримки температури на заданому рівні калори-

фер підключений до автоматичної системи регулювання, яка складається з тер-
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мометрів опору ТСМ-50 (4), ПІД-регулятора з інтерфейсом RS-485 (7), оптоти-

ристора симетричного та електричних нагрівачів встановлених у ділянці тепло-

вої підготовки повітря (2). Вона дозволяє підтримувати в автоматичному 

режимі температуру повітря з точністю ±0,1 °С. 

 
 

Рис. 2.1. Схема експериментального сушильного стенду для вивчення  

процесів тепломасообміну при зневодненні ККП матеріалів: 

1 – робочі (сушильні) камери; 2 – ділянка теплової підготовки повітря;  

3 – ваги з підставкою; 4 – термометр опору; 5 – щит управління; 6 – потенці-

ометр; 7 – регулятор температури повітря; 8 – монітор; 9 – системний блок 

робочої станції; 10 – повітровід підсосу; 11 – вентилятор; 12 – психрометр;  

13 – патрубок вихлопу повітря; 14 – теплоізолюючий каркас; 15 – патрубок 

підведення пари з голчатим вентилем 
 

Рух сушильного агента забезпечується відцентровим вентилятором сере-

днього тиску (11). На щиті керування (5) здійснюється регулювання частоти 

обертання вентилятора (11) та зміна швидкості руху сушильного агента. За до-

помогою шиберів на патрубках (10), (13) регулюється співвідношення між сві-

жим і відпрацьованим повітрям. 

За допомогою хромель-копелевого термоелектричного перетворювача 

(діаметром 0,2 мм) реєструється температура повітря в сушильній камері. Дат-
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чик розташований над досліджуваним зразком. У процесі сушіння заміряли те-

мпературу поверхні та середини зразка за допомогою спеціально виготовлених 

зондів діаметром 1,2 мм із вмонтованими в них термоелектричними хромель-

копелевими перетворювачами. Тарування термоелектричних перетворювачів 

проводили в киплячій воді. Основна похибка показників запису температури не 

перевищувала ± 0,1 °С. 

Швидкість повітря в сушильних камерах вимірювали за допомогою чашко-

вого анемометра МС-13. 

 

Технічна характеристика експериментального сушильного стенду: 

 

 Електрична потужність ТЕНів     1…2 Вт·10
-3

 

Температура сушильного агенту    20…150 °С 

Швидкість руху сушильного агенту    0,5…5,5 м/с 
 

 

Стенд обладнаний автоматизованою системою збору та обробки інфор-

мації (рис. 2.2), що включає комп’ютер, цифрові ваги AD-500, прикладну спеці-

алізовану комп’ютерну програму Sooshka2_2, канал вимірювання температури, 

що складається з аналого-цифрового перетворювача та інтерфейсу [47]. 

Аналогові сигнали з термоелектричних датчиків перетворювались АЦП 

(i-7018) в цифрову форму та за допомогою інтерфейсу (i-7520) передавались на 

комп’ютер.  

На рис. 2.3 представлена панель управління комп’ютерної системи 

Sooshka2_2 автоматичного збору та обробки інформації з сушильного стенда. 

Розроблена програма дає можливість автоматично накопичувати інформацію 

про перебіг процесу сушіння та виконувати всі необхідні розрахунки. 
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Рис. 2.2. Структурна схема автоматизованого збору та  

обробки інформації, що надходить з сушильного стенду 

 

 

 
 

Рис. 2.3. Панель управління системою автоматичного збору та  

обробки інформації  
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2.2. Методика проведення досліджень на експериментальному су-

шильному стенді та обробка експериментальних даних  

 

Після встановлення на стенді необхідного тепловологісного режиму сушін-

ня, на штангу ваг (3) в сушильній камері (1) (рис. 2.1) поміщали перфоровану ре-

шітку зі зразками яблук, в які вводили термоелектричні датчики в напрямку до 

центру, у верхнє кружальце (поверхня зразка) та у нижнє кружальце (середина 

зразка), (рис. 2.4) [47]. 

Після завантаження зразка вмикали 

комп’ютерну систему збору та обробки ін-

формації, яка реєструвала температуру су-

шильного агента, зміну маси зразка та його 

температуру в процесі сушіння. 

Ваги (3) на рис 2.1 безперервно фіксу-

вали зменшення маси зразка в процесі знево-

днення. Запис зменшення маси яблук під час 

сушіння проводився через постійні проміжки 

часу в автоматичному режимі за допомогою 

програми ”Sooshka 2_2”. Процес зневоднен-

ня вважався завершеним, коли ваги переста-

вали реєструвати зміну маси зразка, тобто 

зразок висихав. 

Після закінчення досліду зразок знімали з штока ваг і досушували до абсо-

лютно сухої маси в сушильній шафі. Кінцеву вологість зразка ( с

кW ) і контрольну 

початкову вологість матеріалу до досліду визначали відповідно до ДСТУ 

7804:2015 „Продукти переробляння фруктів та овочів. Методи визначання сухих 

речовин або вологи".  

Абсолютну вологість зразка (вологовміст у %) W 
с
 розраховували по відно-

шенню до маси сухої речовини матеріалу за формулою (2.1), [47]: 

 
 

Рис. 2.4. Сушильна камера  

з дослідним зразком на 

електронних вагах AD – 500 
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c 1 2

2 0

1

2

0

                             100,                                                 (2.1)

де  маса бюкси з навішенням до досушування, г;

 маса бюкси з навішенням після досушування, г;

m m
W

m m

m

m

m

−
= ⋅

−

−

−

маса пустої бюкси , г.−

 

За результат випробувань приймають середнє арифметичне двох паралель-

них визначень. Обчислення проводять з похибкою не більше 0,001%. Розбіжності 

між двома паралельними визначеннями не повинні перевищувати 0,25%. 

Для визначення поточної, змінної вологості зразка необхідно знати його аб-

солютно суху масу, яку визначали за формулою (2.2): 

к к
a.c. к

a.c.

к

к

                                ,                                                      (2.2)
100

де  абсолютно суха маса зразка, г;

 маса зразка після висушування на стенді, г;

 з

G W
G G

G

G

W

⋅
= −

−

−

− алишкова (кінцева) вологість зразка, %.

 

За абсолютно сухою масою зразка визначали початку вологість зразка і во-

логість зразка у фіксовані моменти часу в процесі сушіння за формулою (2.3): 

a.c.

a.c.

100c G G
W

G

−
= ⋅ , %     (2.3) 

За експериментальними даними будувалися криві кінетики сушіння 

( )τ
c

W f= , криві швидкості сушіння ( )τ
c c

dW d f W= , отримані шляхом чисельного 

диференціювання кривих сушіння, а також температурні криві )τ(ft = . 

 

2.3. Методика проведення попередньої теплової обробки яблук  

 

З метою інтенсифікації масопереносу при сушінні та зменшення енерге-

тичних витрат проводять попередню теплову обробку рослинної сировини. 

Бланшування (від. фр. blanchir – відбілювати) – технологічна операція, яка пе-

редбачає короткочасну обробку фруктів чи овочів при певному температурно-

му режимі парою, гарячим повітрям, гарячою або киплячою водою, водними 
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розчинами органічних кислот, лугів, харчових речовин (розсоли, сиропи) тощо, 

[11, 23, 29, 30, 49, 50]. 

Час і температура бланшування взаємозалежні – зі збільшенням темпера-

тури скорочується тривалість обробки [49, 197]. Температура завжди більше  

60 °С, час і спосіб обробки залежить від виду конкретної сировини [12, 15, 49]. 

Критерієм оцінки інактивації ферментної системи під час бланшування є реак-

ція на наявність найбільш термостійкого ферменту – пероксидази [160 – 162].  

Наявність пероксидази визначалась об’ємним методом в присутності гва-

яколу відповідно до [11, 12, 15, 160 – 162]. 

Для досліджень були вибрані наступні види бланшування: парою, у воді, 

у 0,1-ому та 1%-ому розчинах лимонної кислоти та у 10%-ому цукровому  

сиропі.  

Бланшування у воді та розчинах проводилось наступним чином. Готували 

розчини лимонної кислоти необхідної концентрації (0,1%-вий та 1%-вий ) та 

10%-вий цукрового сиропу cлідуючи техніці приготування робочих розчинів, 

нагрівали їх до температури 70 °С. Підготовлені яблучні кружальця поміщали у 

воду або бланшувальний розчин. Після досягнення зразками температури  

70 °С, що визначалась за допомогою термоелектричного датчика, який вводили 

в середину зразка, їх витримували протягом 360…480 с в діапазоні температур 

70…75 °С. Бланшовані зразки охолоджували на повітрі до температури примі-

щення. Для дослідження впливу видів бланшування на процес сушіння оброблені 

зразки поміщали у експериментальний сушильний стенд. 

Бланшування парою проводили у пароварці електричній Tefal Vitacuisine 

Compact 4003, з можливістю автоматичного регулювання часу витримки. Темпе-

ратура середовища та зразків визначалась за допомогою приладу Dual input tem-

perature “Nicetu” DT821A, рис. 2.5. 

Відповідно до методики, підготовлені яблучні кружальця з видаленою се-

рцевинкою завтовшки 3...4 мм та діаметром 60…70 мм нагрівали до температу-

ри 85…95 °С впродовж 20…40 с та витримували протягом 30…40 с. Темпера-

туру визначали за допомогою термоелектричних датчиків введених у середину 
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зразка, (рис. 2.5). Після бланшування зразки охолоджували на повітрі до темпе-

ратури приміщення та поміщали у експериментальний сушильний стенд. 

 

 
 

Рис. 2.5. Бланшування парою яблучних зразків 
 

Під час проведення досліджень також вимірювали температуру та відно-

сну вологість повітря у приміщенні, масу зразків до та після обробки.  

Сушіння проводилось згідно з методикою, яка описана вище. За експери-

ментальними даними будували температурні криві )τ(ft = , криві кінетики сушін-

ня ( )τ
c

W f=  та швидкості сушіння ( )τ
c c

dW d f W= . 

Під час сушіння визначали час потемніння оброблених зразків та прово-

дили органолептичну оцінку отриманих чипсів з яблук відповідно до технічних 

умов ТУ У 10.3-05417118–053:2016 „Чипси фруктові, овочеві” від 21.09.2016 р. 

 

2.4. Методика дослідження адсорбційних властивостей яблук 

 

Знаючи величину рівноважної вологості матеріалу, можна передбачити 

поводження сировини при сушінні, пакуванні й збереженні [163]. Величини 

цих характеристик встановлюються в результаті взаємодії навколишнього 

середовища і матеріалу в їхньому прагненні до стану рівноваги. Здатність 

матеріалу утримувати вологу характеризується рівноважною вологістю. 
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Рівноважною називається вологість, при якій тиск пари над матеріалом 

дорівнює парціальному тиску пари у навколишньому середовищі [43, 163]. 

Методи визначення вологості розділяються на прямі і непрямі. Прямі 

методи засновані на безпосередньому виміру вологи і сухої речовини в 

навішенні. До них відносяться: 

– метод висушування навішення і виміри маси до та після сушіння;  

– екстракційний метод, при якому волога витягається з матеріалу 

водопоглинаючою рідиною з наступним визначенням її вмісту в екстракторі;  

– метод, заснований на витягуванні вологи за допомогою карбіду 

кальцію, що змішується із сипучим матеріалом, який вступає в реакцію з 

утворенням ацетилену, по об'єму якого судять про масу вологи. 

До непрямих методів відносяться електричні, механічні, оптичні, 

калориметричні і т.д. Електричні методи відрізняються швидкістю аналізу і 

дозволяють проводити контроль вологості безупинно. Серед цих методів 

виділяється своєю простотою і високою точністю – ємнісний, заснований на 

вимірі діелектричної проникності матеріалу. Діелектричну проникність 

вологого матеріалу визначають по ємності конденсатора, між обкладинками 

якого знаходиться досліджуваний матеріал [86]. Найбільшого поширення 

одержав метод висушування, що вважається найбільш точним. 

Як вже зазначалось, визначення масової частки вологи у яблуках 

проводилося відповідно до ДСТУ 7804:2015 „Продукти переробляння фруктів 

та овочів. Методи визначання сухих речовин або вологи". Однак, для виміру 

вологості цим методом потрібний значний час, через що його не можна 

використовувати для безперервного контролю матеріалу в процесі 

зневоднювання.  

Величину рівноважної вологості визначають тільки експериментально по 

ізотермах сорбції і десорбції, оскільки розмаїтість форм зв'язку вологи з матері-

алом, структур і хімічного складу продукту ускладнює аналітичний розрахунок. 

Максимальна вологість, що може мати матеріал за рахунок сорбції водяної па-

ри з навколишнього середовища при φ = 100% називається гігроскопічною.  
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У роботі було використано тензометричний спосіб визначення рівноваж-

ної вологості (метод Ван Бамелена). Для одержання ізотерм адсорбції дослі-

джуваний матеріал витримували в повітряному середовищі з постійною вологі-

стю і температурою до настання рівноважної вологості [43, 164, 165].  

Визначену масу досліджуваного матеріалу, попередньо висушену до аб-

солютно сухої маси у вакуумній сушильній шафі у бюксах витримували в екси-

каторах з визначеною відносною вологістю. Для створення повітряного середо-

вища із заданою вологістю φ використовувалися розчини сірчаної кислоти 

H2SO4 різної концентрації в замкнутих просторах ексикаторів. 

Експерименти проводили при температурі 20 °С в інтервалі відносних воло-

гостей повітря ϕ = 0,9...0,4, що відповідає вологості повітря у виробничих примі-

щеннях. Бюкси з навішенням періодично зважували на лабораторних вагах  

МН-200 з припустимою похибкою зважування 0,01 г.  

Вологість матеріалу вважалася рівноважною, якщо кілька наступних одне 

за одним зважувань із інтервалом у добу мали однаковий результат, що означа-

ло встановлення рівноважної вологості матеріалу в ексикаторі. Тензометричний 

метод простий, але відрізняється тривалістю.  

При обробці всіх експериментальних даних поглинена матеріалом волога 

була віднесена до маси абсолютно сухого навішення, тобто визначався волого-

вміст у %.  

Вологість матеріалу визначали за формулою (2.1). Рівноважну вологість 

матеріалу визначали по формулі (2.4): 

с

р

р сух

сух бюк

100
m m

W
m m

−
= ⋅

−
,     (2.4) 

де с

рW  – рівноважна вологість матеріалу в %; 

mр – маса бюкси з вологим матеріалом в рівноважному стані, г. 

У результаті, були одержані ізотерми адсорбції с

рW  = f(ϕ) у дослідженому 

інтервалі відносних вологостей повітря. Під час проведення експерименту фік-
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сувалася зміна маси зразків у часі та розраховувалася вологість, що дозволило 

одержати кінетичні криві адсорбції сW = f(τ). 

 

2.5. Визначення коефіцієнта набухання та відновлюваності чипсів з 

яблук 

 

Одним із критеріїв оцінки якості сушених продуктів є їх властивість до 

набухання та відновлювання. З метою визначення якості чипсів та перевірки 

правильності попередньої теплової обробки перед сушінням та режимів знево-

днення проведено дослідження по визначенню відновлюваності.  

Дослідження проводили по методиці Б. В. Зозулевича [90, 166, 167] адап-

тованій для продуктів із низькою залишковою вологістю ваговим способом [47] 

Перед розрахунком відновлюваності визначали коефіцієнт набухання 

(Kн), який показує відносне збільшення маси продукту після набухання та ви-

значає здатність до відновлювання початкових властивостей матеріалу при зне-

водненні [47, 90, 166 – 168].  

Відповідно до методики у заздалегідь підготовлені бюкси поміщали на-

важку чипсів 1…3 г, заливали водою температурою 45 
о
С у співвідношенні 

1:10. Термостатування проводили протягом 30 хв, центрифугування – протягом 

10 хв при n = 3000 об/хв, потім зливали зайву воду.  

Відновлений матеріал зважували та розраховували коефіцієнт набухання 

за формулою (2.5): 

2
н

1

G
K

G
=  або н

1

G
K

G

∆
= ,                                              (2.5) 

н

1 2

де  коефіцієнт набухання;

,  маса матеріалу до набухання і після відповідно, г;

 приріст маси впродовж набухання, г.

K

G G

G

−

−

∆ −
 

Відповідно до Зозулевича Б.В. [90, 166 – 168] відновлюваність матеріалу 

є більш показовою величиною, яка безпосередньо показує наскільки вологість 

відновленого матеріалу наближається до вихідної, або наскільки загальна маса 
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матеріалу після набухання наближається до вихідної маси, яка приймається за 

100%.  

Вологість відновлених яблук визначали за формулою (2.6): 

0
н

1

0

1

                              100 %,                                                       (2.6)

де  вміст сухих речовин у вихідній сировині, %;

 вміст сухих речовин у висушеному матеріал

S
B K

S

S

S

= ⋅ ⋅

−

− і, %.

 

Для зменшення випадкових помилок експерименти проводили з трьома 

паралельними зразками. Зважування бюкс з навішеннями проводили на лабора-

торних вагах ВЛР-200 г з припустимою похибкою зважування 0,5 мг. Центрифу-

гування проводили на центрифузі. Під час проведення експериментів фіксували 

температуру у приміщенні. Експерименти проводили при температурі навколиш-

нього повітря, яка коливалася в інтервалі 20…21 °С. 

Перед проведенням досліджень було уточнено дану методику безпосере-

дньо для чипсів з яблук. Було проведено дослідження по визначенню оптима-

льного часу та температури витримки зразків у воді. Температура витримки бу-

ла 20 та 45 º С, час – 5, 10, 30, 60 хв та 24 години. Проаналізувавши одержані 

нами дані та дані інших дослідників [167 – 171], можна зробити висновок, що 

максимальна величина коефіцієнту набухання Kн та відновлюваності B чипсів 

досягається у воді з температурою 45 º С протягом 30 хв, співвідношення мате-

ріалу та води 1:10. Проводити витримку протягом доби не доцільно, оскільки за 

цей час відбуваються фізико-хімічні зміни у матеріалі та його псування. Ре-

зультати даного дослідження викладені у роботі [23]. 

 

2.6. Методика проведення дериватографічних досліджень та оброб-

ка експериментальних даних 

 
Дериватографічні дослідження виконували в дериватографі Q-1000 сис-

теми Paulik-Paulik-Erdey (рис. 2.6) виробництва фірми „МОМ” (Угорщина) 
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[172, 173], модернізованого в ІТТФ НАН України. Методика проведення дослі-

джень та їх обробка ґрунтовно викладені в роботі [174]. 

 

 
 

Рис. 2.6. Дериватограф Q-1000 фірми „МОМ” (Угорщина)  

 

Блок-схема модернізованого дериватографа Q-1000 для дослідження тер-

мічної деструкції рослинних матеріалів представлена на рис. 2.7.  

Дериватограф Q-1000 складається з печі, вагового блока, блоків вимірю-

вання та обробки інформації. У печі (1) за допомогою програматора (2) підтри-

мується задана температура, яка контролюється термопарою (3). Ваговий блок 

включає аналітичні ваги (4) з пристроями для зміни чутливості та поглинання 

коливань.  

На одній стороні коромисла ваг підвішена пустотіла керамічна стійка (5), 

верхній кінець якої введений в піч. Стійка в верхній частині має гребінку з вмо-

нтованими спаями від двох диференціальних термопар.  
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Рис. 2.7. Блок-схема модернізованого 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 
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Перша (робоча) термопара призначена для вимірювання температури зра-

зка (Т) в процесі нагрівання. На спай другої термопари насаджують тигель з 

інертною речовиною. Різниця температур між зразком та інертною речовиною 

реєструється в вигляді диференціальної електрорушійної сили (ДТА). 

На другій стороні коромисла ваг розміщені електромагнітна котушка 

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

вигляді диференціального трансформатора з феритовим стрижнем в середині, 

призначений для реєстрації зміни маси зразка (ТГ). Пристрій (7) складається з 
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електромагнітної котушки в вигляді рамки, яка підвішена в полі постійного ма-

гніту. При русі в однорідному магнітному полі в рамці генерується напруга 

пропорційна швидкості зміни маси зразка (ДТГ). Інформація про зміну маси та 

температуру зразка надходить до аналогового цифрового перетворювача (11) та 

за допомогою конвертора інтерфейсу (12) передається на персональний 

комп’ютер (14). 

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

подаватись на базовий чотириканальний реєстратор, де відображаються на 

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

Управління збором інформації з дериватографа Q-1000 виконували за до-

помогою прикладної комп’ютерної програми «Q-1000», що написана мовою 

програмування Delphi, вікно керування якої представлено на  

рис. 2.8. 

 

 
 

 

Рис. 2.8. Панель управління системою збору та обробки інформації 

з дериватографа Q–1000  

 

Умови проведення термічного аналізу: 

– швидкість нагрівання зразка                            3,6 К/хв; 
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– температурний інтервал                                   від кімнатної до 250 
о
С; 

– шкала ваг                                                           200 мг.  

 

Обробка експериментальних даних проводилась за допомогою приклад-

ної комп’ютерної програми «Derivatograph». Похибка при проведенні деривато-

графічних досліджень та обробці даних не перевищувала 3% [172, 173]. 

 

2.7. Визначення питомої теплоти випаровування води з яблук  

 

Інформація щодо поточних витрат теплоти на випаровування води з рос-

линної сировини, необхідна для теплових розрахунків процесу сушіння. Спеці-

ально для вимірювання теплоти випаровування під час сушіння в ІТТФ НАН 

України було створено прилад синхронного теплового аналізу – диференціаль-

ний мікрокалориметр випаровування „ДМКИ-01” [175, 176]. Зовнішній вигляд 

мікрокалориметра випаровування зображено на рис. 2.9.  

Він складається з диференціального мікрокалориметра випаровування 

„ДМКИ-01”, який вміщує: тепловий блок (1), цифрові аналітичні ваги „AD-500” 

(3) та блок електронного регулювання (4); систему подачі повітря, оснащену 

витратоміром та датчиком відносної вологості; автоматизовану систему збору 

та обробки інформації, оснащену спеціально розробленим програмним забезпе-

ченням. 

Тепловий блок 1 зібрано за схемою диференціального вимірювання теп-

лових потоків [176]. Він складається (рис. 2.10) з калориметричної платформи 

(2), розташованої всередині робочої камери (10), яка утворена з верхнього (8) та 

нижнього (9) кожухів. Кожухи мають термостатування та оснащені незалежни-

ми системами нагрівання та підтримування ізотермічного режиму сушіння.  

У калориметричну платформу (2) (рис. 2.10 та 2.11) вмонтовано два тер-

морезистори (11), (12), один з яких використано в системі регулювання темпе-

ратури платформи, а другий призначено для визначення температури поверхні 

випаровування. На платформі розташовано дві ідентичні комірки – вимірюва-
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льна (13) та порівняльна (14), під якими вмонтовано перетворювачі теплового 

потоку (ПТП) (15), (16), з яких безпосередньо отримують інформацію щодо те-

плових потоків всередині калориметричних комірок.  

 

 

Рис. 2.9. Схема калориметричного комплексу на базі „ДМКИ-01”: 

1 – тепловий блок у радіальному перетині; 2 – калориметрична платформа 

 теплового блоку; 3 – ваги AD-500; 4 – електронний блок; 5 – ресивер;  

6 – компресор; 7 – персональній комп’ютер; G – датчик витрати повітря 

  

Калориметрична платформа (2) з’єднана через коаксіальну стійку (17) з 

платформою аналітичних ваг (3), котрі протягом досліду фіксують зміну маси 

зразка під час випаровування вологи. Передавання електричних сигналів від 

терморезисторів (11), (12) та ПТП (15), (16) і підключення електричного нагрів-

ника калориметричної платформи до блоку електронного регулювання (4) здій-

снюється через круговий колектор, утворений низкою петлеподібних дротів ді-

аметром 0,03 мм. Така конструкція забезпечує механічну розв’язку рухомої ка-

лориметричної платформи, яка є знімним замінним вузлом теплового блоку, від 

нерухомих елементів конструкції. 
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Рис. 2.10. Принципова схема теплового блоку „ДМКИ-01”: 

2 – калориметрична платформа; 3 – аналітичні ваги;  

8, 9 – верхній та нижній термостатовані кожухи;  

10 – робоча камера; 11, 12 – терморезистори;  

13 – комірка з досліджуваною речовиною; 14 – комірка 

порівняння; 15, 16 – перетворювачі теплового потоку;  

17 – коаксіальна стійка 
 

 

 

 
  

Рис. 2.11. Калориметрична платформа з плоскими комірками:  

13 – робоча комірка; 14 – комірка порівняння; 15 – ПТП робочої 

комірки; 16 – ПТП комірки порівняння;  

18 – корпус, що вирівнює температуру; 19 – фланець; 

 20 – роз’єднувач 
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Електронний блок (4) забезпечує нагрівання верхнього й нижнього тер-

мостатованих кожухів (8), (9) до температури сушіння і підтримує її протягом 

усього часу досліду.  

В електронний блок поступають аналогові сигнали від терморезисторів 

(11), (12), ПТП (15), (16) та аналітичних ваг (3). У ньому вони перетворюються 

у цифровий код для подальшої передачі в комп’ютер (7). 

Система подачі повітря в робочу камеру містить регульований компресор 

(6), який підключено до повітропроводу через ресивер (5), що призначений для 

вирівнювання повітряного потоку та збору конденсованої вологи. Ця система 

дозволяє регулювати вологообмін між зразком та середовищем робочої камери 

завдяки зміни парціального тиску випареної вологи над зразком при зміни 

швидкості продування повітря. Ведення регульованого потоку повітря в робочу 

камеру дозволяє інтенсифікувати процес випаровування майже в два рази зі 

збереженням градуювальних характеристик калориметра. Повітря, яке подаєть-

ся в робочу камеру (10) теплового блоку, попередньо підігрівається до темпера-

тури верхнього та нижнього термостатованих кожухів (8), (9), для чого на внут-

рішній поверхні верхнього кожуху (8) у радіальному напрямку прорізані пази, 

через які проходить повітря. Відпрацьоване повітря видаляється з робочої ка-

мери через отвір у верхньому кожусі (8) разом з випареною вологою. Додатко-

во система оснащена незалежнимі датчиками відносної вологості та швидкості 

продування повітря. 

Комп’ютер (7) реєструє цифрові сигнали від електронного блоку (4) про-

тягом досліду. Реєстрація сигналів щодо теплових потоків всередині теплового 

блоку та зміни маси зразка здійснюється синхронно по двом незалежним кана-

лам, за допомогою спеціально розроблених прикладних комп’ютерних програм 

«System0» і «Massa», написаних на мові програмування Delphi.  

Зовнішній вигляд вікон керування системою збору даних цих програм 

представлено на рис. 2.12 та 2.13 відповідно. 
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Методика досліджень кінетики сушіння та теплоти випаровування води з 

рослинних матеріалів за допомогою диференціальної калориметрії випарову-

вання описана в роботі [176].  

Згідно відпрацьованої методики, для дослідження питомої теплоти випа-

ровування води з рослинної сировини в якості зразків використовували зрізи 

паренхімних тканин яблук товщиною 1...2 мм та діаметром 40 мм. 

Після прогріву теплового блоку до температури сушіння та встановлення 

теплової рівноваги всередині робочої камери, про що свідчить вихід на «нуль» 

диференціального сигналу від ПТП, на вимірювальну комірку розміщували зра-

зок. Після закінчення періоду прогріву зразка, його сушіння здійснювали в ізо-

термічному режимі до моменту зменшення диференціального сигналу від ПТП 

до межі розрізняння та відсутності подальшого зменшення маси зразка. 

У ході експерименту виміру підлягали: 

а) маса зразка протягом процесу сушіння (рис. 2.12); 

б) величина прямого та диференціального сигналу від перетворювачів те-

плового потоку (рис. 2.13); 

в) величина сигналу від терморезистора, що знаходиться безпосередньо 

під вимірювальною коміркою, який після закінчення досліду, на підставі даних 

з теплових опорів матеріалу комірки та матеріалу зразка, перераховували в по-

точні значення температури зразка під час досліду; 

г) загальна кількість води в зразку, яку визначали методом досушування 

зразка всередині робочої камери теплового блоку при 105 °С до досягнення ним 

постійної маси відповідно до ДСТУ 7804:2015 . 

Кінцеве обчислення значень питомої теплоти випаровування вологи з до-

слідних зразків проводили за допомогою комп’ютерної програми Excel за спе-

ціально розробленою методикою розрахунків (рис. 2.14).  

Згідно цієї методики отримані в ході досліду значення сигналів маси  

(рис. 2.14, а) та диференціального теплового потоку трансформували у форму, 

зручну для використання в Excel.  
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Диференціальний сигнал від перетворювачів теплового потоку додатково, 

на підставі даних градуювання, перераховували в поточні значення диференці-

ального теплового потоку всередині робочої камери (рис. 2.14, б). 

 

 

 

Рис. 2.12. Вигляд вікна системи збору інформації програмою «Massa» 

 

 

 

Рис. 2.13. Вигляд вікна системи збору інформації програмою «System0» 
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На підставі даних про зміну маси зразка m та диференціального теплово-

го потоку q (рис. 2.14, а, б) визначали поточні значення питомої теплоти випа-

ровування води r в процесі сушіння зрізів паренхімних тканин яблук, починаю-

чи з часу встановлення термодинамічної рівноваги всередині робочої камери 

теплового блоку (рис. 2.14, в).  

Розрахунок вели за алгоритмом [176]:  

1

1

1 1

( )

,                                             (2.7)
( ) ( )

i

i

i

i i

q d

r
m m

τ

τ

τ τ

τ τ

+

−

− +

=
−

∫

 

де τі-1  та  τі+1 – значення поточного часу, с; 

ri – питомі витрати теплоти на випаровування за час сушіння від τі-1 до τі+1, 

кДж/кг; 

q(τ) – тепловий потік всередині робочої камери, як функція часу, Дж/с; 

 

Особливістю застосування даного алгоритму є недоцільність використан-

ня постійного проміжку часу ∆τ = τі+1 – τі-1= const, бо може виникнути ситуація, 

коли ∆m = m(τі+1) – m(τі-1) = 0, тобто за період часу від τі-1 до τі+1 маса зразка 

змінюється на величину, яка є меншою за чутливість терезів.  

Задля запобігання такої ситуації в якості шагу інтегрування теплового по-

току та диференціювання втрати маси більш доцільним виявилось використо-

вувати постійну різницю в масі ∆m = m(τі+1) – m(τі-1) = const.  

Цей спосіб розрахунку традиційно використовують при диференціюванні 

за часом кривих сушіння для отримання кривих швидкості сушіння [177]. 

Математично очікувана відносна похибка визначення питомої теплоти 

випаровування води за допомогою калориметричного комплексу на базі 

„ДМКИ-01” у діапазоні температур 30…90°С складає 1,5%, а максимально мо-

жлива – 3% [176, 177]. 
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Рис. 2.14. Криві зміни маси зразка (а), диференціального теплового потоку (б) та 

питомої теплоти випаровування води (в) під час сушіння в „ДМКИ-01”  

яблука при 40°С 
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2.8. Визначення хімічного складу яблук та чипсів 

 

Оцінка якості сушеної харчової продукції здійснюється органолептичним 

способом. До органолептичних показників належать: зовнішній вигляд, колір, 

запах, смак та консистенція. 

Сенсорний аналіз (оцінка органолептичних показників) чипсів відбувався 

з дотриманням основ аналізу продуктів [178]. Результати наносились на 

профілографи. 

Хімічний склад дає уявлення про якість сировини і готового продукту. 

Порівнюючи хімічний склад свіжих яблук та чипсів можна зробити висновок 

про ступінь збереження вихідних складових сировини у кінцевому продукті. 

Визначення хімічного складу проводилося за стандартними методиками, 

складеними на підставі стандартних методів аналізу рослинної сировини та 

сушених продуктів.  

Визначення кількісного вмісту пектинових речовин у чипсах здійснювали 

титрометричним методом по С.Я. Раік, клітковини – ваговим методом після 

кислотного і лужного гідролізу, вміст цукрів – фотоколориметричним методом 

по ДСТУ 4954:2008 „Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи 

визначання цукрів”, кількість золи – прожарюванням продуктів у муфельній 

печі до постійної маси, вміст органічних кислот – потенціометричним методом 

по ГОСТ 255555.0-82 „Продукти переробки плодів та овочів”. 

 

2.9. Розрахунок похибок при проведенні досліджень  

 

Виготовлення хромель-копелевих термоелектричних термометрів вико-

нувалось на базі ІТТФ НАН України. Величина королька дорівнювала 0,2 мм, 

тарування проводилось при температурі 15…99 
о
С. Результати тарування апро-

ксимувались за методом найменших квадратів математичними виразами виду 

nket = . Відносна похибка апроксимації складала ±1%. У таблиці 2.1 подаються 

апроксимуючі рівняння для термопар, які використовувались в дослідженнях. 
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Таблиця 2.1

Характеристики термоелектричних термометрів 

Позначення 

величини, 

що 

вимірюється 

Рівняння 

Одиниця 

вимірюва

ння 

Середнє 

квадратичне 

відхилення, 

°С 

t1 
969,0384,15 et ⋅=  °С ±0,30 

t2 
974,0425,15 et ⋅=  °С ±0,32 

t3 
970,0402,15 et ⋅=  °С ±0,33 

е – величина термо-ЕРС, мВ 
 

 

Прямому вимірюванню підлягали термоелектрорушійні сили термоелект-

ричних термометрів, атмосферний тиск, температури сухого і мокрого термо-

метра, швидкість руху повітря, маса дослідного зразка, геометричні розміри до-

слідного зразка, час.  

У табл. 2.2 подано перелік величин, які підлягали безпосередньому вимі-

рюванню, вказано прилади, їх допустимі діапазони використання та похибки 

вимірювань. 

Розрахунок похибок прямого та непрямого вимірювань виконувався з ви-

користанням існуючих методик обробки результатів досліджень. Оцінка похи-

бок вимірювання експериментальних даних виконувалась, базуючись на теорії 

імовірності та теорії похибок [177, 179]. Довірчий інтервал шуканої величини 

визначався з імовірністю 95,0=α (степінь ризику 05,0p = ). Результати запису-

вались у вигляді: 

Σ∆±= xx  (2.8) 

де x  – середнє арифметичне значення величини;  

Σ∆  – значення абсолютної похибки вимірювання, залежить від умов про-

ведення експерименту та складається з суми систематичної та раптової похи-

бок. 

Визначення необхідної кількості прямих вимірювань приводилося за ме-

тодикою, запропонованою [177]. При цьому враховувалося, що зменшення рап-
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тової похибки 
p

∆  до значення, меншого 1/3 величини сумарної систематичної 

похибки, є недоцільним. 

Порядок розрахунку: 

1. Визначається середньоквадратична похибка прямого вимірювання за 

залежністю (2.9): 

)1(

)(
1

2

−

−
=

∑
=

n

xx

S

n

i

i

, 
(2.9) 

де n  – кількість вимірювань;  

i
x  – значення випадкової величини. 

2. Визначається допустиме значення раптової похибки:  

3
p

δ ′
∆ = , (2.10) 

де δ ′  – систематична похибка (гранично допустима похибка приладу). 

3. Визначається довірчий інтервал, виражений в долях середньоквадрати-

чної похибки: 

S

p∆
=ε , (2.11) 

4. За значенням ε  за таблицею, наведеною в [177], знаходиться необхідна 

кількість вимірювань.  

Сумарна похибка результату прямого вимірювання розраховується за за-

лежністю (2.12): 

n

S
t

n
αδΣ ′∆ = + , (2.12) 

де ntα  – коефіцієнт Стьюдента (приймається при імовірності 95,0=α ); 

n  – кількості дослідів. 

Відносна похибка результату прямого вимірювання розраховується: 

%100⋅
∆

= Σ

x
ε , (2.13) 
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Таблиця 2.2

Характеристика вимірювальних приладів 

Назва  

величини 

Назва  

приладу 

Одиниця 

вимірювання 

Границі  

вимірювання 

Гранична 

допустима 

похибка 

приладу, % 

Термоелектро-

рушійна сила 

Мультиметр 

цифровий 

(UT70D) 

мВ 0…80 ±0,05 %±40P 

Маса 

Електронні 

ваги (Axіs 

AD500) 

г 0…500 ±3,0% 

Температура 

сухого 

термометра 

Температура 

вологого 

термометра 

Гігрометр 

психрометрич

ний ВИТ-1 

°С 0…25 ±3,0% 

Час 
Секундомір 

електронний 
с 10÷60 ±(0,1%÷0,02%) 

Атмосферний 

тиск 

Барометр 

(БТК-СН14) 
мм. рт. ст. 695…805 ±3,0% 

Швидкість руху 

повітря 

Анемометр 

(МС-13) 
м/с 0…20 ±0,05% 

Геометричні 

розміри зразка 

Штанген-

циркуль (ШЦ-

3-400-100/150) 

мм 0…150 ±0,05% 

 

 

Необхідна кількість вимірювань та значення похибок результатів прямих 

вимірювань подано в таблиці 2.3. 

У випадку, коли невідома величина є функцією двох або більшої кількос-

ті незалежно змінюваних величин ),,,( 21 nXXXfY …= , абсолютне значення по-

хибки визначаємо за залежністю (2.14), [177]: 

∑
=

Σ 







∆

∂
∂

=∆
n

i

i

iX

f
Y

1

2

, (2.14) 



 

 

Таблиця 2.3

Похибки результатів прямих вимірювань 

 

Назва  

величини 

Одиниця 

вимірюва-

ння 

Система-

тична по-

хибка (за 

класом то-

чності) 

Середньо-

квадрати-

чне відхи-

лення 

Гранич-

на сис-

тема-

тична 

похибка 

Довірчий 

інтервал (в 

долях серед-

ньо-

квадратич-

ної похибки) 

Число 

вимі-

рювань 

Коефіці-

єнт 

Стьюде-

нта  

(р = 0,95) 

Абсолютна 

похибка 

(ф-ла 2.12) 

Відносна 

похибка, 

%  

(ф-ла 

2.13) 

Термоелектро-

рушійна сила 
мВ 0,040 0,037 0,0133 0,360 30 2,0 0,0535 3,5÷0,9 

Маса г 0,015 1,44⋅10
-2

 0,005 0,347 35 2,1 2,010
-2

 1,3 

Температура 

сухого термо-

метра 

°С 2,1 0,78 0,7 0,897 9 2,3 2,698 2,6 

Температура 

вологого тер-

мометра 

°С 2,1 0,8 0,7 0,875 9 2,3 2,713 2,4 

Час с 0,01 8,2⋅10
-4

 0,00333 0,901 9 2,3 1,28⋅10
-2

 0,13 

Атмосферний 

тиск 
мм рт. ст. 2,4 0,98 0,8 0,813 11 2,2 3,05 0,4 

Швидкість 

руху повітря 
м/с 0,01 5⋅10

-3
 0,00333 0,666 15 2,1 1,27⋅10

-2
 0,75 

 

8
8
 



 

 

89 

де 
iX

f

∂
∂

– часткова похідна по змінній iX , сумарна абсолютна похибка якої 

дорівнює iΣ∆ .  

Відносна похибка результатів непрямих вимірювань розраховується за 

залежністю (2.13), де замість величини x  розглядається Y , а замість сумарної 

похибки Σ∆  – Y∆ . Значення похибок непрямих вимірювань подано в табл. 2.4. 

 

Таблиця 2.4

Похибки непрямих вимірювань 

Назва 

величини 

Одиниця  

вимірю-

вання 

Абсолютна 

похибка 

Діапазон зміни  

величини 

Відносна 

похибка, % 

Температура °С 0,8 20,0÷120,0 4,0÷0,9 

Витрата  

повітря 
м

3
/с 1,57·10

-3
 1,44·10

-2
÷2,64·10

-2
 10,9÷5,9 

Волість 

 матеріалу 
% 0,3÷1,2 6÷87 4,0÷0,6 

Швидкість 

сушіння 
%/хв 2,5·10

-3
 0,1÷4,1 2,5÷0,06 

  
 

Висновки до розділу 2 

 

1. У розділі наведено опис експериментальних установок, приладів та ме-

тодик проведення досліджень та обробки отриманих даних, які використовува-

лись під час експериментів з посиланням на відповідні джерела та нормативну 

документацію.  

2. Під час досліджень використовували наступні стенди, прилади та ме-

тодики:  

− експериментальний сушильний стенд для вивчення процесів тепломасоо-

бміну при зневодненні ККПМ – для встановлення енергоефективних режимів 

сушіння попередньо оброблених яблук під час виробництва чипсів;  
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− диференційний мікрокалориметр випаровування „ДМКИ-01” – для ви-

значення питомої теплоти випаровування води з попередньо оброблених та 

свіжих зразків яблук;  

− дериватограф „Q-1000” – для дослідження процесу видалення води з сві-

жих та бланшованих парою яблук;  

− методика Б. В. Зозулевича – для визначення ваговим способом відновлю-

ваності чипсів з яблук, як одного з показників якості сушених продуктів;  

− визначення хімічного складу проводилося за стандартними методиками; 

− метод Ван Бамелена – для дослідження адсорбційних властивостей яблук. 

3. Розрахунок та аналіз похибок експериментальних досліджень та вимі-

рювань підтвердив точність отриманих даних.  
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЯБЛУК ЯК ОБ’ЄКТА СУШІННЯ 

 

 

3.1. Адсорбційні властивості яблук 

 

Для того, щоб правильно підібрати параметри сушильного агента необ-

хідно знати адсорбційні властивості яблук. Ці властивості визначають тільки 

експериментально по аналізу ізотерм адсорбції. Ізотерми адсорбції представ-

ляють собою функціональну залежність між відносною вологістю повітря та 

рівноважною вологістю сировини при постійній температурі та тиску, викорис-

товують для вивчення форми зв’язку води з матеріалом, визначення теплових 

ефектів, що виникають при зв'язуванні води досліджуваним об’єктом [43, 53, 

180, 181]. 

Дані по ізотермам адсорбції яблук, які наведено в науковій літературі, 

стосуються сортів, багато з яких вже не вирощуються або зазнали селекції з 

метою покращення біохімічного складу. Кожен сорт має свій хімічний склад, а 

це має вплив на характер адсорбції пари води. Тому, для кожного сорту 

необхідно експериментально визначати рівноважну вологість.  

3.1.1. Дослідження адсорбційних властивостей яблук 

Дослідження по вивченню адсорбційних властивостей проводили на яб-

луках сорту Ренет Симиренко, так як він є поширеним та популярним в Україні, 

вважається одним з найкращих по складу та смаковим якостям, підходить для 

виробництва чипсів. Для одержання ізотерм адсорбції використано тензомет-

ричний спосіб (метод Ван Бамелена) визначення рівноважної вологості, описа-

ний у розділі 2.  

Яблука нарізали шматочками, поміщали у бюкси навішення матеріалу масою 

2 г та висушували при температурі 60 °С до абсолютно сухої маси у сушильній 

шафі. Після висушування бюкси з навішеннями зважували на вагах. Далі бюкси 

з відкритими кришками витримували в ексикаторах протягом трьох тижнів до 
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встановлення рівноваги з навколишнім середовищем. Експерименти проводили 

при температурі 20 °С в інтервалі відносних вологостей повітря ϕ = 0,4...0,9, що 

відповідають вологості повітря у виробничих приміщеннях.  

Під час проведення експерименту фіксувалася зміна маси зразків у часі, 

розраховувалась вологість, що дозволило одержати кінетичні криві адсорбції  

W 
с
 = f(τ).  

Криві кінетики адсорбції пари води яблуком (рис. 3.1) мають форму, ха-

рактерну для перебігу багатьох фізичних процесів та свідчать про повільне про-

тікання адсорбції. 

 

 
 

Рис. 3.1. Кінетика адсорбції пари води яблуком 

 

Для яблук рівноважний стан встановлюється: 

- при ϕ = 0,8 – W 
с
р = 32,8% на 27 добу; 

- при ϕ = 0,7 – W 
с
р = 22,1% на 22 добу; 

- при ϕ = 0,6 – W 
с
р = 14,0% на 22 добу; 

- при ϕ = 0,5 – W 
с
р = 10,0% на 18 добу; 

- при ϕ = 0,4 – W ср = 6,6% на 18 добу. 
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При ϕ = 0,9 рівноважного стану досягнути не вдалося, так як на 27 добу 

на поверхні зразків з'явилася цвіль. Рівноважна вологість в цьому випадку ви-

значалася екстраполяцією і склала 55,4%. 

Як бачимо, у досліджуваному діапазоні відносних вологостей повітря ϕ,  

ізотерми адсорбції опуклі у напрямку до осі ординат, а в області високих ϕ кру-

то йдуть вверх, асимптотично наближаючись до ϕ = 1.  

Аналіз кривих кінетики адсорбції яблука показав, що спочатку величина 

адсорбції практично пропорційна часу, так як поверхня матеріалу вільна від па-

ри води. Після встановлення рівноваги відповідні ділянки кривих йдуть майже 

паралельно осі часу. Чим ближче система до рівноваги, тим повільніше йде ад-

сорбція. Причиною сповільнення адсорбції для яблук, з одного боку, є порис-

тість матеріалу, з іншого – розчинення. 

На підставі експериментальних даних по рівноважній вологості побудо-

вано ізотерму адсорбції пари води яблуком W 
с
р = f(ϕ) у дослідженому інтервалі 

відносних вологостей повітря (рис. 3.2), [19].  

 

 

Рис. 3.2. Ізотерма адсорбції пари води яблуком 

 

Отримана ізотерма має характерну для колоїдних капілярно-пористих ма-

теріалів форму, описану О.В. Ликовим [53, 180]. Відповідно до [53], 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.  
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У точці перетину кривої ізотерми з прямою ϕ = 1 досягається максималь-

на гігроскопічна вологість W 
с
г. Оскільки визначити максимальну гігроскопічну 

вологість тензометричним способом неможливо, то шляхом екстраполяції до-

слідних даних визначили, що для яблука W 
с
г = 98%.  

Знаючи максимальну гігроскопічну вологість, можна сказати, що область 

вище W 
с
г – це вологий стан матеріалу (маємо осмотично-утримувану воду, во-

ду у порах та макрокапілярах), а область до W 
с
г – це область гігроскопічного 

стану (маємо воду мікрокапілярів та адсорбційно-зв′язану воду), [53, 180, 181].  

3.1.2. Визначення ізостеричної теплоти адсорбції пари води яблуком 

Теплота, що виділяється при адсорбції, може бути визначена термодина-

мічним методом, що встановлює зв'язок між такими поняттями, як теплота ад-

сорбції, змочування та конденсація [53, 181 – 183]. 

Практичне застосування термодинамічного методу засноване на 

використанні рівняння Клаузіуса-Клапейрона, що дозволяє розрахувати 

ізостеричну теплоту адсорбції [181, 182, 183]: 

( )
( ) ( )2ln

ln

RT

q

T

p st=
∂
∂

.      (3.1) 

де p – рівноважний тиск,  

Т – абсолютна температура, К; 

R – універсальна газова стала (8,314 Дж/(моль⋅K). 

Визначити qst можна інтегруючи рівняння (3.1) по експериментальним 

ізотермам адсорбції, отриманим по двом чи більше температурах. Замінивши в 

рівнянні (3.1) рівноважний тиск p на відношення p/pst = ϕ можна отримати чис-

ту теплоту адсорбції qa, що є різницею теплових ефектів фазового переходу при 

адсорбції qst і конденсації qL. 

Таким чином, використовуючи інтегральну форму рівняння (3.1), визна-

чаємо чисту теплоту адсорбції qa для фіксованих значень вологості по рівнян-

ню: 

R
TT

qa 















−
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2 11
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ϕ
ϕ

.     (3.2) 
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Інтегральна теплота адсорбції визначається [181, 183]: 

vaa qQ ∆Η+= ,       (3.3) 

де ∆Hv – ентальпія випаровування чистої води. 

На основі ізотерм адсорбції яблука при різних температурах t = 20 °C,  

t = 40 °C та t = 60 °C, (рис. 3.3) розраховані ізостери, які відображають взаємо-

зв’язок рівноважних температур і відносних тисків при постійній вологості ма-

теріалу. Ізостери в координатах lnϕ — (1/T) наведені на рис. 3.4. По кутам на-

хилу ізостер відповідно до рівняння (3.2) визначають чисті ізостеричні теплоти 

адсорбції qa яблук. 

 

 
 

Рис. 3.3. Ізотерми адсорбції пари води яблуком в залежності від температури 

 

З рис. 3.5 видно, що крива чистої ізостеричної теплоти адсорбції qa на по-

чатку різко падає зі збільшенням вологості матеріалу, потім падіння сповільню-

ється і крива поступово наближається до вісі W 
с
. При W 

с→W 
с
г теплота адсор-

бції qa прагне до „0”.  

Величину чистої теплоти адсорбції qa враховують при визначенні витрат 

теплоти в процесі сушіння до низької кінцевої вологості. Вона дозволяє визна-

чити необхідну кількість теплоти, що гарантує одержання продукту із заданою 

вологістю. 
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Рис. 3.4. Ізостери адсорбції пари води яблуком в координатах lnφ-(1/T)  

 

 

 

Рис. 3.5. Чиста ізостерична теплота адсорбції пари води яблуком 

 

Під час видалення зв’язаної води загальні витрати енергії на випарову-

вання складаються з питомої теплоти випаровування та чистої теплоти адсорб-

ції. Так, при температурі t = 60 °С та вологості W 
c 
= 6% (яка є кінцевою для чи-

псів), додаткова енергія понад теплоту, необхідну для видалення води  

(r60 = 2382 кДж/кг, [184]) для яблука, становить qa = 370 кДж/кг, що на 15% бі-

льше ніж витрати на пароутворення. Тому для яблука на 1 кг сухого продукту 

необхідно витратити на подолання адсорбційних сил приблизно Qa = 2752 кДж.  
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Аналіз ізотерм адсорбції показав, що поглинання вологи яблуком – скла-

дний процес, який відбувається по механізму полімолекулярної адсорбції, 

ускладненої капілярною конденсацією, і супроводжується адсорбцією розчи-

ненням. Такі явища ускладнюють процес сушіння та потребують додаткових 

витрат енергії.  

Проведені дослідження та теоретичні розрахунки показали, що для дося-

гнення низької кінцевої вологості під час одержання чипсів необхідні додаткові 

витрати енергії на сушіння. Для отримання більш точних даних потрібно про-

вести експериментальні дослідження процесу сушіння, визначити поточні та 

загальні витрати теплоти на зневоднення яблук. 

 

3.2 Дериватографічне дослідження процесу видалення води з яблук 

 

Дериватографічний аналіз набув широкого використання для отримання 

інформації про характер перетворення речовин всередині сировини та термічну 

стійкість різних харчових продуктів під час зневоднення та ін., [174, 185 – 187]. 

У процесі сушіння яблука зазнають різних біологічних, фізико-хімічних 

та структурних змін. Для інтенсифікації процесу сушіння, зменшення енергети-

чних витрат та отримання належних органолептичних показників проводять 

попередню теплову обробку сировини. У результаті такої обробки відбувають-

ся складні процеси, які можуть впливати на співвідношення вільної та зв’язаної 

води у сировині.  

Для більш обґрунтованого виявлення можливостей інтенсифікації сушін-

ня, дериватографічним методом було досліджено процес видалення води зі сві-

жих та бланшованих парою зразків яблук сортів Ренет Симиренко та Джонатан. 

Дериватографічний аналіз проводили за методикою описаною у розділі 2. 

Свіжий або бланшований парою зразок у вигляді полого циліндру розміщували 

у відкритий конічний керамічний тигель без стискання. Атмосферою слугувало 

нерухоме повітря. В якості інертної речовини в тиглі порівняння використову-

вали оксид алюмінію. Корекцію шкали температур здійснювали по температурі 
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переходу 573 
о
С кварцу з α- в β-форму. Відхилення температури не перевищу-

вало ± 0,5 К.  

Під час обробки експериментальних даних визначали середню швидкість 

видалення води у мг/хв за формулою: 

,
τ

вm
V = ,       (3.4) 

де τ – час видалення води, хв, 

mв – маса видаленої води за час τ, мг. 

Дериватограми свіжих яблук сорту Ренет Симиренко та Джонатан зобра-

жено на рис. 3.6 та 3.7, бланшованих парою – на рис. 3.8 й 3.9 відповідно.  

З рис. 3.6 та 3.7 видно, що видалення води у обох свіжих зразках почина-

ється при 25 
о
С, про що свідчать криві зміни маси зразків (ТГ) та швидкості 

зміни маси (ДТГ). Процес іде з поглинанням теплоти, про що свідчить відхи-

лення до низу кривих ДТА від уявної базової лінії. Зі збільшенням температури 

зразків швидкість зневоднення зростає (ДТГ) і сягає максимального значення 

при 132 
о
С для яблук Ренет Симиренко і 133 

о
С для яблук Джонатан.  

У деяких дослідження зроблене припущення, що температура максимуму 

швидкості зневоднення (ДТГ), або теплопоглинання (ДТА) поділяє воду на ві-

льну та зв’язану [185 – 187]. Проте в роботі було доведено, що це не так [174]. 

Дослідження методом диференціальної скануючої калориметрії (ДСК) показали, 

що під час зневоднення рослинної сировини одночасно з видаленням вільної 

води відбувається зменшення питомого вмісту зв’язаної води [188]. 

Граничний вологовміст, по досягненню якого в зразках паренхімних тка-

нин яблук залишається лише зв’язана вода, був визначений в роботі [189] мето-

дом ДСК і відповідає відносній вологості W = 32,3%. По точці на кривій ДТГ 

(рис. 3.6 та 3.7), що відповідає цій вологості, можна визначити температуру 

(табл. 3.1), після досягнення якої у тканинах лишається лише зв’язана вода.  
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Рис. 3.6. Дериватограма свіжих яблук сорту Ренет Симиренко  

 

По відношенню до загальної маси видаленої води, зв’язаної води у зраз-

ках яблук Ренет Симиренко не менше ніж 13,4% та 10% у яблуках Джонатан. 

Відповідно до даних [190] у яблуках міститься 10...25% зв’язаної води.  

Повне зневоднення зразків наступає, коли швидкість зневоднення спадає 

до нуля. Температура повного зневоднення для яблук сорту Джонатан стано-

вить 170 
о
С, а для яблук  Ренет Симиренко – 181 

о
С. 

На кривих дериваторам яблук після повного зневоднення в інтервалі тем-

ператур 182...249 
о
С (Ренет Симиренко) та 171...242 

о
С (Джонатан) спостеріга-

ється втрата маси (ТГ) зразками з максимумом швидкості (ДТГ) при 205 
о
С та 

196 
о
С відповідно.  

Як видно з кривої ДТА зміна маси зразків відбувається з виділенням теп-

лоти. По характерним ознакам цей процес ідентифікується як термічне розкла-

дання [174]. 
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Рис. 3.7. Дериватограма свіжих яблук сорту Джонатан  
 

Таблиця 3.1

Результати аналізу дериватограм свіжих та бланшованих парою яблук 
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Ренет 

Симиренко, 

свіже 
80,72 195 157,4 25,0 139 181 182...249 3,46 

Ренет 

Симиренко, 

бланшоване 

парою 

85,56 224,4 192 22,8 145 183 184...251 4,03 

Джонатан, 

свіже 
83,63 193 161,4 22,0 138 170 171...242 3,66 

Джонатан,  

бланшоване 

парою 
88,22 205,4 181,2 15,4 149 177 178...249 3,87 
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З рис. 3.8 та 3.9 видно, що дериватограми бланшованих парою зразків 

мають такий же характер, як і для свіжих яблук.  

Сумісний аналіз кривих ДТА свіжих та бланшованих парою зразків пока-

зав, що їх форми подібні, максимуми піків практично співпадають (температу-

ри 137...138 
о
С для Ренет Симиренко та 135...136 

о
С для Джонатан).  

За результатами аналізу дериватограм бланшованих парою яблук визна-

чено характерні температури під час зневоднення в умовах контрольованого 

нагріву (таб. 3.1).  

Нами зроблене припущення, що гранична вологість, по досягненню якої в 

зразках залишається лише зв’язана вода, для бланшованих яблук буде приблиз-

но такою ж, як і для свіжих, тобто W = 32,3%.  

 

 

 

Рис. 3.8. Дериватограма бланшованих парою яблук сорту Ренет Симиренко  

 

По відношенню до загальної маси видаленої води, зв’язаної води у блан-

шованих зразках яблук Ренет Симиренко не менше ніж 10,7% та 6,3% у яблуках 

Джонатан [26]. 



 102 

За допомогою дериватографічного аналізу яблук були визначені області 

температур, де вода перебуває в різних формах зв’язку та температури макси-

мальної швидкості зневоднення, переходу до області, де лишається лише 

зв’язана вода та температурні інтервали термічного розкладання зразків. 

 

 

 

Рис. 3.9. Дериватограма бланшованих парою яблук сорту Джонатан  

 

Аналізуючи отримані дані можна відмітити, що процес зневоднення в 

умовах керованого нагріву відбувається в залежності від виду води. Так, при 

видаленні вільної води, яка є слабо зв’язаною, під час нагрівання зразків, швид-

кість сушіння зростає, досягаючи свого максимального значення. А для вида-

лення міцно зв’язаної води необхідні вищі затрати енергії, тому швидкість зне-

воднення знижується. 

Середня швидкість видалення води у бланшованих парою зразках на 14% 

збільшується порівняно із свіжими для яблук Ренет Симиренко та на 5,4% для 

яблук Джонатан (див. табл. 3.1). Це може бути пов’язано як з вищою вологістю 
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бланшованих тканин так і впливом теплової обробки, яка може призводити до 

втрати біополімерами гідрофільних активних центрів та зниженню їх водоут-

римуючої здатності [188], тобто до перерозподілу фракцій води – зменшенню 

кількості зв’язаної води та збільшенню вільної.  

Отримані результати підтвердили більший вміст зв’язаної води в свіжих 

тканинах в порівнянні з бланшованими. У бланшованих парою яблук обох сор-

тів зв’язаної води приблизно на 3% менше, ніж у свіжих.  

За методикою, що викладена в [191] було визначено теплоту, яка витра-

чена на зневоднення зразків. Так середня питома теплота зневоднення свіжих 

паренхімних тканин яблука сорту Ренет Симиренко визначена на рівні 2630, 

тоді як для бланшованих 2500 кДж/кг [26].  

Отримані результати використано при виборі видів попередньої теплової 

обробки яблук перед сушінням, розробці енергефективних режимів та теплоте-

хнології виробництва чипсів з яблук. 

 

3.3. Визначення питомої теплоти випаровування води з яблук 

 

У теплових розрахунках процесу сушіння фруктів, як правило, викорис-

товують значення питомої теплоти випаровування для чистої води з вільної по-

верхні взяті з довідників, а також уточнені дані на основі аналізу кривих сорбції 

в області гігроскопічної вологості [192 – 194]. Оскільки фрукти є цукровмісною 

сировиною, і значення питомої теплоти випаровування води перевищують зна-

чення для чистої води, то це призводить до занижених значень енерговитрат 

при розрахунках. Тому необхідно визначати поточні значення питомої теплоти 

випаровування води в кожному окремому випадку. Окрім того, під час бланшу-

вання парою або у розчині в сировині відбуваються складні біологічні перетво-

рення, змінюється об’єм, структура, фізико-хімічні властивості, і, як було пока-

зано вище, відбувається перерозподіл води у тканинах [192]. Це може вплинути 

на теплоту випаровування води з попередньо оброблених яблук.  
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Для дослідження питомої теплоти випаровування води з яблук викорис-

тали диференціальний мікрокалориметр випаровування „ДМКИ-01”. Об’єктами 

дослідження були свіжі, бланшовані парою та у 1%-ому розчині лимонної 

кислоти зразки яблука сорту Ренет Симиренко.  

Метою дослідження було визначення впливу різних видів попередньої 

теплової обробки яблук на питому теплоту випаровування води [27].  

Дослідження та обробку отриманих даних проводили за методикою опи-

саною у розділі 2. Досліди проведено при температурах сушіння 40 та  

60 °С, швидкості повітря 0,8 см/с, вологовмісті – 4 г/кг сухого повітря. У роботі 

використовували зрізи паренхімних тканин яблук завтовшки 1,5...2 мм та діа-

метром 40 мм. Процес вважали завершеним, коли маса зразка не змінювалась, 

тобто зразки досягали рівноважної вологості.  

Для оцінки результатів, відповідно з методикою обробки результатів екс-

периментів [176, 189, 192], одержані значення питомої теплоти випаровування 

води r, розраховані за формулою 2.7, було приведено до табличних [184] rводи, 

отриманих в умовах випаровування чистої води з вільної поверхні, і представ-

лено у вигляді залежностей безрозмірного параметру r/rводи від абсолютної во-

логості W 
c 
 зразків.  

Залежність приведеної питомої теплоти випаровування води з свіжих, 

бланшованих у розчині лимонної кислоти та бланшованих парою яблук від во-

логості при досліджуваних температурах наведено на рис. 3.10, 3.12 та 3.14 від-

повідно.  

Аналізуючи отриманий графічний матеріал, бачимо, що величина тепло-

ти випаровування води починає зростати над r/rводи  = 1 відразу з початком про-

цесу сушіння яблук і зростає протягом зневоднення для всіх зразків. Це вказує 

на те що, у цей період одночасно відбувається видалення вільної та зв’язаної 

води, що було підтверджено дериватографічним дослідженням.  

Для свіжих яблук (рис. 3.10), наприкінці процесу, по досягненні яблуком 

W 
c 

= 45...50%, відбувається досить стрімке зростання теплоти випаровування 

води. Це пов’язано з видаленням лише зв’язаної води, яка знаходяться в конце-
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нтрованому розчині цукрів, що уповільнює швидкість випаровування та потре-

бує більших витрат енергії. Ці результати добре корелюються з отриманими 

даними дериватографічним методом. 

 

 

 

Рис. 3.10. Приведена питома теплота випаровування води зі зразків свіжих яб-

лук при різних температурах сушіння 

 

Свіжі зразки після сушіння зазнали потемніння (рис. 3.11).  

 

             

 

а)                     б) 

 

Рис. 3.11. Зразки свіжого яблука після сушіння при різних 

температурах: а – 40 °С, б – 60 °С 
 

Найбільше потемнів зразок висушений при температурі 40 °С, менше – 

при 60 °С, що є наслідком довготривалості процесу сушіння та ферментативних 

реакцій [27].  
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Нахил кривих питомої теплоти випаровування води з бланшованих у ли-

монній кислоті яблук (рис. 3.12) вказує на видалення різних видів води. На по-

верхні всіх зразків, незалежно від температури нагріву, з’явились зони потем-

ніння (рис. 3.13), що свідчить про недостатньо повну інактивацію ферментів та 

протікання реакцій потемніння. 

 

 

 

Рис. 3.12. Приведена питома теплота випаровування води з бланшованих у  

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

сушіння 

 

              

 

а)    б) 

 

Рис. 3.13. Зразки бланшованих у 1%-ому розчині лимонної 

кислоти яблука після сушіння при різних температурах:  

а – 40 °С, б – 60 °С 
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Із результатів дослідження бачимо, що бланшування парою яблук приве-

ло до зменшення значень теплоти випаровування води (рис. 3.14). Зразки най-

краще зберегли свій природний колір після сушіння (рис. 3.15), що є наслідком 

ефективного пригнічення процесів ферментативного та неферментативного по-

темніння в оброблених парою тканинах. 

 

 

 

Рис. 3.14. Приведена питома теплота випаровування води з бланшованих парою 

яблук при різній температурі сушіння 

 

             
 

а)   б) 

  

Рис. 3.15. Зразки яблука бланшованого парою після 

сушіння при різних температурах: а – 40 °С, б – 60 °С 
 

 

Розрахунок показав, що за весь процес сушіння зразків від W 
c 
= 418% до 

рівноважної вологості при 60 °С, для свіжих зразків значення середньої питомої 
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теплоти на випаровування води складає 2550, а для бланшованих парою –  

2450 кДж/кг.  

Загальні витрати теплоти на зневоднення яблука в розглянутому діапа-

зонні вологостей та при зазначених температурах перевищили значення витрат 

теплоти на пароутворення чистої води з вільної поверхні в середньому на 6,5%.  

Дослідження по впливу бланшування яблук парою та у розчині лимонної 

кислоти на питому теплоту випаровування води показало, що попередня тепло-

ва обробка сприяє зниженню поточних та загальних значень на випаровування 

води. 

Отримані результати використано при виборі видів попередньої теплової 

обробки яблук перед сушінням, а загальні та поточні значення теплоти випаро-

вування води при розрахунку процесу сушіння до низької кінцевої вологості. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. На підставі досліджень адсорбційних властивостей яблук була визна-

чена максимальна гігроскопічна вологість W 
с
г = 98%. Було розраховано, що 

для яблука на 1 кг сухого продукту необхідно витратити на подолання 

адсорбційних сил приблизно Qa = 2752 кДж. 

2. Дериватографічне дослідження процесу сушіння яблук показано зміну 

співвідношення вільної та зв’язаної води у свіжих та бланшованих парою тка-

нинах. На підставі отриманих даних розраховано середню питому теплоту зне-

воднення свіжих яблук в діапазоні температур 25...181 °С (2630 кДж/кг), і бла-

ншованих в діапазоні температур 25...183 °С (2500 кДж/кг).  

3. Дослідження на „ДМКИ-01” показало, що попередня теплова обробка 

сприяє зниженню середньої питомої теплоти на випаровування води. 

Результати цього розділу виконані у співавторстві, викладені у працях 

[19, 26, 27].  



 109 

РОЗДІЛ 4 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ЯБЛУК  

ПІД ЧАС ОДЕРЖАННЯ ЧИПСІВ 

 

 

Процес сушіння є основним у технологічному циклі отримання чипсів з 

яблук та визначає енергетичні показники виробництва й якість кінцевого про-

дукту [6 – 8, 10, 17, 19]. Раніше було показано (розділ 3), що сушіння до кінце-

вої вологості 6% призводить до збільшення енергетичних показників процесу 

зневоднення [6, 7]. 

Як відомо, на процес тепломасообміну впливають параметри сушильного 

агента, такі як температура, швидкість та вологовміст, а також умови проведен-

ня експерименту. 

При сушінні яблук, які є термолабільним матеріалом, якість готового 

продукту безпосередньо пов’язана з температурою процесу зневоднення та йо-

го тривалістю.  

Швидкість сушильного агента впливає на інтенсивність підведення теп-

лоти до поверхні матеріалу та відводу водяної пари.  

Тому задача досліджень процесу сушіння яблук під час виробництва чип-

сів полягає у визначені оптимальних режимів зневоднення. При визначенні ре-

жимів сушіння необхідно:  

– забезпечити підтримання температури матеріалу на безпечному рівні; 

– скоротити тривалість процесу за рахунок інтенсифікації; 

– забезпечити одержання продукту з заданими органолептичними показ-

никами; 

– мінімізувати енергетичні витрати на процес. 

Для встановлення впливу одного з параметрів сушильного агента (темпе-

ратури, швидкості чи вологовмісту) на тривалість сушіння та якість готового 

продукту інші параметри підтримують постійними.  
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На підставі проведених досліджень вперше розроблено, узгоджено та за-

тверджено Укрметртестстандартом технічні умови України  

10.3-05417118-053:2016 „Чипси фруктові, овочеві”. 

 

4.1. Вплив тепловологісних параметрів сушильного агенту та  

розмірів зразків на процес сушіння яблук і якість чипсів 

 

Вплив тепловологісних параметрів сушильного агенту та розмірів зразків 

на процес зневоднення досліджувався на експериментальному стенді описано-

му у розділі 2.  

Результати експериментальних досліджень кінетики процесу зневоднення 

одержані при повздовжньому обтіканні зразків сушильним агентом. 

Проводилась органолептична оцінка одержаних чипсів з яблук відповідно 

до технічних умов ТУ У 10.3-05417118–053:2016 „Чипси фруктові, овочеві”. 

4.1.1. Дослідження впливу температури сушильного агенту 

Одним із шляхів інтенсифікації процесу тепломасообміну є підвищення 

температури сушильного агента, яка у більшості сушарок є найбільш легко 

регульованим параметром процесу.  

Для встановлення впливу температури сушильного агенту на процес зне-

воднення яблук при проведенні досліджень швидкість його руху та вологовміст 

підтримували постійними. Експериментальні дослідження зневоднення прово-

дились при таких режимних параметрах процесу: температура сушильного аге-

нта змінювалась в діапазоні від 60 до 120 °С, швидкість його руху –  

1,5 м/с та вологовміст – 10 г/кг сухого повітря.  

Об’єктом досліджень були свіжі (необроблені) яблука сорту Ренет Симире-

нко. Згідно методики підготовлені та нарізані кільцями яблука з середнім діамет-

ром 60...65 мм та завтовшки 3...4 мм розміщували на перфоровану решітку робо-

чої камери. Упродовж експерименту візуально спостерігали за зміною кольору 

поверхні зразків яблук. 



 111 

Сумісний аналіз отриманих експериментальних даних у вигляді кривих 

сушіння ( )τfW c = , температурних кривих (τ)t f=  (рис. 4.1, а) та кривих швид-

кості сушіння ( )cc
WfddW =τ  (рис. 4.1, б), показав, що підвищення температу-

ри сушильного агента сприяє інтенсифікації процесу зневоднення та суттєво 

прискорює його, температура матеріалу на початку сушіння підвищується інте-

нсивно, потім повільніше, наближаючись до температури сушильного агента 

наприкінці процесу.  

Підвищення температури сушильного агента від 60 до 120 °С сприяє ско-

роченню тривалості процесу у 3,8 рази (табл. 4.1) [10, 18, 19, 21].  

 

     

 

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

 

Рис. 4.1. Вплив температури сушильного агента на процес сушіння свіжих яблук 

δ = 3...4 мм, V = 1,5 м/с, d = 10 г/кг с.п.:  

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

 

Чим вища температура сушильного агента, тим відповідно вища швид-

кість зневоднення яблук. Аналіз кривих швидкості сушіння ( )cc
WfddW =τ  по-

казав, що при температурі сушильного агента 120 ºС максимальна швидкість 

зневоднення яблук майже в 3 рази вища, ніж при 60 ºС.  
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Як видно з температурних кривих нагрівання яблук відбувалося швидше, 

ніж їх зневоднення. Видалення води в режимі сушіння 120, 100 та 80 °С відбу-

валось при стрімкому зростанні температури матеріалу, яка перевищила грани-

чно допустиму. Використання високих температур для яблук, які є термолабі-

льним матеріалом, можливе лише до досягнення матеріалом гранично допус-

тимої температури.  

 

Таблиця 4.1

Залежність тривалості процесу сушіння від температури сушильного агенту 

Зразок 
Режим 

t, °C 

Початкова вологість 

W 
с 

п, % 

Час сушіння  

τ, хв, 

W 
с
к = 6% 

60 530 250 

80 530 150 

100 530 110 

Кільця яблук, 

δ = 3...4 мм 

 
120 530 65 

 
 

Як бачимо з температурних кривих (τ)t f=  під час сушіння, при темпера-

турах сушильного агенту вище гранично допустимих, температура матеріалу не 

відразу досягає критичної величини, і тому її підвищення може бути викорис-

тане для інтенсифікації процесів тепломасообміну.  

У режимі температур сушильного агента 100 та 120 °С зміна кольору 

матеріалу відбувалась при досягненні температури на поверхні зразка  

70...75 °С. Подальше зростання до 90...95 °С призводило до вираженого потем-

ніння продукту – поверхня зразків набувала нерівномірного забарвлення від 

коричневого до темно-коричневого. Це свідчить про термічне розкладання цук-

ристих речовин та неприйнятність зазначених режимів (рис. 4.2, а, б) [10].  

За температури сушильного агенту 80 °С (рис. 4.2, в) зразки мали світло-

коричневе забарвлення, аромат та смак властивий яблукам.  

При низькотемпературному сушінні 60 ºС досліджуваний матеріал знахо-

дився під впливом небажаного фактору температура-тривалий час, через що 
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відбулось ферментативне окислення зразків (рис. 4.2, г). Смак та аромат зразків 

добре виражений, властивий вихідній сировині.  

 

                                                
 

а)   б)       в)         г) 

 

Рис. 4.2. Вплив температури сушильного агента на органолептичні показники 

чипсів, 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 
 

 

Отже, проведені дослідження доводять, що температура сушильного аге-

нта суттєво впливає на тривалість процесу сушіння яблук і на органолептичні 

показники чипсів.  

Аналізуючи праці [16, 43, 47, 89, 195, 196] присвячені процесам сушіння 

термолабільної сировини можна зробити висновок, що для інтенсифікації про-

цесу використовують стадійні режими зневоднення. Так, автори [47, 89] дослі-

джували двох- та трьохстадійні режими сушіння столових буряків, яблук, груш, 

мандаринових та лимонних вичавок під час одержання порошків залежно від 

швидкості сушильного агенту, питомого навантаження на поверхню сушіння, 

висоти шару матеріалу, розмірів та форми зразків. Автори [195] досліджують 

стадійне сушіння горохово-морквяної суміші для одержання функціональних 

харчових продуктів. Автори [16, 43] досліджують можливість використання 

теплового насосу для реалізації стадійних режимів зневоднення під час одер-

жання порошків з яблук та ананасів. Автори [196] досліджують режими з по-

ступовим зниженням температури сушильного агента для зневоднення буряку. 

Але досліджень присвячених використанню стадійних режимів під час одер-

жання чипсів, зокрема з яблук не знайдено. 
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З метою визначення оптимальних режимів зневоднення, за рахунок ста-

дійних режимів, експериментальні дослідження сушіння яблук проводились 

при наступних параметрах сушильного агента: температура 80...60 ºС та 

100…80…60 ºС, швидкість – 1,5 м/с, вологовміст – 10 г/кг сухого повітря.  

Під час проведення досліджень здійснювався контроль тривалості пере-

бування яблук у середовищі певної температури, завдяки чому виключався 

перегрів матеріалу та руйнування термолабільних речовин сировини.  

Процес сушіння в режимі стадійного зневоднення 80...60 ºС проводився 

таким чином: на першій стадії процесу температура сушильного агенту була 

рівною 80 ºС, а на другій, при наближенні температури яблук до 55 ºС, темпе-

ратуру сушильного агенту знижували до гранично допустимої температури, яка 

дорівнювала 60 ºС. 

Процес сушіння в режимі стадійного зневоднення 100…80…60 ºС прово-

дився наступним чином: на першій стадії процесу температура сушильного 

агенту була високою – 100 ºС, через 10 хв, на другій стадії, температуру су-

шильного агенту зменшували до 80 ºС, а на тертій, при наближенні температу-

ри яблук 55 ºС, температуру сушильного агенту знижували до 60 ºС.  

Аналіз кривих кінетики сушіння ( )τfW c =  (рис. 4.3) показав, що порівняно 

із стаціонарним низькотемпературним режимом 60 ºС, тривалість процесу су-

шіння скорочується при стадійних режимах за температур сушильного агенту 

80...60 ºС на 18% та при 100...80...60 ºС на 21% [10, 12, 18, 22, 31, 33]. 

Отримані чипси (рис. 4.4) мали високі органолептичні показники: смак та 

запах властивий вихідній сировині, кремовий колір, хрустка структура. 

За нашими розрахунками, використання стадійного режиму сушіння 

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

(рис. 4.5). Питомі теплові витрати на випаровування води становлять  

4000 кДж/кг. 

Як бачимо, розроблені стадійні режими зневоднення підвищують інтен-

сивність процесу за рахунок зменшення тривалості до 20%, забезпечують ско-

рочення енерговитрат до 15% та дозволяють отримувати якісний продукт з ма-
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ксимальним збереженням вітамінів, мінералів, корисних речовин, аромату та 

кольору. 

 

Рис. 4.3. Криві кінетики сушіння свіжих яблук  

δ = 3...4 мм, V = 1,5 м/с, d = 10 г/кг с.п.:  

1 – t = 60 ºC, 2 – t = 80...60 ºC, 3 – t = 80 ºC,  

4 – t = 100...80...60 ºC, 5 – t = 100 ºC 
  

 
 

 

 

 

Рис. 4.4. Чипси з яблук 

отримані за режимом 

V=1,5 м/с, d = 10 г/кг с.п.,  

t = 80...60 ºС 
 

 

 
 

Рис. 4.5. Порівняння теплових витрат на випаровування 1 кг 

води при різних режимах зневоднення:  

1 – t = 120 ºC, 2 – t = 100 ºC, 3 – t = 80 ºC, 4 – t = 80...60 ºC 
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З метою перевірки правильності розроблених режимів зневоднення та ви-

значення якості чипсів з яблук було проведено дослідження по визначенню ко-

ефіцієнта набухання та відновлюваності (властивість до набухання – один із 

критеріїв якості сушеної продукції) по методиці Б.В. Зозулевича ваговим спо-

собом описаного у розділі 2. 

На відновлюваність сушених продуктів впливає вид і хімічний склад ви-

хідної сировини, її структура, а також ті зміни, яких матеріал зазнав в результа-

ті теплового впливу  під час сушіння. На правильно розроблені режими сушін-

ня вказує високе значення відновлюваності чипсів [11, 23, 47, 86]. 

Динаміку зміни коефіцієнту набухання Kн та відновлюваності B при різних 

режимах зневоднення наведено на рис. 4.6 та 4.7 відповідно.  

 

 

 

Рис. 4.6. Динаміка зміни коефіцієнту набухання Kн чипсів за 

різних режимів зневоднення, V = 1,5 м/с, d = 10 г/кг с.п.  
 

Як видно з діаграми, найбільше значення коефіцієнту набухання Kн = 4,22 

та відновлюваність B = 80% отримано при режимі зневоднення 80...60 ºС. Така 

відновлюваність свідчить про те, що у висушеному матеріалі збережені капіля-

ри, по яким всмоктується та утримується вода.  
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Повного відновлювання чипсів не спостерігається, через те, що під час 

сушіння яблук відбувається усадка матеріалу, деформація структури паренхім-

них тканин, стискання вільних міжклітинних просторів по яким всмоктується 

вода. Через тепловий вплив відбувається необоротна денатурація речовин, які у 

нормальному стані зв’язують воду та набухають  [11, 23]. 

 

 

 

Рис. 4.7. Динаміка зміни відновлюваності B чипсів за різних 

режимів зневоднення, V = 1,5 м/с, d = 10 г/кг с.п.  
 

Узагальнюючи результати досліджень, можна зробити висновок, що ви-

сока температура сушильного агента забезпечує незначну тривалість процесу 

зневоднення, але органолептичні показники готового продукту неприйнятні. 

Сушіння при низьких температурах призводить до збільшення часу зневоднен-

ня, і як наслідок, до збільшення енерговитрат та погіршення органолептичних 

характеристик продукту та відновлюваності. Тому, щоб інтенсифікувати про-

цес, знизити енергетичні витрати та забезпечити скорочення тривалості зневод-

нення, процес треба проводити за розробленими стадійними режимами сушін-

ня. 
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4.1.2. Дослідження впливу швидкості сушильного агенту  

Визначення впливу швидкості сушильного агенту на процес зневоднення 

здійснювалось в діапазоні від 0,5 до 3 м/с з інтервалом зміни параметру 0,5 м/с 

при температурах сушильного агенту 80...60 ºС, вологовмісті – 10 г/кг сухого 

повітря. 

Результати експериментальних досліджень показують, що збільшення 

швидкості руху сушильного агента в дослідженому інтервалі (рис. 4.8, а) інтен-

сифікує процес вологообміну, зі збільшенням швидкості сушильного агенту до 

3 м/с тривалість процесу скорочується в 3,2 рази порівняно з 0,5 м/с [17, 18, 20].  

      

 

а) ( )τfW c =     б) ( )cc
WfddW =τ  

 

Рис. 4.8. Вплив швидкості сушильного агенту на процес зневоднення свіжих 

яблук, δ = 3...4 мм, t = 80...60 ºС, d = 10 г/кг с.п.: 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 
 

 

Збільшення швидкості сушильного агента прискорює нагрівання матеріа-

лу і його зневоднення. При підвищенні швидкості сушіння до 3 м/с температура 

матеріалу швидко досягає гранично допустимого рівня, тобто нагрівання мате-

ріалу інтенсифікується більше, ніж зневоднення.  

Зменшення швидкості сушильного агенту до 0,5 м/с призводить до різко-

го збільшення тривалості процесу сушіння яблук до кінцевої вологості 6%, а 
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отже і енергетичної складової процесу, а також негативно позначається на ор-

ганолептичних показниках чипсів. 

У міру видалення води з яблук вплив швидкості руху сушильного агенту 

на процес зменшується, тому наприкінці зневоднення використовувати високу 

швидкість недоцільно. 

Враховуючи, що збільшення величини швидкості призводить до зростан-

ня потужності вентиляційного обладнання сушильної установки, а також при-

зводить до винесення частинок підсушеного матеріалу поза зону зневоднення, 

швидкість руху сушильного агенту доцільно підтримувати на рівні 1,5…2,0 м/с. 

Тривалість процесу сушіння за таких швидкостей руху сушильного агенту ско-

рочується на 45...55%, швидкість видалення вологи більша в 1,7...1,9 рази  

(рис. 4.8, б), ніж при швидкості 0,5 м/с [20]. Отримані чипси мали бажані орга-

нолептичні показники. Така швидкість забезпечує необхідну інтенсивність зне-

воднення при відносно невеликих енерговитратах.  

Отримані дані можна використовувати при організації стадійних режимів 

процесу сушіння. Так, на початкових стадіях, де використовуються високі 

температури 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 сушильного агенту. 

4.1.3. Дослідження впливу розмірів та форми нарізання яблук 

Для проведення досліджень свіжі яблука нарізали кружальцями, напівкру-

жальцями та четвертинками завтовшки 2...3 мм, 3...4 мм і 5...6 мм. Зневоднення 

здійснювалось в режимі стадійного сушіння при встановлених параметрах су-

шильного агенту: температурі t = 80...60 ºС, швидкості V = 1,5 м/с, вологовмісті 

d = 10 г/кг сухого повітря. 

Результати експериментальних досліджень зображені на рис. 4.9 для ко-

жної з форми нарізання зразків різної товщини. Незалежно від форми, трива-

лість сушіння зразків завтовшки 2...3 мм найменша. Так, зменшення товщини з 



 120 

4...5 мм до 3…4 мм скорочує тривалість сушіння на 30...35%, а до 2...3 мм – на 

50...60% [24].  

 

    

             а)        б) 

 

       

в) 

 
Рис. 4.9. Вплив товщини зразків на кінетику процесу сушіння свіжих яблук  

t = 80…60 ºС, V = 1,5 м/с, d = 10 г/кг с.п.: 1 – 2…3 мм, 2 – 3…4 мм, 3 – 4…5 мм 

 

Дослідження показало (рис. 4.10), що форма нарізання яблук суттєво не 

впливає на час зневоднення, а зменшення товщини зразків скорочує тривалість 

процесу.  

За рахунок усадки матеріалу нарізаного завтовшки 2...3 мм одержано 

чипси з порушеною структурою та формою. Під час зневоднення відбувалось 

злипання чипсів, що збільшувало кількість відбракованої сировини. Окрім того, 
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нарізання четвертинками завтовшки 2…3 мм підвищує можливість винесення 

частинок поза зону сушіння наприкінці процесу. 

Зі зразків нарізаних за-

втовшки 4…5 мм та 3…4 мм 

одержано чипси, які мають хру-

стку структуру, світлий кремо-

вий колір, приємний кисло-

солодкуватий смак і запах, вла-

стивий свіжим яблукам [24] . 

Для одержання чипсів ре-

комендовано нарізати сировину 

кружальцями та напівкружаль-

цями завтовшки 3...4 мм. Це 

дозволить скоротити тривалість процесу, знизити енергетичні витрати та отри-

мати чипси відповідно з вимогам технічних умов ТУ У10.3-05417118–053:2016 

„Чипси фруктові, овочеві”. 

 

4.2. Вплив різних видів попередньої теплової обробки яблук на про-

цес сушіння та відновлюваність чипсів 

 

З метою інтенсифікації масопереносу при сушінні проводять попередню 

теплову обробку рослинної сировини. У результаті такої обробки видаляється 

повітря та змінюється маса і об'єм сировини, збільшується клітинна проник-

ність, інактивуються ферменти, гідролізується протопектин, покращується від-

новлюваність готового продукту [11, 23, 47, 49].  

Для кожного виду рослинної сировини існує свій тепловий і часовий ін-

тервал попередньої обробки та сушіння, ефективність яких залежить від виду 

сировинного матеріалу, ступеня його зрілості та подрібнення [47, 49, 197]. 

Аналіз наукової літератури показує, що існує багато досліджень по впли-

ву різних видів попередньої теплової обробки яблук на процес сушіння [49, 198, 

 
 

Рис. 4.10. Вплив форми зразків на час 

сушіння яблук 
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200, 201, 202]. Так, у роботі [198] обґрунтовано режими бланшування яблучних 

пластин у сахарозі, аскорбіновій і лимонній кислотах та воді. Автори [199, 200] 

досліджували ефект попередньої обробки (бланшування парою, витримування 

у 20% цукрову сиропі та проморожування) пластин яблук на тривалість проце-

су зневоднення та товарний вигляд продукту. Вчені [201] дослідили вплив бла-

ншування яблук в цукровому сиропі різної концентрації (від 15 до 70%) та спо-

собу сушіння на якісні показники снеків із яблук і витрати енергії. Було дослі-

джено різні способи сушіння та їх комбінації зі стаціонарною температурою 

сушильного агента [141, 197, 198, 200 – 202]. Потрібно відмітити, що дослі-

джень по впливу попередньої обробки на відновлюваність сушених продуктів 

не проведено. 

Нами вперше проведено дослідження по визначенню впливу різних видів 

попередньої теплової обробки яблук на процес сушіння під час одержання чип-

сів із застосуванням розробленого стадійного режиму та органолептичні показ-

ники зразків до та після сушіння, а також визначено відновлюваність залежно 

від виду бланшування. Об’єктами сушіння були яблука сортів Ренет Симиренко 

та Джонатан. Досліджено наступні види попередньої теплової обробки яблук: 

- бланшування у 0,1%-ому та 1%-ому водних розчинах лимонної 

кислоти;  

- бланшування у 10%-ому цукровому сиропі; 

- бланшування парою; 

- бланшування у воді. 

Попередня теплова обробка проводились за методикою описаною в роз-

ділі 2. Зневоднення здійснювалося при температурі сушильного агенту  

80...60 ºС, швидкості – 1,5 м/с, вологовмісті – 10 г/кг сухого повітря. Середня 

температура зневоднюваних яблук під час сушіння не перевищувала 60 ºС. За 

експериментальними даними дослідів будувалися криві кінетики сушіння 

( )τfW c =  та криві швидкості сушіння ( )cc WfddW =τ . 
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Аналіз впливу видів бланшування яблук на органолептичні показники 

оброблених зразків (табл. 4.2, рис. 4.11, 4.12) показує, що всі досліджені види 

обробки забезпечують високий ступінь збереження кольору яблук [15, 22].  

 

Таблиця 4.2

Вплив різних видів бланшування яблук на колір зразків до сушіння [22, 34] 

Вид обробки 
Зміна кольору зразка 

(Ренет Симиренко) 

Зміна кольору зразка 

(Джонатан) 

Без обробки 
Потемніння через 3...5 

хвилин, (рис. 4.11, а) 

Потемніння через 4 

хвилини від центру,  

(рис. 4.12, а) 

Бланшовані парою 
Колір насичений стійкий,  

(рис. 4.11, б) 
Колір насичений стійкий, 

(рис. 4.12, ) 

Обробка в розчині 

лимонної кислоти 

Колір насичений стійкий, 

(рис. 4.11, в) 

Колір стійкий, 

(рис. 4.12, в) 

Обробка в 10%-ому 

цукровому сиропі 

Колір насичений стійкий, 

(рис. 4.11, г) 

Колір стійкий, 

(рис. 4.12, г) 

Бланшування у воді - Колір стійкий 
 

Потемніння необроблених яблук сорту Ренет Симиренко починалось на 

третій хвилині спостережень (рис. 4.11, а), а сорту Джонатан – на четвертій 

хвилині від центру (рис. 4.12, а). Це пояснюється активністю окислювальних 

ферментів.  

Бланшування парою сприяло зберіганню та вирівнюванню кольору зразка 

протягом тривалого часу (рис. 4.11, б та 4.12, б). При бланшуванні яблук Ренет 

Симиренко у розчинах лимонної кислоти відбувалось відбілювання кольору 

зразку, це можна пояснити частковим руйнуванням та переходом у розчин 

барвних речовин (рис. 4.11, в).  

Бланшування у розчині цукрового сиропу надало зразкам жовтуватого 

забарвлення (рис. 4.11, г), що можна пояснити зміною кольору розчину під дією 

температури бланшування. Для яблук сорту Джонатан не спостерігалось суттє-

вої зміни кольору зразків при досліджених видах бланшування (рис. 4.12). 

Відмінності впливу видів бланшування на колір зразків пояснюються різ-

ним хімічним складом досліджуваних сортів яблук. 
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Під час виробництва чипсів на підприємстві, в разі непередбачуваних си-

туацій, не завжди є можливість відразу після обробки направити сировину на 

сушіння. Отримані дані можна використовувати при плануванні тривалості 

операцій технологічного процесу з метою запобігання потемніння сировини.  

 

                            

 

а)   б)       в)         г) 

 

Рис. 4.11. Вплив видів бланшування яблук сорт Ренет Симиренко на колір 

зразка: а – свіжий зразок, б – бланшований парою, в – бланшований у 1%-ому 

розчині лимонної кислоти, г – бланшований у 10% -ому цукровому сиропі 

 

                           

 

а)   б)   в)             г) 

 

Рис. 4.12. Вплив видів бланшування яблук сорт Джонатан на колір зразка:  

а – свіжий зразок; б – бланшований парою; в – бланшований у 1%-ому  

розчині лимонної кислоти; г – бланшований у 10%-ому цукровому сиропі 
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На рис. 4.13 та 4.14 зображені криві кінетики сушіння ( )τfW c =  та криві 

швидкості сушіння ( )cc WfddW =τ  бланшованих яблук досліджуваних сортів. 

Аналіз отриманих експериментальних даних показав, що всі досліджені види 

обробки прискорюють процес зневоднення порівняно із необробленими зраз-

ками [11, 12, 15, 22, 29 – 31]. 

Проте, для яблук сорту Ренет Симиренко бланшування зразків у 10%-ому 

розчині цукрового сиропу зменшує тривалість процесу на 5% (рис. 4.13, а) та 

лише на 2,5% (рис. 4.14, а) для яблук сорту Джонатан.  

Суттєвого скорочення при використанні даного виду теплової обробки не 

спостерігається. Це можна пояснити закупоркою капілярів цукровим сиропом 

та утворенням плівки на поверхні зневоднення. 

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 роз-

чині лимонної кислоти спостерігається скорочення тривалості сушіння на 9%. 

Експериментальні дослідження показують, що зниження кислотності середо-

вища сприятливо впливає на клітинні мембрани, підвищуючи їхню проникність 

та інтенсивність процесу видалення вологи. 

Бланшування у воді зразків яблук сорту Джонатан скорочує тривалість 

процесу до 8%. У даному випадку ефект досягається лише за рахунок теплового 

впливу. Дані дослідження доводять, що бланшування у водних розчинах ли-

монної кислоти майже вдвічі прискорює процес порівняно з бланшуванням у 

чистій воді.  

Тривалість зневоднення зразків бланшованих парою є найменшою і ско-

рочується на 20% для яблук сорту Ренет Симиренко та на 25% для сорту Джо-

натан [11].  

Аналіз кривих швидкості сушіння ( )τfW c =  (рис. 4.13, б, 4.14, б) показав, 

що процес зневоднення протікає в періоді падаючої швидкості. Відсутність пе-

ріоду постійної швидкості пояснюється умовами проведення процесу сушіння.  
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          а) 

 

б) 

 

Рис. 4.13. Вплив видів бланшування яблук сорту Ренет Симиренко на кінетику 

(а) та швидкість (б) процесу сушіння, δ = 3...4 мм, t = 80…60 ºС, V = 1,5 м/с,  

d = 10 г/кг с.п.: 1 – свіжі зразки, 2 – бланшовані у 10%-ому цукровому сиропі,  

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

4 – бланшовані у 1%-ому розчині лимонної кислоти, 5 – бланшовані парою 
 



 127 

 

      

 а) 

 

б) 

 

Рис. 4.14. Вплив видів бланшування яблук сорту Джонатан на кінетику (а) та 

швидкість (б) процесу сушіння, δ = 3...4 мм , t = 80…60 ºС, V = 1,5 м/с,  

d = 10 г/кг с.п:1 – свіжі зразки, 2 – бланшовані у 10%-ому цукровому сиропі,  

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

4 – бланшовані парою, 5 – бланшовані у воді 
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Швидкість сушіння усіх бланшованих зразків вища, ніж необроблених 

протягом усього процесу. Максимальна швидкість сушіння спостерігається для 

бланшованих парою зразків. Для обох сортів їх швидкість сушіння у 1,8 разів 

вища, ніж свіжих.  

Дані дослідження доводять перевагу бланшування в атмосфері пари [12, 

15, 21, 22, 29 – 31]. 

Порівняння процесів зневоднення яблук досліджуваних сортів, показало, 

що характер кривих кінетики та швидкості сушіння є подібним. Для обох сортів 

основні закономірності протікання процесів тепломасообміну є загальними. 

Бланшування у розчинах лимонної кислоти, як і у цукровому сиропі, 

негативно позначилось на органолептичних показниках готового продукту 

(табл. 4.3 та рис. 4.15, 4.16) [15, 22].  

 

Таблиця 4.3,  [22, 34]

Вплив різних видів бланшування яблук на органолептичні показники чипсів 

Вид обробки 

Колір чипсів 

(Ренет 

Симиренко) 

Колір чипсів 

(Джонатан) 

Запах та смак 

чипсів 

Без обробки 
Світло-коричневий, 

(рис. 4.15, а) 

Світло-коричневий 

з потемнінням, 

(рис. 4.16, а) 

Властивий свіжим 

яблукам, 

приємний кисло-

солодкий 

Бланшовані парою 
Світло-кремовий,  

(рис. 4.15, б) 

Кремовий, 

(рис. 4.16, б) 

Властивий свіжим 

яблукам, 

гармонійний кисло-

солодкий 

Бланшовані в 

розчині лимонної 

кислоти: 

- у  1%-ому 

- у  0,1%-ому 

(рис. 4.15, в) 

 

Висвітлений, 

висвітлений 

(рис. 4.16, в) 

 

Світло-кремовий 

- 

Властивий свіжим 

яблукам, 

кислий 

Бланшовані в  

10%-ому розчині 

цукрового сиропу 

жовтий, 

(рис. 4.15, г) 

жовтуватий, 

(рис. 4.16, г) 

Властивий свіжим 

яблукам, 

сильно солодкий 

Бланшовані у воді - 

Світло-кремовий з 

потемнінням 

(рис. 4.16, д) 

Властивий свіжим 

яблукам, приємний 
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Така обробка привела до злипання зразків між собою та прилипання до 

поверхні сушіння (рис. 4.15, в, г та 4.16, в, г), що збільшило кількість 

непридатного для пакування продукту.  

 

                           

 а)   б)       в)              г) 

 

Рис. 4.15. Вплив попередньої теплової обробки на органолептичні 

показники чипсів з яблук сорту Ренет Симиренко: 

 а – свіжий зразок; б – бланшований парою;  

в – бланшований у 1%-ому розчині лимонної кислоти;  

г – бланшований у 10%-ому цукровому сиропі 
 

 

             

       а)       б)   в)                    г)                   д) 

 

Рис. 4.16. Вплив попередньої теплової обробки на органолептичні 

показники чипсів з яблук сорту Джонатан: а – свіжий зразок,  

б – бланшований парою, в – бланшований у 1%-ому розчині лимонної 

кислоти, г – бланшований у 10%-ому цукровому сиропі,  

д – бланшовані у воді 
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До того ж, такі види теплової обробки приводять до підвищення 

собівартості продукту за рахунок придбання додаткових смакових компонентів, 

втрати натуральності, при цьому, порівняно з бланшуванням парою, 

відбуваються втрати сухих водорозчинних речовин від 2 до 4% [72].  

У зв’язку з цим яблука перед зневодненням маємо попередньо бланшува-

ти парою. Необхідний ефект обробки досягається при температурі матеріалу в 

інтервалі 85...95 ºС впродовж 30...40 с [11, 12, 15, 22, 29 – 31, 33, 34] . 

Порушення режиму бланшування парою призводить до зниження якісних 

показників, збільшення тривалості зневоднення і, як наслідок, зростання енер-

гетичної складової процесу. Бланшування парою сприяє стабілізації кольору і 

смаку, збереженню вітамінного комплексу, інактивації ферментної системи, 

знешкодженню вегетативної мікрофлори сировини, збільшує масоперенос при 

сушінні.  

Дослідження по визначенню відновлюваності та коефіцієнту набухання 

бланшованих в різний спосіб яблук висушених за розробленим стадійним ре-

жимом показали, що для яблук сорту Ренет Симиренко найбільші значення ко-

ефіцієнту набухання Kн = 5,13 та відновлюваності В = 84,7% отримано для зраз-

ків бланшованих парою (рис. 4.17). 

Для сорту Джонатан найбільші значення коефіцієнту набухання Kн = 5,41 

отримано при бланшуванні зразків у 1%-ому розчині лимонної кислоти, при 

цьому найкраща відновлюваність В = 86,5% отримана при бланшуванні парою  

(рис. 4.18) [11]. 

Як бачимо, прямої залежності між коефіцієнтом набухання Kн та віднов-

люваністю B не спостерігається. Максимальна відновлюваність B не 

обов’язково відповідає найбільшій величині Kн. 

Для обох сортів найменші значення Kн та В отримані для зразків оброб-

лених у 10% розчині цукрового сиропу. 

Повного відновлення зразків підданих попередній тепловій обробці не спостері-

гається. У порівнянні з необробленими зразками, отриманими при таких же режимах 

сушіння, спостерігається підвищення відновлюваності на 5...7%. 
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а)                   б) 

 

Рис. 4.17. Динаміка зміни коефіцієнту набухання Kн (а) та відновлюваності B (б) 

чипсів з яблук сорту Ренет Симиренко, t = 80…60 ºС, V = 1,5 м/с, d = 10 г/кг с.п. 

залежно від виду бланшування: 1 – 10%-вий розчин цукрового сиропу,  

2 – 1%-вий розчин лимонної кислоти, 3 – 0,1%-вий розчин лимонної кислоти,  

4 – бланшування парою, 5 – свіжі (необроблені) 

 

     

а)       б) 

 

Рис. 4.18. Динаміка зміни коефіцієнту набухання Kн (а) та відновлюваності B (б) 

чипсів з яблук сорту Джонатан, t = 80…60 ºС, V = 1,5 м/с, d = 10 г/кг с.п. 

залежно від виду бланшування: 1 – 10%-вий розчин цукрового сиропу, 

2 – 1%-вий розчин лимонної кислоти, 3 – бланшування парою,  

4 – свіжі (необроблені), 5 – бланшування у воді 
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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. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Дослідження закономірностей процесу сушіння яблук до низької кін-

цевої вологості дозволили встановити, що на тривалість процесу сушіння істот-

ний вплив чинять: 

- температура сушильного агенту; 

- швидкість сушильного агенту; 

- розміри зразків; 

- попередня теплова обробка яблук. 

2. Встановлено та узагальнено закономірності кінетики сушіння яблук, 

розроблено багатостадійні режими зневоднення. Процес рекомендується про-

водити при параметрах сушильного агента: 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 скорочення енерговитрат до 15%, дозволя-

ють отримувати якісний продукт. 

3. Результати проведених досліджень щодо впливу різних видів 

попередньої тепловологої обробки яблук доводять перевагу бланшування у 

атмосфері пари. Необхідний ефект обробки досягається при температурі 

матеріалу в інтервалі 85...95 ºС впродовж 30...40 с. На підставі узагальнення 

кінетичних закономірностей процесу сушіння визначено, що тривалість 

зневоднення бланшованих парою яблук, порівняно із необробленими, 

скорочується на 20...25%.  

4. Дослідженнями доведено, що поєднання бланшування парою яблук та 

стадійних режимів зневоднення забезпечує високі органолептичні показники та 

відновлюваність чипсів на рівні 85…87%. Бланшування парою стабілізує колір 
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і смакову гаму вихідного матеріалу, сприяє збереженню вітамінів, руйнуванню 

окисних ферментів. Це дозволяє отримати чипси хрусткої структури, світло-

кремового кольору, приємного кисло-солодкого смаку і аромату властивих 

свіжим яблукам відповідно з вимогами технічних умов  

ТУ У 10.3-05417118–053:2016 „Чипси фруктові, овочеві”. 

Результати цього розділу виконані у співавторстві та викладені у працях 

[6, 7, 9, 10 – 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 29 – 31, 33, 34, 36, 39, 40].  
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РОЗДІЛ 5 

АНАЛІЗ ТЕПЛОМАСООБМІНУ ПІД ЧАС СУШІННЯ ЯБЛУК  

 

 

5.1. Розрахунок тривалості процесу сушіння яблук  

 

Метою розрахунку була побудова узагальненої кривої кінетики сушіння 

та визначення тривалості процесу зневоднення під час виробництва чипсів з 

яблук.  

Враховуючи, що процес сушіння є дуже складним і являє собою 

сукупність пов’язаних одне з одним явищ, які протікають всередині та на 

поверхні матеріалу, а також всередині сушильної камери, розрахунок 

тривалості сушіння ускладнений. Для розрахунків використовують наближені 

методи. До найбільш розповсюджених методів належать: метод О.В. Ликова, 

метод М.А. Гришина, метод Г.К. Філоненка та метод В.В. Краснікова, [56, 203]. 

Наближені методи розрахунку кінетики сушіння базуються на вивченні 

загальних закономірностей процесу, що зближує теорію та практику сушіння. 

Ці методи застосовують для широкого класу матеріалів з різною геометричною 

формою. 

Для розрахунку тривалості сушіння та аналізу основних закономірностей 

кінетики зневоднення під час виробництва чипсів з яблук було використано 

метод В.В. Краснікова [203]. 

На підставі експериментальних кривих метод дозволяє знайти тривалість 

сушіння матеріалу від початкової вологості W
с
п до кінцевої вологості W

с
к. 

Відповідно до методики, для розрахунку можна використовувати як одну, так і 

декілька кривих сушіння.  

В.В. Красніков проаналізував експериментальні дані по кінетиці сушіння 

різних матеріалів різними методами та встановив наступне: при сушінні даним 

способом конкретного матеріалу, який має певну початкову вологість Wп, при 

будь-якому режимі зневоднення зберігається незмінною величина Nτ, що 
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відповідає даній поточній вологості W [203]. Математично це записується 

таким чином: 

Ν1τ1 = Ν2τ2 = … = Νпτп = (Ντ)w = const,    (5.1) 

де Ν1, Ν2… Ν – максимальна швидкість сушіння при різних режимах 

зневоднення;  

τ1, τ2…τп – поточний час сушіння, під час якого вологість змінюється від  

W
с
п  до Wс. 

Величину Ντ, відповідно до Краснікова В.В., називають узагальненим 

часом сушіння, що являє собою сталий комплекс величин, характерних для 

процесу. Значення постійної залежить від величини Wс
п, поточної вологості Wс 

матеріалу, його питомої маси, методу сушіння. В окремому випадку для 

першого періоду сушіння: 

(Ντ)w = Wс
п − Wс

.      (5.2) 

З (5.2) видно, що узагальнений час Ντ у перший період визначається 

тільки значеннями W
с
п і W

с. У нашому випадку перший період сушіння 

відсутній, процес проходить у другому періоді сушіння при падаючий 

швидкості (див. Розділ 4). 

У другому періоді сушіння (загальний випадок) величину Ντ можна 

виразити також через Wс
п: 

(Ντ)w = Wс
п + W ' = Wс

п − Wс + Wx = const,     (5.3) 

де W ' – деяка вологість, яка залежить від поточної вологості Wс; 

Wx – величина, яка залежить від властивостей матеріалу і яка зростає зі 

збільшенням Wс та визначається з експерименту. 

Враховуючи, що процес сушіння протікає в другому періоді, то для 

розрахунків було використано максимальну швидкість Nmax замість N. 

Дослідження процесу сушіння за допомогою узагальненого часу Ντ 

дозволяє розглядати безліч різних режимів сушіння, тому що одне і те ж 
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значення Ντ може бути отримане в результаті різних комбінацій N і τ, тобто 

фіксованому значенню Ντ відповідає не одна певна сукупність первісних 

величин, а безліч подібних сукупностей. Відповідно, при вивченні процесу 

сушіння з використанням Ντ аналізується не одиничний випадок, а множина 

різних випадків сушіння, об’єднаних певною спільністю параметрів процесу 

[203]. 

Відповідно до Краснікова В.В. чим більша величина Ν, тим менший час 

сушіння τ, необхідний для досягнення заданої вологості W
с, але відповідно до 

(5.1) і (5.3) при всіх можливих N для цього Wс величина Ντ = const. 

Якщо по осі абсцис відкласти узагальнений час сушіння Νmax·τ, а по осі 

ординат – величину поточної вологості W 
с, то всі обрані експериментальні 

криві сушіння яблук, отримані при одній і тій же початковій вологості Wс 
п, але 

при різних режимах сушіння, перенесені в нову систему координат W 
с–Νmax·τ 

суміщаються в одну криву, яку називають узагальненою кривою кінетики 

сушіння. 

Узагальнену криву кінетики сушіння яблук, висушених від початкової 

W
с
п до низької кінцевої вологості W с

к, отриману з кривих кінетики сушіння при 

різних тепловологісних режимах та різних умовах ведення експериментів, 

зображено на рис. 5.1. Як бачимо, при різних режимах сушіння співвідношення 

Νmax·τ = const дає досить точний збіг. 

Відповідно до методу Краснікова В.В. узагальнену криву потрібно 

представити у напівлогарифмічній системі координат. По осі абсцис 

відкладають величину Νmax·τ, а по осі ординат – логарифм зміни поточної 

вологості W с. 

На рис. 5.2 зображена узагальнена крива кінетики сушіння яблук у 

напівлогарифмічній системі координат. Характер побудованої кривої 

підтверджує протікання процесу сушіння яблук у другому періоді падаючої 

швидкості. Другий період складається з трьох частин, добре видно точки 

перегину, які відповідають критичним вологостям. 
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Рис. 5.1. Узагальнена крива кінетики процесу сушіння 

яблук при V = 1,5 м/с, d = 10 г/кг с.п. 
 

 

 
 

Рис. 5.2. Узагальнена крива кінетики процесу сушіння яблук у 

напівлогарифмічних координатах   

 

Кожна ділянка другого періоду характеризується відносним коефіцієнтом 

сушіння, що визначається по залежностям: 
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де τ1, τ2, τ3 – тривалості першої, другої та третьої частин другого періоду, 

хв;  
c

кр1W , c

кр2W  – перша та друга критичні вологості у точках K1, K2. 

Значення відносних коефіцієнтів сушіння χ2, χ3 та χ4 розрахованих за 

формулами (5.4) – (5.6) записано в таблиці 5.1. Значення критичних вологостей 

(див. рис. 5.2) c

кр1W  та c

кр2W  брались по критичним точкам K1, K2, як показано 

стрілками, а величини Νmaxτ1, Νmaxτ2 та Νmaxτ3 з осі Νmaxτ. 

 

Таблиця 5.1

Значення відносних коефіцієнтів сушіння яблук 

Величина відносних коефіцієнтів 

сушіння 

Діапазон 

критичних 

вологостей, % χ2 χ3 χ4 

530…125 
125…25 
25…6 

13,9·10-4 
14,3·10-4 

15,5·10-4 
  

Для визначення загальної тривалості процесу сушіння визначають час 

кожного з періодів зневоднення. Як вже зазначалось, у нашому випадку перший 

період сушіння відсутній, тому рівняння кривої сушіння описується рівняннями 

другого періоду (рис. 5.2), який складається з трьох частин:  

lgW
с = lgW

с
п  – k1τ1,     (5.7) 
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тут вологість змінюється у межах c

пW  ≥ Wс ≥ c

кр1W , час відраховується від 

початку першої частини другого періоду. 

lgW
с
 = lgW

с
кp1  – k2τ2,     (5.8) 

тут вологість змінюється у межах c

кр1W ≥ Wс ≥ c

кр2W , час відраховується від 

початку другої частини другого періоду. 

lgW
с
 = lgс

Wкp2  – k3τ3,     (5.9) 

тут вологість змінюється у межах c

кр2W ≥ W
с ≥ c

кW , час відраховується від 

початку третьої частини другого періоду. 

У рівняннях (5.7) – (5.9) k1, k2 та k3 – коефіцієнти сушіння, чисельно 

дорівнюють тангенсу кутів нахилу відрізків прямих до осі часу в 

напівлогарифмічній системі координат.  

Відповідно до [203], їх величина залежить від виду матеріалу, його 

властивостей, режиму і методу сушіння. Вплив режиму на коефіцієнти k1, k2 та 

k3 враховується максимальною швидкістю сушіння матеріалу за даним 

режимом Nmax. Максимальна швидкість Nmax є узагальненою величиною, у якій 

відображено вплив усіх параметрів, що впливають на швидкість сушіння 

даного матеріалу. Відповідно до цього: 

k1 = χ2Nmax,      (5.10) 

k2 = χ3Nmax,      (5.11) 

k3 = χ4Nmax.      (5.12) 

Загальна тривалість процесу сушіння τз (без урахування періоду прогріву) 

складається з тривалості сушіння в другому періоді τІІ. Другий період 

складається з першого τ1, другого τ2 та третього τ3 частин: 

321 τττττ ++== ІІз ,     (5.13) 
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де відповідно до вище сказанного, з урахуванням формул (5.7) – (5.9) та 

(5.10) – (5.12): 

п
1 c

2 max кр1

1
lg ,

W

N W
τ

χ
=      (5.14) 

c
кр1

2 c
3 max кр2

1
lg .

W

N W
τ

χ
=      (5.15) 

c
кр2

3 c
4 max к

1
lg .

W

N W
τ

χ
=      (5.16) 

Відповідно до (5.13) загальна тривалість процесу сушіння яблук буде: 

c cc
кр1 кр2п

з c c c

max 2 кр1 3 кр2 4 к

1 1 1 1
lg lg lg

W WW

N W W W
τ

χ χ χ

 
= + +  

 
.   (5.17) 

Множник, що стоїть в дужках у формулі (5.17) постійний для 

конкретного матеріалу при незмінних величинах початкової і кінцевої 

вологостей та не залежить від режиму сушіння. Отже, величина τз обернено 

пропорційна максимальній швидкості процесу сушіння яблук. Підставивши у 

вираз (5.17) всі шукані величини, отримаємо: 

max

1335
з

N
τ = .      (5.18) 

Використовуючи отриману залежність (5.18), можна заздалегідь оцінити 

тривалість процесу сушіння яблук під час виробництва чипсів при зміні 

режимів зневоднення [32]. 

 

5.2. Вплив параметрів сушіння на число Ребіндера 

 

За результатами кінетики вологообміну легко перейти до розрахунку 

кінетики теплообміну при сушінні яблук. 
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О.В Ликовим було отримане основне рівняння кінетики сушіння [56, 

204]. Відповідно до закону збереження енергії, вся теплота QF, яка підводиться 

до матеріалу від сушильного агента, рівна теплоті, яка витрачена на 

випаровування води Qв та нагрів матеріалу Qн: 

QF = Qв +Qн. (5.19) 

Тепловий потік QF визначається як добуток питомого теплового потоку qF 

і площі поверхні тіла S [204]:  

QF = qFS. (5.20) 

Теплота витрачена на випаровування води Qв, визначається як добуток 

питомої теплоти випаровування води з пористого матеріалу L та зміни кількості 

води в матеріалі за одиницю часу dMв/dτ.  

Середній питомий вологовміст матеріалу дорівнює: 

U = Mв/(ρт Vм).     (5.21) 

де ρт – об’ємна густина сухого матеріалу, Vм – об’єм матеріалу. 

Тоді можна записати, [204]: 

в т мρ .
dU

Q L V
dτ

=      (5.22) 

Теплота, яка витрачається на нагрівання матеріалу Qн знаходиться за 

залежністю, [204]: 

н м м м в в м м м в( ρ ) ρ ( ).
dt

Q с V c M V с c U
dτ

= + = +    (5.23) 

де cм, cв – теплоємності сухого матеріалу та води, мρ  – густина матеріалу. 

Підставивши значення QF, Qв, Qн в рівняння (5.19) отримаємо основне 

рівняння кінетики сушіння, [204]: 

еф
мρ (1 ),   

F

cV dU dt
q L

S d r dUτ
= +     (5.24) 

де еф м вc с c U= +  – ефективна теплоємність вологого тіла. 
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Відношення dt dU , називається температурним коефіцієнтом сушіння b, 

який визначає зміну середньої температури матеріалу при зміні його 

вологовмісту на одиницю під час сушіння. Ця величина, відповідно до  

Ликова О.В. [47, 56, 204], є дуже важливою характеристикою кінетики процесу 

сушіння. 

Основне рівняння кінетики сушіння встановлює зв'язок між 

теплообміном qF і масообміном /dU dτ  за допомогою безрозмірної величини, 

яка називається числом Ребіндера, [47, 56, 204]: 

ефRb
c dt

r dU
= .     (5.25) 

Число Ребіндера визначає відношення кількості теплоти, яке пішло на 

нагрів матеріалу до кількості теплоти витраченої на випаровування води з 

нього за нескінченно малий проміжок часу. Число Rb за О.В.Ликовим [56] є 

основним критерієм сушіння, і його часто називають критерієм оптимізації 

процесу сушіння. 

Основне рівняння кінетики сушіння після приведення до безрозмірного 

вигляду [47, 56, 204]:  

( )* * 1 Rbq N= + ,     (5.26) 

де *q  – відносна (безрозмірна) щільність потоку теплоти;  

*N  – приведена швидкість сушіння, яка за відсутності періоду постійної 

швидкості дорівнює максимальній. 

Це рівняння встановлює зв’язок між величинами, що визначають 

теплообмін *q  і вологообмін *
N  при сушінні за допомогою числа Rb . 

Величина числа Ребіндера залежить від температурного коефіцієнта 

сушіння b, питомої теплоємності вологого матеріалу c та питомої теплоти 

випаровування r, тобто від форм зв'язку води з матеріалом [47]. 

Для розрахунку числа Ребіндера, питому теплоємність свіжих яблук 

знаходили за залежністю, [68, 69, 189], Дж/(кг·К): 

 1675 25,1 .                                    (5.27)c W= +  
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Питому теплоємність бланшованих яблук знаходили за залежністю, [68, 

69, 189], Дж/(кг·К): 

 367 30,0 3 0,03 .c W T T W= + ⋅ + − ⋅ ⋅    (5.28) 

Питому теплоту випаровування води r зазвичай беруть з довідникової 

літератури, отриману для чистої води при випаровуванні з вільної поверхні. 

Але реальне значення цієї величини для рослинної сировини більше табличних, 

оскільки враховує теплоту випаровування вільної та зв’язаної води з 

внутрішнього об’єму тіла (розділ 3). При розрахунку числа Ребіндера було 

використано експериментально одержані значення питомої теплоти 

випаровування води з свіжих та бланшованих парою яблук в залежності від 

вологості та температури сировини.  

Способом графічного диференціювання – кривих t = f(W
с
) розраховано 

значення температурного коефіцієнта сушіння з урахуванням: 

100 .                                       (5.29)
c

dt dt
b

dU dW
= =  

Середня температура матеріалу визначалась: 
п с( + )

= ,                                                       (5.30)
2

t t
t  

де пt , сt  – температури на поверхні та всередині зразка відповідно. 

Зміна числа Rb під час сушіння свіжих та бланшованих парою яблук для 

різних режимів зневоднення зображено на рис. 5.3.  

Аналізуючи графічний матеріал бачимо, що залежність числа Ребіндера 

має складний характер з характерними перегинами, які відповідають 

визначеним критичним вологостям і вказують на видалення різних видів води. 

Збільшення температури сушильного агента (криві 1 – 2) від 80 до  

120 о С призводить до збільшення величини Rb по абсолютному значенню [5]. 

Для всіх кривих 1 – 3 на початку процесу сушіння, теплота витрачається 

лише на випаровування води з матеріалу, величина числа Ребіндера при цьому 

мінімальна (від початкової вологості 530% до вологості 120...125%). Зі 

зменшенням вологості матеріалу від першої критичної вологості  

Wк1
с
 = 120...125% до другої Wк2

с
 = 25...30% температура матеріалу та величина 
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числа Ребіндера поступово зростають (криві 1, 2). Це вказує на те, що 

температура матеріалу починає збільшуватись. При досягненні зневоднюваним 

матеріалом другої критичної вологості Wк2
с
 = 25...30% спостерігається різке 

збільшення числа Ребіндера. Це пояснюється зростанням температури 

матеріалу, а також, тим, що в ньому лишається зв’язана вода з розчинними 

вуглеводами, про що було зазначено в розділі 3, тобто теплота витрачається на 

видалення адсорбційно-зв’язаної води, найбільш міцно пов’язаної з матеріалом. 

По досягненні кінцевої вологості 6% спостерігається падіння числа Rb 

практично до нуля, це пов’язано з тим, що середня температура матеріалу 

наближається до температури сушильного агенту і теплота витрачається на 

випаровування зв’язаної води. 

 

 
 

Рис. 5.3. Зміна числа Rb під час сушіння яблук при V = 1,5 м/с , 

 d = 10 г/кг с.п.: 1 – необроблені, t = 120 о С, 2 – необроблені, t = 80 о С, 

3 – бланшовані парою, t = 80...60 о С 
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Для термолабільних матеріалів різке збільшення температури матеріалу 

неприпустиме, так як це впливає на якість кінцевого продукту. Розрахунок 

числа Rb показав, що його значення залежать лише від температури 

сушильного агента та вологості матеріалу. Зниження температури сушильного 

агенту призводить до зниження числа Rb. Тому при наближенні температури 

матеріалу до гранично допустимої, температуру сушильного агенту потрібно 

знижувати, а на початку процесу, до досягнення зразками граничної 

температури, можна використовувати високу температуру сушильного агенту.  

Як бачимо, використання стадійного режиму (крива 3, рис. 5.3) з 

температурою сушильного агента t = 80...60 оС впливає на характер зміни 

кривої числа Rb. Під час проведення експерименту, при досягненні матеріалом 

температури близької до гранично допустимої, температуру сушильного агенту 

понижували стадійно з 80 до 60 о С. Зниження температури сушильного агента 

сприяє зниженню числа Rb. Теплота витрачається лише на випаровування води, 

значення Rb прямують до нуля, так як середня температура матеріалу 

наближається до температури сушильного агенту. При досягненні матеріалом 

критичної вологості 25...30% спостерігається невелике, порівняно з 

одностадійними режимами, збільшення числа Ребіндера. У розділі 3 

зазначалось, що при бланшуванні парою яблук відбувся перерозподіл зв’язаної 

та вільної води у зразках. 

Подібний характер зміни числа Ребіндера для столового буряку 

отриманий авторами [196] при обґрунтуванні ними режимів з поступовим 

зниженням температури сушильного агента впродовж процесу зневоднення, а 

також авторами [195] при зневодненні горохово-морквяної суміші з 

використанням стадійних режимів сушіння. 

Усе вищесказане вказує на доцільність використання стадійного 

зневоднення під час одержання чипсів з яблук, яка підтверджується зміною 

числа Ребіндера [5]. 
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5.3. Фізична та математична моделі тепломасопереносу під час 

сушіння яблук 

 

Враховуючи, що режими сушіння залежить від погодних умов, сезонності 

та умов проведення експериментів, проведення досліджень в кожному випадку 

недоцільно та пов’язано зі значними витратами сировинних та енергетичних 

ресурсів і коштів. Тому одним з методів дослідження є математичне 

моделювання процесу сушіння.  

Фізична модель процесу 

При розробці математичної моделі приймалася фізична модель процесу 

сушіння яблук, яка зображена на рис. 5.4.  

 

Рис. 5.4. Фізична модель процесу сушіння яблук: 

1 – перфорована решітка, 2 – сушильна камера,  

3 – шар ККП матеріалу 
 

Шар ККП матеріалу у вигляді необмеженої пластини товщиною h 

обдувають сушильним агентом з температурою T , швидкістю руху V  і 

відносною вологістю ϕ . До поверхні пластини підводиться теплота підq , яка 

йде на нагрівання матеріалу, а з випареною водяною парою g  відводиться 
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теплота qвід. Теплота підq  включає теплопровідну складову теплq , складові, що 

враховують сток теплоти при фазових перетвореннях ф.п.q , перенос теплоти 

рідиною рідq  і за рахунок пари пq , величина g  складається з 

термовологопровідної термg , дифузійної дифg  складових і складової, що 

враховує фільтраційний перенос вологи фільтрg . 

Математична модель процесу 

Яблука відносяться до класу колоїдних капілярно-пористих матеріалів. Їх 

пори заповнені рідиною, парою та повітрям і в процесі сушіння вони дають 

значну усадку, їх об’єм зменшується в декілька разів, і це має суттєвий вплив 

на динаміку процесу тепломасопереносу та фазові перетворення при сушінні. 

Найчастіше при математичному моделюванні динаміки сушіння 

колоїдних капілярно-пористих тіл використовується теорія зв’язаного 

тепловологопереносу, запропонована О. В. Ликовим [56]. Його опис процесу 

сушіння поданий у найбільш загальному вигляді та не враховує усадку 

колоїдних капілярно-пористих матеріалів. Модель включає, в якості основних, 

диференційні рівняння – теплопереносу та вологопереносу у випадку, коли 

основним механізмом вологопереносу є дифузійний. У випадку інтенсивного 

зневоднення в об’ємі капілярно-пористого тіла підвищується загальний тиск по 

відношенню до тиску навколишнього середовища. Під дією градієнту тиску 

виникає конвективний перенос компонентів зв’язаної речовини по типу 

фільтрації. Система включає три диференційні рівняння – теплопереносу, 

вологопереносу та фільтрації [56].  

Складність використання цих математичних моделей пов’язана с тим, що 

вони містять ряд специфічних параметрів – коефіцієнт вологопровідності, 

ізотермічної масоємності, термоградієнтний і бароградієнтний коефіцієнти, 

критерій фазового перетворення. Дані про них одержані для доволі невеликого 

класу пористих матеріалів. Інтенсивність випаровування рідини в порах тіла 

визначається через критерій фазового перетворення εф (0<εф<1) [56], який 
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представляє відношення зміни вологості матеріалу внаслідок фазового 

перетворення рідини в пару до загальної зміни його вологості в результаті 

процесів переносу води і фазового перетворення. Однак, у фізичному плані 

процеси вологопереносу і випаровування рідини можуть протікати незалежно 

один від одного, і такий прийом представляє заміну однієї невідомої функції на 

іншу [196].  

У роботах [196, 205] викладена молекулярно-радіаційна теорія 

тепломасопереносу, що обґрунтована на основі закону інтенсивності 

спектрального випромінювання мікрочастинок М.І. Нікітенко (український 

вчений-теплофізик), і на відміну від феноменологічної теорії дозволяє 

визначати динамічні та кінетичні характеристики речовини. Згідно цієї теорії, 

перенос енергії, як і маси речовини або поля здійснюється матеріальними 

носіями, що безперервно випускаються або поглинаються частинками 

речовини. Тобто процеси дифузії та випаровування рідини є активаційними й їх 

інтенсивність істотно залежить від температури. 

У зв’язку з вищевказаним, нами була використана математична модель 

дифузійно-фільтраційного тепломасопереносу, фазових перетворень та усадки 

при сушінні шару ККП матеріалу розроблена співробітниками відділу ТМПТ 

ІТТФ НАН України Нікітенко М.І., Снєжкіним Ю.Ф. та Сороковою Н.М. [205, 

206]. Система включає диференційні рівняння: переносу енергії (5.31), 

масопереносу рідкої (5.32), парової (5.33) та повітряної фаз (5.34): 
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де τ – час, с; T – температура, К;  
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повповппррттеф )1( UcUcUccc +++Π−ρ=  – ефективна теплоємність, тут П 

– пористість, тc , пc , рc , повc  – теплоємність твердого каркасу сировини, пари, 

рідини та повітря відповідно;  

повповповпппррртттеф //// ρλ+ρλ+ρλ+ρλ=λ UUUU  – ефективна 

теплопровідність, тут ρт, ρр, ρп, ρпов – густина твердого каркасу сировини, 

рідини, пари та повітря відповідно, кг/м3; рλ , пλ , тλ , повλ  – теплопровідність 

рідини, твердого каркасу сировини, пари та повітря відповідно; 

( )еф р р р г п п пов пов еф/w w c U w c U c U с = + +   – ефективна швидкість 

речовини, м/с; L – питома теплота фазового перетворення, Дж/кг; Iv – 

інтенсивність випаровування рідини на зовнішній поверхні шару; рU , пU  і 

повU  – об’ємні концентрації рідини, пари і повітря, кг/м3; рw , гw – швидкості 

фільтраційного руху рідкої і газової фаз, м/с; Dр – ефективний коефіцієнт 

дифузії рідини в порах матеріалу, м2/с; Dп, Dпов – ефективні коефіцієнти дифузії 

пари і повітря м2/с; vε  – відносна об’ємна деформація (усадка). 

Враховуючи, що яблука є термолабільним матеріалом, їх температура під 

час сушіння не може перевищувати гранично допустиму температуру, тобто 

процес здійснюється при температурах матеріалу нижчих за 100 °С, то буде 

відсутня фільтраційна складова, тиск парогазової суміші буде постійним і 

рівним тиску сушильного агента, математична модель набуде вигляду для 

дифузійного механізму сушіння [196]: 

еф еф( ) ,v

T T
c rI

x x

∂
λ

∂τ
∂ ∂

= −
∂ ∂

     (5.35) 

( )
р р р

р p( ( )) .
1

v
v

v

U U UT
D І

x x x

∂ ∂ε
δ

∂τ ε ∂τ

∂∂ ∂
= + − −
∂ ∂ ∂ +     (5.36) 

( )
п п п

п п( ( )) ,
1

v
v

v

U U UT
D І

x x x

∂ε∂
δ

∂τ ε ∂τ
∂∂ ∂

= + + −
∂ ∂ ∂ +    (5.37) 



 150 

де δр, δп – відносні коефіцієнти термодифузії рідини та пари, кг/(м3·К);  

r – ефективна питома теплота фазового переходу, яка враховує випаровування 

вільної та зв’язаної води кДж/кг. 

Ефективний коефіцієнт дифузії рідини Dр в порах матеріалу знаходиться 

по формулі Нікітенко М.І. [207]: 1
рр ]1)/[exp( −−γ= RTAD DD , а для пари і повітря, 

відповідно до молекулярно-кінетичної теорії газу, г
2/3

пповп / PTDD Dγ== , де γDp 

і γDп  – дифузійні коефіцієнти; АD – енергія активації в процесі дифузії, Дж.  

Тиск Pг газової суміші в порах матеріалу представляється сумою 

парціальних тисків пари Pп і повітря Pпов: 

Pг=Pп+Pпов.      (5.38) 

При дифузійному механізмі тепломасопереносу тиск парогазового 

середовища в порах тіла дорівнює тиску навколишнього середовища Рс.а. 

(сушильного агента), і парціальній тиск повітря в порах: 

Рпов = Рс.а. – Рп.     (5.39) 

Парціальний тиск пари знаходиться із рівняння стану для розріджених 

газів:  

Pп=ρпRT/µп,      (5.40) 

де густина пари ρп=Uп./ Ψг; µп – молярна маса пари, кг/моль.  

Об'ємна частка в матеріалі, що зайнята газовою фазою: 

Ψг = 1–Ψт–Ψр,      (5.41) 

де Ψт =1–П – об'ємна частка твердої фази, Ψр = Uр/ρр  – об'ємна частка 

рідкої фази, ρр – густина рідкої фази.  

Тоді густина повітря ρпов= Рпов µпов/(RT), де µпов – молярна маса повітря, 

кг/моль, а об’ємна концентрація Uпов=ρпов Ψг. 

Інтенсивність випаровування рідини на зовнішній поверхні шару 

знаходиться як різниця потоків рідини, що випаровується і пари, що 

конденсується, отримана Нікітенко М.І. [196]:  

( )( ) ( )( )
1 1

c т са са0 0
exp / 1 exp / 1

x x
I A RT A RTγ ϕ ϕ

− −

= =

    = − − −    
,  (5.42) 
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де c р * / 4γ ερ δ= , кг/м2с – поверхневий коефіцієнт інтенсивності 

випаровування, тут ε – коефіцієнт випромінювання, 1/с; *δ  – напівтовщина 

приграничного шару; 

φт – вологість пароповітряної суміші в порах, якій згідно ізотермі сорбції 

відповідає концентрація Uр в даній точці тіла [207]; А – енергія активації, Дж;  

R – універсальна газова стала, Дж/(кмоль·К); Тса і φса– параметри зовнішнього 

парогазового середовища (сушильного агента); x – нормаль поверхні пластини. 

За умови локальної термодинамічної рівноваги фаз, вираз для 

інтенсивності випаровування в одиничному об’ємі тіла, буде з урахуванням 

(5.42): 

( ) 1
c тexp / 1 ( )vI A RT Sγ ϕ ϕ

−
= − −   ,    (5.43) 

де S – площа контакту рідкої та газової фаз в порах, м2; 

п н/P Pϕ =  – відносна вологість газу в порах тіла при даній температурі, 

тут
1

н [exp( / ) 1]PP N T A RT −= −  – тиск насичення, а Nр = const, величина 

отримана Нікітенко М.І., яка добре узгоджується з табличними даними [207]. 

Для визначення площі S контакту рідкої і газової фаз в порах одиничного 

об’єму тіла, які не повністю заповнені рідиною, в роботі [196] отримана 

формула (за умови, що тϕ ϕ= ):  

т

т

2 1

*
р

р

U
S

ϕ

ρ δ ϕ

∂−
=

∂ .      (5.44) 

Похідна ∂Uр/∂φт знаходиться з рівняння ізотерми десорбції. Дані по 

рівноважній вологості W
с
p для яблук були взяті з одержаних у розділі 3 

експериментальних кривих. Об’ємна концентрація рідкої фази зв’язана з 

вологістю співвідношенням Uр = 0,01W
с
рρт .  

Відносна об’ємна деформація εv у рівняннях (5.36) та (5.37) визначається 

на основі рівняння термоконцентраційного деформування наступним чином 

[205]: 

11 22 33(1 )(1 )(1 ) 1]vε ε ε ε= + + + − ,    (5.45) 
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де 

2

22 33

0

1

2
Ndx

δ

ε ε
δ

= = ∫ , тут N – термоконцентраційна функція, Н/м2 [196], 

∑
ψ

ψψψ ω−ωβ+−β= )()( 00TTN T , де xTxT /)/( ∂∂=β – коефіцієнт лінійного 

термічного розширення, 1/К; xx /)/( ψψ ω∂∂=β xTxT /)/( ∂∂=β  – коефіцієнт 

лінійної усадки при зміні масовмісту компонентів ψ, 1/К; ωψ – масовий вміст 

компонента ψ (ψ = р, п, пов); 

11 22
1 2

1 1
П П

П П

N
ν ν

ε ε
ν ν

+
= −

− − , тут Пν  – коефіцієнт Пуасона. 

Завдання граничних умов 

На зовнішній поверхні шару задаються граничні умови 3-го роду 

(поверхневий шар матеріалу оточений сушильним агентом), рис. 5.5.  

 

 

 

Рис. 5.5. Схема до складання граничних умов 3-го роду 

 

На повздовжній осі плоского шару мають місце умови симетрії полів Т, χU , 

χw , (χ = р, п, пов, г). 

Для системи (5.35) – (5.37) граничні умови представляються наступним 

чином: 

– на вісі симетрії: 
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– на зовнішній поверхні x δ= вологого шару: 

( )

пс

еф са

р
р р

п
п п пс п п

,

( ) ,

( ) ( ).

x x

x x

x
xx

T
T T rI

x

U T
D I

x x

U T
D U

x x

δ δ

δ δ

δ
δδ

λ α

δ

δ γ ρ ψ

= =

= =

=
==

∂
= − − ∂ 

∂ ∂
+ = 

∂ ∂ 
∂ ∂

− + = − − 
∂ ∂ 

 (5.47) 

де γпс – коефіцієнт зовнішнього парообміну, м/с, ρпс – парціальна густина 

пари в сушильному агенті, Ψп – об’ємна частка пари, α – коефіцієнт 

тепловіддачі, Вт/(м2К), δ – напівтовщина шару матеріалу, I – інтенсивність 

випаровування рідини на зовнішній поверхні шару, знаходиться за формулою 

Нікітенко М.І. (5.42). 

Враховуючи, що система рівнянь (5.35) – (5.37) та (5.46) – (5.47) є істотно 

нелінійна, її можна вирішити лише чисельним методом. Застосований метод 

розрахунку базується на явній тришаровій різницевій схемі Нікітенко М. І. та 

процедурі розщеплення алгоритму по фізичним факторам [196, 208, 209].  

Перевірка адекватності математичної моделі 

Перевагою даною схеми є її простота, оскільки вона є явною, а також 

вона дозволяє обирати довільні кроки різницевої сітки, без втрати точності 

розрахунку, як неявної схеми. 

Апроксимація рівняння переносу маси рідини відповідно до різницевої 

схеми буде: 

( )

( )

1 1

p, p, 1p, 1 p,

р, р, р, р,
р р

p, 1 p, p, p, 1

2

1

( ) ( )( )
,

2

n n n n

n n n n

i ii i

i i i i

n n n n
i i i i

v

i

U U U U

l l

D D U U D D U U

I
h

+ −

−+ + −

− −
+Ω −Ω =

 + − − + −  = −

ɶ

   (5.48) 
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де рΩ ˃0 – ваговий параметр Нікітенко М.І. [208], який дозволяє 

ліквідувати обмеження на крок по часу; 

1 1 1
р, р, р, 

11

n
n n n n

i i i v v

n
v

U U U

l l

ε ε

ε

+ + +

+

− −
=

+

ɶ
ɶ

ɶ
.      (5.49) 

Для диференційного рівняння переноси маси пари (5.37) різницеві 

апроксимації записуються аналогічно:  

( )

( )

1 1

p, п, 1п, 1 п,

п, п, п, п,
п п

п, 1 , п, p, 1

2

1

( ) ( )( )

2

n n n n

n n n n

i ii i

i i i i

n n n n
i п i i i

v

i

U U U U

l l

D D U U D D U U

I
h

+ −

−+ + −

− −
+Ω −Ω =

 + − − + −  = +

ɶ

,   (5.50) 

1 1 1
п, п, п, 

11

n
n n n n

i i i v v

n
v

U U U

l l

ε ε

ε

+ + +

+

− −
=

+

ɶ ɶ

ɶ
.     (5.51) 

Диференційне рівняння енергії (5.35) апроксимується різницевим 

рівнянням: 

( )
1 1

1

 
т т

еф еф 1 еф еф 1 1

2
еф

1

( )( ) ( )( )1
.

2

n n n
n

i i i i

n n n n n n n n
i i i i i i i i

i

T T T T

l l

T T T T

c h

λ λ λ λ

+ −

+ + − −

− −
+Ω −Ω =

+ − − + −
=

ɶ

   (5.52) 

Різницева схема будується на нерівномірній різницевій сітці через те, що 

відбувається усадка матеріалу та відповідно зміна його товщини h: 

1
n n n
i i ix x h+ = + , (і=0,1,...,I),  де 

n
ih – крок по координаті (тобто по товщині 

шару), 

τn=nl,  (n=0,1,..., l>0) – крок по часу. 

Похибка апроксимації: 
2
il h+ . 

Умови стійкості:  

2
(1 2 )

2

hil
a

≤ + Ω ,      (5.53) 

де a приймає значення a = λеф/сефρ, Dр та Dп відповідно для рівнянь (5.35), 

(5.36), (5.37). 
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Перевірка адекватності математичної моделі здійснювалась при 

початкових даних наведених у табл. 5.2. 

При чисельних розрахунках процесу сушіння яблук на базі математичної 

моделі (5.35) – (5.37) та (5.46) – (5.47) використовувались експериментальні 

значення ефективної питомої теплоти фазового переходу, яке враховує 

випаровування вільної та зв’язаної води (розділ 3). 

Алгоритм та порядок розрахунку.  

Розрахунок системи рівнянь тепломасопереносу (5.35) – (5.37) при 

граничних умовах третього роду (5.46) – (5.47) на основі викладеного кінцево-

різницевого методу (5.48) – (5.53) доцільно проводити за допомогою ПЕОМ, 

для чого була створена універсальна комп’ютерна програма.  

Алгоритм визначення шуканих функцій температури Т, об’ємних 

концентрацій рідкої Up і парової Uп фаз в колоїдному капілярному пористому 

тілі, що зневоднюється, включає наступні операції [204]. 

1. Задаються знайдені з літератури або шляхом експериментальних 

досліджень вихідні дані: теплофізичні властивості матеріалу, енергія активації, 

дифузійні коефіцієнти, питома теплота випаровування, структурні та 

геометричні характеристики, початкові параметри і значення рівноважної 

вологості, параметри стану та швидкість сушильного агенту (див. таб. 5.2 та 

[68–70, 182] ). 

2. Обчислюються всі величини, які в процесі розрахунку залишаються 

незмінними та залежать від геометричних і теплофізичних параметрів вологого 

тіла: α, γс, γV, П, U0 та ін. Коефіцієнт тепловіддачі 
повNu

h

λ
α = , з урахуванням, 

що для турбулентного граничного шару при Pr ˃ 0,5 критерій Нусельта 

0,4 0,8Nu 0,036Pr Re= , а критерій Рейнольдса 
пов

V
Re

h

ϑ
= , [210]. Визначальна 

температура повітря визначалась окремо для кожної стадії стадійного режиму, 

а для стаціонарного приймалась постійною. 
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3. У пам’яті ПЕОМ створюється два однакових масиви комірок n
kmW  та 

1+n
kmW  (W = T, W, Uр, Uп, Р, Рп, Рпов, φт , ρп, ρпов, h) для значень розрахункових 

функцій на попередньому n і наступному (n+1) часових кроках. У початковий 

момент часу (n = 0) в обидві комірки вносяться початкові значення сіткових 

функцій T0, W
с
0, Uр0, Uп0, Р0, Рп0, Рпов0, ρп0, ρпов0. 

 

Таблиця 5.2 

Вихідні дані для верифікації математичної моделі 

Вихідні дані Свіжі яблука Бланшовані парою яблука 

Параметри у 
приміщенні 

tприм = 21 ºC,  
Р = 98,1 кПа 

tприм = 20 ºC,  
Р = 98,1 кПа 

Параметри 
сушильного 

агента 

t. = 60 ºС,  
V = 1,5 м/с, 

d = 10 г/кг с.п. 

t = 80...60 ºС,  
V = 1,5 м/с, 

d = 10 г/кг с.п. 
Геометричні 

розміри 
зразка, мм 

δ = 4 мм 
ø = 70 мм (діаметр) 

δ = 4 мм 
ø = 75 мм (діаметр) 

Вологість 
зразка, % W 

с
п = 530%, W 

с
к  = 6%. 

Теплофізичні 
властивості 
яблук [68- 
70, 182, 
189]: 

 по ф-лі (5.27)c  
ρ = ρмон(1-П), 

де ρмон = 1520 кг/м3, 
П = 23,8%, 

λ = 0,41 Вт/мК,  
r – експериментальне, 

a = 14,6·10-8 м2/c. 

 по ф-лі (5.28)c  
ρ = ρмон(1-П), 

де ρмон = 1520 кг/м3, 
П = 23,8%, 

λ = 0,46 Вт/мК,  
r – експериментальне, 

a = 14,5·10-8 м2/c 
 

4. Будується різницева сітка: 

–  по просторовим координатам задається кількість кроків IK та 

визначаються їх розміри hi0  для початкового моменту часу;  

– для кожного різницевого рівняння визначаються умови стійкості 

відповідно до виразу (5.53) і вибирається мінімальне з отриманих значення 

кроку по часу l0; 

– створюється цикл по просторовим координатам i та m для обчислення 

швидкостей конвективного руху компонентів зв’язаної речовини; 

– визначається значення часового кроку lψ у відповідності до виразу (5.53) 

і остаточно уточнюється величина l кроку як мінімальний з lψ (ψ = Т, р, п). 
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5. Обчислюються теплофізичні властивості матеріалу, об’ємні долі 

парової та рідкої фаз, інтенсивність випаровування і решта величин, які 

залежать від вологості, температури та товщини шару пористого матеріалу та 

входять в формули, що замикають систему диференційних рівнянь (5.35) – 

(5.37) і граничних умов (5.46) – (5.47). 

6. Значення 1+n
iT , 1

р
+n

i
U , 1

п
+n

iU  для внутрішніх точок шару обраховуються 

по явними різницевим рівнянням виду (5.48) – (5.52). Функції об’ємних 

концентрацій 1
р

~ +n

i
U  та 1

п
~ +n

iU  визначаються у першому наближенні без 

урахування зміни відносної об’ємної деформації 1+ε n
iV  тіла по різницевим 

рівнянням (5.48), (5.50), і остаточно 1
р

+n

i
U  та 1

п
+n

iU знаходяться за різницевими 

рівняннями (5.49), (5.51). 

7. Обраховуються значення шуканих функцій Ti, Uiр, Uiп, для граничних 

поверхонь i=1 та i=IK на часовому кроці n+1.  

8. Середні значення 1
p
+n

iU ,  1
п
+n

iU , Wi і 
1+n

iT  обчислюються через знайдені 

значення сіткових функцій 1
p
+n

iU , 1
п
+n

iU  і 1+n
iT  за допомогою формули трапецій.  

9. Проводиться порівняння середньої вологості з кінцевою. Коли 1+n
iW  

досягає рівноважного значення, розрахунок закінчується. 

10. Знайдені на шарі n+1 значення шуканих функцій переносяться в 

комірку для кроку n і служать вихідними даними для розрахунку у наступний 

момент часу. Перераховується новий крок по координаті hi, величина якого 

змінюється внаслідок усадки шару. 

11. Результати виводяться на друк. 

12. Переходимо на новий часовий крок τn+1 = τn + l та розрахунок 

повторюється.  

Результати чисельного моделювання процесу сушіння яблук. 

Результати чисельного моделювання процесу сушіння яблук при 

одержанні чипсів та їх порівняння з отриманими експериментальними даними 

наведено на рис. 5.6 та 5.7. 
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Рис. 5.6. Зіставлення експериментальних та розрахункових залежностей 

зміни середньої температури зразка t = f (τ) та вологості яблук W 
с = f (τ)  

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 
 

 
 

Рис. 5.7. Зіставлення експериментальних та розрахункових залежностей 

зміни швидкості сушіння яблук V = f (W c) при V = 1,5 м/с , d = 10 г/кг с.п.:  

1 – свіжі яблука, t = 60 оС, 2 – бланшовані яблука, t = 80...60 оС 
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Порівнюючи отримані на рис. 5.6 та 5.7 розрахункові та експериментальні 

залежності t = f (τ), W с = f (τ) та dW c
/dτ = f (W c) бачимо, що повного 

співпадіння даних не спостерігається. Це можна пояснити тим, що при 

складанні математичної моделі не можливо врахувати всі параметри та умови 

ведення процесу зневоднення яблук через його складність.  

Розбіжність між розрахунковими та експериментальними даними не 

перевищує допустимі 5%. Гарне узгодження експериментальних та отриманих 

за моделлю розрахункових даних свідчить про адекватну математичну модель. 

Дану математичну модель дифузійно-фільтраційного тепломасопереносу, 

фазових перетворень та усадки при сушінні можна використовувати при 

плануванні режимів ведення процесу зневоднення яблук при виробництві 

чипсів без тривалих та дорогих експериментів. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. На підставі побудованої узагальненої кривої кінетики сушіння 

визначено критичні вологості для яблук W 
с
кp1 = 125% і W 

с
кp2 = 25% та 

отримано залежність для розрахунку загальної тривалості зневоднення – 

max

1335
з

N
τ = . Використовуючи отриману залежність можна заздалегідь оцінити 

тривалість процесу сушіння яблук. Чим вища буде швидкість зневоднення, тим 

менша буде тривалість. 

2. Розраховано значення та побудовано залежності числа Ребіндера від 

вологості зразка для стаціонарних та стадійного режимів зневоднення. На 

підставі аналізу отриманих кривих обґрунтовано доцільність використання 

стадійних режимів зневоднення яблук. Вперше при розрахунку числа Ребіндера 

було використано одержані експериментально поточні значення питомої 

теплоти випаровування води з свіжих та бланшованих парою яблук. 

3. Побудовано фізичну та математичну моделі процесу сушіння яблук. 

Вперше, при чисельних розрахунках процесу сушіння яблук на базі 
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математичної моделі (5.35) – (5.37) та (5.46) – (5.47), використовувалось 

експериментальне значення ефективної питомої теплоти фазового переходу, 

яке враховує випаровування вільної та зв’язаної води, що дозволило підвищити 

точність розрахунку. 

4.  На підставі порівняння експериментальних та розрахункових даних 

перевірено адекватність запропонованої математичної моделі дифузійно-

фільтраційного тепломасопереносу, фазових перетворень та усадки при сушінні 

колоїдних-капілярно пористих тіл. Математичну модель можна 

використовувати для подальших розрахунків процесу зневоднення.  

Результати цього розділу виконані у співавторстві та викладені у працях 

[5, 7, 32].  
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РОЗДІЛ 6 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЧИПСІВ 

З ЯБЛУК ТА ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ У ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 

Враховуючи особливості хімічного складу яблук, їх термолабільність, ре-

зультати експериментальних досліджень по впливу попередньої теплової обро-

бки яблук на процес зневоднення та на органолептичні показники сушеного 

продукту розроблено енергоефективну теплотехнологію виробництва чипсів, 

яка забезпечує скорочення енерговитрат на зневоднення, одержання високоякі-

сного продукту з максимальним збереженням цінних властивостей вихідної си-

ровини під час її переробки [8, 9, 14, 17, 34 – 40, 122].  

Для забезпечення якісних характеристик чипсів здійснюється контроль 

органолептичних і хімічних показників сировини, що переробляється та одер-

жаного продукту на кожному етапі виробництва, відповідно до розроблених 

рекомендацій, гарантуючи дотримання режимних параметрів технологічного 

процесу. Не дотримання умов підготовки сировини до сушіння, режимів блан-

шування парою та зневоднення збільшує тривалість сушіння, а отже, енергети-

чну складову процесу та погіршує якість чипсів. Сушіння сировини здійснюють 

у чистому середовищі без обробки інертними та хімічно активними речовинами 

[5].  

У відповідності із розробленою схемою технологічного процесу можна 

одержувати чипси не лише з яблук, а також із хурми, груш, айви та інших видів 

фруктів і овочів з дотриманням режимних параметрів розроблених для кожного 

виду сировини. Про це свідчать розроблені ТУ У 10.3-05417118–053:2016 „Чип-

си фруктові, овочеві” на 16 видів чипсів та патенти України [35 – 40, 122]. 
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6.1. Розроблення енергоефективної теплотехнології виробництва 

чипсів з яблук 

 

Схема технологічного процесу виробництва чипсів з яблук містить чоти-

ри основних ділянки: 

1. Підготовки яблук до сушіння. 

2. Сушіння. 

3. Охолодження. 

4. Пакування. 

Технологічній переробці підлягають яблука відповідно до існуючого станда-

рту ДСТУ 8133:2015 „Яблука свіжі середніх та пізніх термінів достигання. Тех-

нічні умови” та які відповідають вимогам зазначеним у розділі 1. 

Відповідно до схеми технологічної переробки (рис. 6.1) прийняті свіжі 

яблука з бункера (1) надходять у ванну для замочування (2), потім до мийної 

машини (3), де їх ретельно миють. На інспекційному транспортері (4) видаля-

ють ушкоджені плоди та повторно миють. Ретельно підготовлену сировину по-

дають на нарізання до машини (5). Яблука нарізають завтовшки 3...4 мм кружа-

льцями або півкружальцями. Далі яблука надходять у бланшувач (6) і потім рі-

вномірно розкладають на поверхню сушарки (7): 

– при зневоднені на сушильній установці тунельного типу – на піддони, 

що завантажують у візок. Заповнений сировиною візок подають у зону зневод-

нення тунельної установки; 

–  при зневоднені на стрічковій сушильній установці – на сушильну стрі-

чку сушарки. 

Процес зневоднення яблук закінчують при досягненні матеріалом низької 

кінцевої вологості 6...8%. Висушений матеріал охолоджують до температури 

15…20 °С у апараті для охолодження (8), фасують у герметичні пакети на паку-

вальному обладнанні (9) та направляють на зберігання або на реалізацію у 

торговельну мережу.  
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Рис. 6.1. Технологічна схема одержання чипсів з яблук: 

1 – бункер; 2 – ванна для замочування; 3 – мийна машина;  

4 – інспекційний транспортер; 5 – машина для нарізання;  

6 – бланшувач; 7 – сушильна установка; 8 – апарат для охолодження; 

9 – пакувальне обладнання 
 

Досягнення сушеної продукції високої якості можливо за умов ретельно 

підготовленої сировини. Тому на ділянці підготовки яблук передбачена ванна 

для замочування. Після замочування сировина піддається двократній мийці та 

інспекції. За допомогою дозуючого бункеру яблука рівномірно подаються на 

нарізання.  

Обов’язковим технологічним процесом при виробництві чипсів є попере-

дня теплова обробка яблук – бланшування парою. Як вже зазначалось, у ре-

зультаті такої обробки видаляється повітря, змінюється маса і об'єм сировини, 

руйнуються клітинні оболонки і збільшується їх проникність, інактивуються 

ферменти, гідролізується протопектин та покращується відновлюваність [86]. 

До того ж, бланшування сприяє кращому зберіганню чипсів, завдяки інактива-

ції ферментної системи. Від виду та тривалості теплової обробки яблук зале-

жать якість та харчова цінність готового продукту, втрати пектинових і сухих 

речовин, витрати теплової енергії [22, 86].  

Результати експериментальних досліджень показали, що витримка яблук 

протягом 30...40 с при температурі 85...95 ˚С забезпечує необхідний ефект об-

робки [6, 7, 9, 11, 12, 15, 22, 31, 34 ].  
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Гранично допустима температура поверхні яблучної сировини – 60 °С. 

Аналіз і узагальнення результатів експериментальних досліджень дозволив 

розробити режими процесу сушіння відповідно до яких здійснюється зниження 

температури сушильного агента постадійно [10, 31, 33, 34]. Щоб уникнути пе-

ревищення температури матеріалу вище гранично допустимої, проводиться ко-

нтроль тривалості перебування сировини в середовищі певної температури, за-

вдяки чому виключається перегрів матеріалу і руйнування термолабільних ре-

човин яблук.  

Сушіння здійснюється за режимами, які описані у розділі 4 та в техноло-

гічній інструкції на виробництво чипсів з яблук. Режими процесу сушіння ко-

регуються в залежності від сировини, ступеня зрілості, сезону року, параметрів 

повітря у виробничому приміщенні.  

Чипси з яблук повинні мати органолептичні показники відповідно до ТУ У 

10.3-05417118–053:2016 „Чипси фруктові, овочеві”: смак та запах властивий 

свіжим яблукам, колір від світло-кремового до кремового та хрустку структуру. 

Для того, щоб встановити умови пакування та зберігання чипсів було 

проведено дослідження адсорбційних властивостей яблук (розділ 3). Результати 

досліджень показали, що чипси з яблук мають здатність до поглинання вологи з 

навколишнього середовища, тобто високу гігроскопічність. Внаслідок цього, 

чипси можуть втратити свою хрустку структуру. У приміщенні необхідно ство-

рити такі умови, при яких буде знижено швидкість поглинання вологи чипсами 

та їх дотримуватись. По аналізу ізотерми адсорбції парів води яблуком  

(рис. 3.2) видно, що рівноважна вологість яблук при ϕ = 0,4 складає 6%. При 

пакуванні необхідно підтримувати у приміщенні відносну вологість повітря  

40...45% і температуру не вище 20 °С. Такі умови забезпечити досить важко, у 

виробничих приміщеннях відносна вологість повітря становить зазвичай  

60...70%. Чипси втрачають свою хрустку структуру вже при ϕ = 0,5 і тому від-

разу після виробництва та охолодження чипси необхідно герметично пакувати 

у пакети з комбінованого матеріалу. 
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Щоб уникнути псування готового продукту, упаковані чипси з яблук ре-

комендується зберігати в чистих сухих темних приміщеннях з додержанням 

санітарних правил при відносній вологості повітря у приміщенні не вище 75%, 

температурі – не більше 20 °С відповідно до технічних умов протягом 12 міся-

ців з дати виробництва. 

 

6.2. Впровадження теплотехнології виробництва чипсів 

 

Відпрацювання режимів бланшування, сушіння та впровадження розроб-

леної теплотехнології здійснено на підприємствах ТОВ „Пролісок-Агро” (Запо-

ріжська обл., Васильківський р-н ) і ТзОВ „Термінал ЛТД” (м. Львів) в дослід-

но-промислових умовах, відповідно до договорів про науково-технічне 

співробітництво на яблуках сорту Ренет Симиренко. 

В основу теплотехнології виробництва чипсів з яблук покладено процес 

постадійного сушіння попередньо обробленої сировини. Технологічний процес 

здійснювався відповідно до розробленої технологічної інструкції. Контроль 

якісних показників сировини та дотримання режимних параметрів проводився 

на кожному етапі виробництва. 

Зовнішній вигляд та схема сушильної установки зображена на рис. 6.2 та 

6.3 відповідно.  

 

Технічні характеристики сушильної установки ТОВ “Технолог”: 

 

1. Режим роботи – циклічний. 

2. Разове завантаження – 200 кг (по сировині). 

3. Потужність – 31,4 кВт. 

4. Потужність вентиляторів – 3 кВт. 

5. Діапазон робочих температур – 30...100 °С. 

6. Кількість візків – 3 шт.  

7. Кількість лотків – 48 шт.  

8. Корисна площа лотків – 28 м
2
. 
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9. Маса – 1220 кг. 

10. Габаритні розміри, мм – 5100×1600×1700. 

 

        

 

     а)           б) 

 

Рис. 6.2. Зовнішній вигляд сушильної установки (а) та пульт керування (б) 

 

Рис. 6.3. Схема сушильної установки виробництва ТОВ “Технолог”:  

1 – вентилятор, 2 – калорифер, 3 – камера, 4 – пульт керування, 5 – візок,  

6 – лотки, 7 – вентилятор всмоктування, 8 – рециркуляційна труба 

 

4 

 

 

Реалізація створеної теплотехнології виробництва чипсів з яблук можли-

ва на розробленій сушильній установці ЛТО-2, (рис. 6.4), що описана в [47]. 

Ділянка підготовки яблук до сушіння складається з приймальної ємності 

з водою (1), транспортера елеваторного (2), інспекційного транспортера марки 
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КТО (3), двох вентиляторно–мийних машин марки КУМ-1 (4), інспекційного 

транспортера ТСІ (5), машини для нарізання марки "Ритм" А9-КР2В (6), паро-

вого бланшувача (7), стрічкового конвеєра А9-КТФ (8), [47].  

Нарізані завтовшки 3...4 мм з видаленням або без видалення серцевинки 

кружечками або половинками та бланшовані парою яблука розкладають на під-

дони, які рухаються на стрічковому конвеєрі (7) і завантажують у візок. Запов-

нений сировиною візок подають у першу зону двозонної тунельної сушильної 

установки СУМ-2 (9). 

Корпус сушильної установки – тунель, який складається з трьох частин: 

двох сушильних зон та зони охолодження (рис. 6.5). Завдяки двом автономним 

ізольованим одна від одної зонам забезпечується підтримка розробленого ста-

дійного режиму. Для напрямленого потоку сушильного агенту у камерах пе-

редбачено перегородки і грати. Для розділення корпусу на зони на металевому 

каркасі передбачено ущільнення. Кількість зон зумовлена продуктивністю су-

шарки. На візку (10) установлено сто сорок перфорованих піддонів (по чотири 

у кожнім ряду).  

Для запобігання налипання фруктового соку на рейковий шлях передба-

чено чотири нижні піддони, які виконано без отворів. Через тунель проходить 

рейковий шлях, замкнутий поза тунелем. Він має поворотні кола для маневру-

вання і запасний шлях.  

До кожної зони сушіння підведена опалювально-вентиляційна установка, 

що складається з вентилятора (3) і теплогенератора (4) (рис. 6.5). Для регулю-

вання надходження та скидання повітря на усмоктувальному і нагнітаючому 

патрубках вентилятора передбачено заслінки. 

У сушарці створюються і автоматично підтримуються задані параметри 

сушильного агента. Для зневоднення використовується чисте повітря, нагріте 

природним газом у теплогенераторі. Нагріте повітря подається в першу зону 

зневоднення, де встановлені візки з розкладеними на піддонах яблуках. Повітря 

омиває сировину у напрямку справа наліво.  
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Потім у просторі між стіною сушильної установки і бічними поверхнями 

візків сушильний агент змінює свій напрямок на 180° і, рівномірно розподіляю-

чись по висоті візка, обдуває матеріал зліва направо у наступній зоні. Після 

цього сушильний агент надходить до вентилятора через бічні рециркуляційні 

канали. 

Після викиду частини відпрацьованого сушильного агента підсмоктуєть-

ся така ж кількість свіжого повітря. Таким чином, у міру проходження візків з 

матеріалом по сушильним зонам, змінюється напрямок обдування сировини, що 

забезпечує додаткові умови для рівномірного сушіння. Рух сушильного агента і 

зневоднювальної сировини в сушарці здійснюється по протитечійно-

перехресній схемі з частковою його рециркуляцією. 

Прийнята схема рециркуляції сушильного агента в зонах із частковим ви-

кидом відпрацьованого повітря і підсмоктуванням свіжого дозволяє створюва-

ти й підтримувати розроблені тепловологісні режими в зонах сушарки, відпові-

дно температуру сушильного агенту у першій зоні – 80 ºС та 60 ºС – у другій та 

швидкість його руху 1,5...2,0 м/с. 

Сушильна установка обладнана датчиками, які дозволяють реєструвати те-

мпературу сушильного агенту і його вологовміст. У сушарці передбачено конт-

роль температур у кожній зоні сушіння. Прилади установлені на пульті керуван-

ня записують показання датчиків. Управління механізмами, вентиляторами і те-

плогенераторами здійснюється дистанційно з пульта керування (13) (рис. 6.4). 

Із пультів теплогенераторів у ручному режимі здійснюється включення венти-

ляторів і теплогенераторів. 

Схемою передбачено наступні блокування, [47]: 

– робота штовхальника візків можлива тільки при відкритих воротах; 

– включення теплогенераторів можливе тільки при працюючих вентиля-

торах. 

 



 

 

 

Рис. 6.4. Схема виробництва чипсів з яблук на технологічній лінії ЛТО-2 [47]: 

1 – приймальна ємність; 2 – транспортер елеваторний; 3 – транспортер інспекційний; 4 – вентиляторно – мийна машина; 

5 – стрічковий транспортер; 6 – машина для нарізання; 7 – паровий бланшувач; 8 – стрічковий конвеєр;  

9 – сушильна установка; 10 – візок; 11 – теплогенератор; 12 – вентилятор; 13 – пульт керування 

 

1
6
9
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Рис. 6.5. Схема сушильної установки СУМ-2 [47]: 

1 – сушильна зона; 2 – ворота сушарки;  

3 – вентилятор; 4 – теплогенератор;  

5 – ущільнення; 6 – заслінка з біофільтром;  

7 – заслінка вихлопна; 8 – зона охолодження 
 

Для підтримки температури сушильного агенту передбачено дві системи, 

[47]: 

– автоматична – періодичним включенням і вимиканням теплогенерато-

рів; 

– ручна – регулюванням кількості холодного повітря, що підсмоктується 

(заслінка). 

Завантаження наступного візка в тунель здійснюється після звукової та 

світлової сигналізації закінчення циклу сушіння, яка розміщена на головному 

пульті керування. 

Візки завозяться в тунель за звуковим сигналом періодично. У міру пересу-

вання візків уздовж тунелю вони обдуваються сушильним агентом почергово з 

двох сторін, що забезпечує рівномірність сушіння сировини по об’єму візка. Не-

обхідна робоча температура автоматично підтримується у кожній сушильній зоні. 

Рух візків уздовж тунелю здійснюється механізмом пересування. Під час кожного 

циклу один візок заводиться в тунель, другий – викочується. Перед тим, як візок 

закочується в тунель відкриваються ворота, візок закочується, механізм пересу-
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вання встановлюється у вихідне положення і ворота закриваються. У проміжку 

між двома завантаженнями, візок, що знаходиться в зоні охолодження, обдуваєть-

ся повітрям, що забирається осьовим вентилятором з цеху, і продукт, що знахо-

диться на ній, охолоджується. 

Зовнішній вигляд бункера для подачі яблук, завантажувального конвеєра 

стрічкового, візка заповненого яблуками, сушильної установки і пульта керу-

вання наведено на фото (рис. 6.6). 

Висушені і охолоджені чипси відправляються на пакування. Чипси з яб-

лук направляються до складу готової продукції або на реалізацію у торгівельну 

мережу. 

Технічні показники технологічної лінії ЛТО-2 виробництва чипсів з 

яблук наведено у табл. 6.1.  

 

Таблиця 6.1

Технічні характеристики лінії ЛТО-2, [47] 

Продукти-
вність по 
сировині, 
т/годину, 

т/рік 

Продуктив-
ність по 
чипсам, 

т/годину, 
т/рік 

Витрати теплоти 
на 1 кг 

випареної води, 
кДж/кг 

Виробнича 
площа, 

 м2 

0,23...0,25 

1100...1200 

0,04...0,045 

200...230 
3700...4000 320 

 
 

Описана лінія характеризується невеликими витратами теплоти на 1 кг 

випареної води (3700...4000 кДж) і високим річним обсягом випуску чипсів – 

200...230 т/рік [47].  

Конструктивні особливості сушарки дозволяють реалізувати розроблені 

стадійні режими, розподілити інтенсивність теплового впливу на матеріал в за-

лежності від його вологості та часу перебування в тій чи іншій зоні, а також ав-

томатично підтримувати певний тепловологий режим в кожній зоні для конкре-

тної сировини, що і забезпечує високі споживчі властивості чипсів, скорочення 

теплових витрат на випаровування 1 кг води на 15…20%.  
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Прийнята система рециркуляції сушильного агента сприяє скороченню 

витрат теплоти, знижує викиди та зменшує теплове забруднення навколишнього 

середовища. 

 

   

 
 

 

Рис. 6.6. Зовнішній вигляд обладнання технологічної лінії ЛТО-2 

 

Впроваджений на підприємствах та описаний на прикладі лінії ЛТО-2 

спосіб гарантує високу якість чипсів й їх відповідність вимогам розроблених, 

узгоджених та затверджених ТУ У 10.3-05417118–053:2016 „Чипси фруктові, 

овочеві”. 
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6.3 Оцінка якості чипсів з яблук одержаних за теплотехнологією 

ІТТФ НАН України 

 

Основними критеріями оцінки якості сушених продуктів є їх хімічний 

склад, органолептичні показники та властивість до відновлювання. Сушені 

продукти мають максимально зберігати корисні речовини вихідної сировини та 

мати товарний вигляд, що забезпечується правильними режимами підготовки 

сировини до сушіння та безпосередньо зневоднення.  

Були проведені дослідження по визначенню хімічного складу одержаних 

чипсів з яблук сорту Ренет Симиренко, дегустаційна оцінка та дослідження від-

новлюваності чипсів різних виробників, у тому числі отриманих за розробле-

ною теплотехнологією. 

6.3.1. Хімічний склад чипсів  

Хімічний склад свіжих яблук сорту Ренет Симиренко (з розрахунку на 

сиру масу) та чипсів (з розрахунку на суху речовину) зображено на рис. 6.7. Як 

бачимо, хімічний склад чипсів свідчить про збереження цінних складових 

вихідної сировини. Енергетична цінність (калорійність) 100 г чипсів з яблук – 

754 кДж.  

 

     

 

а)       б) 

 

Рис. 6.7. Хімічний склад свіжих яблук сорту Ренет Симиренко (а) та чипсів (б) 
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Вміст пектинових речовин у чипсах досить високий і складає 7%. Бла-

ншування парою сприяє переходу нерозчинного пектину (протопектину) у його 

розчинну форму, яка засвоюється організмом людини. У роботах [47, 10] наве-

дений аналіз стану пектинових речовин під час переробки (рис. 6.8), зазначено, 

що вміст розчинних пектинових речовин у свіжих яблуках складає 35%, а після 

теплової обробки – 58%, під час сушіння кількість розчинного пектину зростає 

на 2...5%, а втрати загальної кількості пектинових речовин не перевищують  

2..4 %.  

 

 

Рис. 6.8. Зміна співвідношення форм пектину під час переробки 

[47, 10] 
 

 

Вживання пектиновмісних продуктів підсилює захисні сили організму і 

сприяє його оздоровленню, вони набувають лікувально-профілактичної та 

направленої дії і можуть споживатися регулярно без обмеження в часі. 

Наявність вуглеводів в чипсах, як однієї з найважливіших складових пов-

ноцінного раціону харчування людини, забезпечує організм енергією та під-

триманням оптимального рівня цукру в крові.  
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6.3.2. Дегустаційна оцінка чипсів  

З метою оцінки якості чипсів з яблук, отриманих за теплотехнологією 

розробленою в ІТТФ НАН України та порівняння їх з наявними у торгівельній 

мережі, була проведена дегустаційна оцінка чипсів. Дегустаційна оцінка прово-

дилась відповідно до Наказу директора ІТТФ НАН України про створення де-

густаційної комісії ІТТФ по визначенню органолептичних показників нових 

форм сушених продуктів (яблучних чипсів) від 22.09.2017 р. 

Для дегустаційної оцінки були відібрані чипси з яблук вітчизняних та за-

кордонних виробників. Зовнішній вигляд зображено на рис. 6.9, відомі дані про 

чипси наведені в табл. 6.2. Кінцеву вологість чипсів визначали згідно з ДСТУ 

7804:2015 „Продукти переробляння 

фруктів та овочів. Методи визначан-

ня сухих речовин або вологи". 

Сенсорний аналіз (оцінка 

органолептичних показників) чи-

псів відбувався з дотриманням 

основ аналізу продуктів [178, 

211]. Зразки подавались анонімно, 

відповідно до розробленого шиф-

ру, у різній послідовності. Орга-

нолептичні показники визнача-

лись в наступній послідовності: 

колір, запах, консистенція, смак 

та загальне враження згідно „Ви-

мог до органолептичних показників чипсів фруктових” відповідно до технічних 

умов ТУ У 10.3-05417118–053:2016 „Чипси фруктові, овочеві”. Після прове-

дення оцінки відповідно до балової системи, дані заносили у дегустаційний 

лист на профілограми, по закінченню дегустації склали протокол дегустаційної 

комісії. 

 

     
 

     1      2       3  
 

       
 

     4       5       6 
 

     
 

     7       8       9 
 

Рис. 6.9. Зовнішній вигляд чипсів різних 

виробників (пояснення в табл. 6.2.) 
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Таблиця 6.2 

Відомості про відібрані для дегустації чипси 

№ 
п/п 

Виробник, краї-
на походження 

Смакові добав-
ки/обробка  

Спосіб сушін-
ня 

Форма та 
товщина 

Кін-
цева 
воло-
гість, 

% 

1 
ТМ „Nobilis”, 

Угорщина 

лимонна  

кислота 
комбінований 

кружальця, 

2...3 мм 
6 

2 
ТМ „Fisar”,  

Австрія 
сульфітування сублімаційний 

половинки, 

4 мм 
2 

3 
ТМ „Премія”, 

Україна 

лимонна 

кислота 
комбінований 

кружальця, 

2...3 мм 
8 

4 
ПП „Фрупси”, 

Україна 
без обробки 

конвективний,  

при t = 60 
°
С 

кружальця, 

3 мм 
10 

5 
ПП „Чіпси яблу-

чні”, Україна 
кориця інфрачервоний 

половинки, 

4...5 мм 
15 

6 
ІТТФ НАНУ, 

Україна 

бланшування 

парою 

конвективний, 

стадійний 

кружальця, 

1,5...2 мм 
6 

7 
ТМ „KaSaVa”, 

Україна 
без обробки не відомо 

кружальця, 

3 мм 
6 

8 
ТМ „Hi Snack”, 

Україна 
без обробки конвективний 

кружальця, 

2 мм 
18 

9 
ПП „Фруктовые 

чипсы”, Україна 
без обробки 

конвективний 

при t = 50 
°
С 

кружальця, 

3...4 мм 
20 

 

Чипси, що були представлені на дегустації, набрали таку загальну кіль-

кість балів, згідно з методикою математичної обробки результатів дегустації, 

відповідно до складеного протоколу: № 1 – чипси ТМ „Nobilis” – 31,4 б.;  

№ 2 – чипси ТМ „Fisar” – 33,6 б.; № 3 – чипси ТМ „Премія” – 29,4 б.;  

№ 4 – чипси ПП „Фрупси” – 24,8 б.; № 5 – чипси ПП „Чіпси яблучні – 18 б.;  

№ 6 – чипси ІТТФ НАНУ – 34 б.; № 7 – чипси ТМ „KaSaVa” – 25,8 б.;  

№ 8 – чипси ТМ „Hi Snack” – 29,4 б.; № 9 – чипси ПП „Фруктовые чипсы”  

– 25 б. 

Середні бали надані членами комісії наведені в табл. 6.3. Найменшу кіль-

кість балів – 18, набрали чипси ПП „Чіпси яблучні” висушені інфрачервоним 

способом сушіння. Чипси справили негативне враження через наявність підго-

рілих зон на поверхні пластини. Найвищу оцінку дегустаційної комісії отрима-
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ли чипси наступних виробників: № 6, № 2, № 1. Чипси виробництва ТМ 

„Fisar” (33,6 балів) одержані сублімаційним способом сушіння з сульфітацією 

яблук, чипси ТМ „Nobilis” (31 бал) одержані комбінованим способом сушіння 

та оброблені у розчині лимонної кислоті.  

 

Таблиця 6.3 

Середні бали чипсів різних виробників 

Зразок, 
№ 

Дег. 1 Дег. 2 Дег. 3 Дег. 4 Дег. 5 Дег. 6 Дег. 7 

1 4,2 4,8 4,4 4,8 4,6 4,2 4,4 

2 5 4,6 4,8 5 5 4,6 4,6 

3 4 4,4 4 4,4 4,2 4 4,4 

4 3,2 4,2 3,4 4 3,6 3,2 3,2 

5 2,4 2,6 2,6 3,2 2,2 2,4 2,6 

6 4,8 4,6 4,8 4,8 5 5 5 

7 3,4 4 3,8 4 3,4 3,4 3,8 

8 4,4 2 4,6 4,6 4,4 4,8 4,6 

9 4 2 3,8 3,6 3,8 4 3,8 
 

Найбільшу кількість балів набрали чипси одержані за технологією ІТТФ 

НАН України – 34 бали. Профілограма чипсів наведена на рис. 6.10. Як бачимо, 

усі показники чипсів отримали високі бали членів комісії, позитивне загальне 

враження, що свідчить про високі споживчі властивості продукту. 

 

 
 

Рис. 6.10. Профілограма чипсів одержаних за теплотехнологією 

 ІТТФ НАН України 
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Як вже зазначалось, одним з показників якості сушеної продукції є її 

здатність до відновлюваності. Були проведені дослідження по визначенню кое-

фіцієнту набухання та відновлюваності чипсів розглянутих виробників. Резуль-

тати наведені на рис. 6.11 та рис. 6.12. 

 

 

 

Рис. 6.11. Коефіцієнт набухання 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” 
 

 

Аналізуючи одержані дані, бачимо, що для виробників № 1, 3 – 5, 7 – 9 

значення відновлюваності не перевищують 66%. Найнижче значення коефіціє-

нту набухання Kн = 3,07 та відновлюваності В = 50,5% отримано для чипсів ви-

робництва ПП „Чіпси яблучні”, це пов’язано з несприятливими умовами су-

шіння та високою кінцевою вологістю 15%, яка характерна для сухофруктів.  

Найбільші значення коефіцієнту набухання та відновлюваності одержано 

для чипсів ТМ „Fisar” та чипсів одержаних за розробленою Інститутом 

теплотехнологією.  

Як вже зазначалось, чипси ТМ „Fisar” одержано сублімаційним способом 

сушіння із застосування в якості попередньої обробки сульфітування. Після су-
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льфітування руйнується тіамін (вітамін В1), а залишки сульфітів викли-

кають алергічні реакції у більшості споживачів і їх використання обмежено. 

Окрім того, сублімаційний спосіб найдорожчий та застосовується переважно 

для зневоднення особливо цінної сировини лікувального призначення. Викори-

стовувати такий метод для одержання харчових продуктів недоцільно.  

 

 

 

Рис. 6.12. 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” 
 

 

Низькі значення відновлюваності чипсів решти виробників можна пояс-

нити невірними режимами сушіння, що приводять до руйнування капілярів, які 

утримують воду та погіршення органолептичних показників, високою кінцевою 

вологістю, відсутністю належної попередньої обробки сировини та наявністю 

штучних компонентів. Використання додаткових інгредієнтів знижує натураль-

ність чипсів та підвищує їх собівартість. 
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Проведена оцінка чипсів з яблук одержаних за розробленою в Інститу-

ті теплотехнологією підтверджує їх високу якість, хімічні та органолептичні 

показники. 

 

6.4. Розрахунок собівартості чипсів з яблук 

 

Розрахунок орієнтовної собівартості та роздрібної ціни чипсів з яблук 

проводився на прикладі сушильного обладнання ТОВ „Пролісок-Агро”. 

Норма витрат по сировині на 1 т чипсів з яблук (табл. 6.4) розраховува-

лась за формулою (6.1), [47]: 

2 1
1,05M m C C= ⋅ ⋅ ,     (6.1) 

де m – маса одержаних чипсів з яблук, кг; 

С1 – вміст сухих речовин у вихідних яблуках, що визначається висушу-

ванням, %; 

С2 – вміст сухих речовин в чипсах, що визначається висушуванням, %; 

1,05 – коефіцієнт, що враховує втрати чипсів не більше 5%. 

 

Таблиця 6.4

Норма витрати сировини на 1 тонну чипсів з яблук 

Вид сировини 
Кількість сировини, кг, 

 при вологості, % 
Сухі речовини в 

сировині, % 
6 7 8  

14 7050 6975 6900  

15 6580 6510 6440  

16 6169 6103 6038  

Яблука 

18 5483 5425 5367  

 

Розрахунок показників вівся за таким алгоритмом: 

1. Вартість устаткування та монтажу. 

Kв1 = 1,1·Во1 = 1,1⋅ (Mр+Бл+Со+По)   (6.2) 

де Во – орієнтовна вартість обладнання підприємства, грн;  

Mр – вартість  електричної яблукорізки, грн;  
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Бл – вартість парового стрічкового бланшувача, грн;  

Со – вартість сушильної установки ТОВ „Технолог”, грн;  

По – вартість пакувального обладнання, грн. 

Вартість монтажу складає 10% від вартості устаткування. 

2. Річні енерговитрати при експлуатації сушильної установки. 

об р зм р ен ,E P t n d C= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅     (6.3) 

де обP  – потужність обладнання, кВт;  

р 8t =  – робочий час 1 зміни, год; 

змn  – кількість змін, зм 3n = ;  

р 355d =  – робочі дні у 2018 році (11 міс); 

ен 1,956 C =  грн за кВт·год – тариф з ПДВ на електроенергію станом на ве-

ресень 2018 р. 

3. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання. 

A pB B B= + ,      (6.4) 

де A O0,24B B= ⋅  – витрати на амортизацію обладнання, грн, 

p p oB K B= ⋅  – витрати на ремонт, приймаємо 1% вартості обладнання, грн, 

4. Заробітна плата основних робітників. 

П р зм р р 1
ЗП n t n d S k= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ,     (6.5) 

де П 1n =  – кількість персоналу за зміну,  

р 13,3S =  грн/год – погодинна тарифна ставка працівника І розряду,  

1= 0,5k  – коефіцієнт, що враховує додаткові витрати на заробітну плату. 

5. Розрахунок відрахувань у соціальний фонд 

ЗП 2
В ЗП k= ⋅ ,     (6.6) 

де 2 0,3852k =  – коефіцієнт, що враховує витрати на відрахування у соціа-

льний фонд. 

6. Витрати на тару. 
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Вартість пакетів для пакування та зберігання розраховується, виходя-

чи з їх кількості та вартості. 

Кількість пакетів типу дой-пак крафт: 

ч

п

Q
K

V
= ,      (6.7) 

де чQ  – кількість чипсів, що треба розфасувати, пV  – об’єм пакетів (50 г).  

Вартість Bп пакетів дой-пак крафт – 200 грн за 100 шт. Треба  

532600 шт/рік пакетів. 

7. Транспортні витрати на доставку основної, допоміжної сировини та 

інших матеріалів приймаємо 5% вартості цих матеріалів.  

Вихідні дані для розрахунку наведені в Додатку А, таблиці А.1. Результа-

ти розрахунку та розрахункова собівартість готових чипсів з яблук в перераху-

нку на 1 тону продукції наведена в Додатку А, таблиці А.2. Розрахункова собі-

вартість чипсів залежно від виду енергоресурсів складає – 287...457 грн/кг. 

Вартість чипсів у торгівельній мережі становить – 800...1100 грн/кг. Вар-

тість чипсів (з урахуванням рентабельності та роздрібної націнки) одержаних за 

теплотехнологією розробленою в Інституті становить 450...715 грн/кг залежно 

від виду енергоресурсів.  

 

Висновки до розділу 6 

 

1. Розроблено та впроваджено енергозберігаючу теплотехнологію одер-

жання чипсів з яблук. 

2. Проведена дегустаційна оцінка органолептичних показників чипсів з 

яблук підтверджує їх високу якість.  

3. Розрахована вартість чипсів з яблук складає 450...715 грн/кг, що нижче 

за вартість у торгівельній мережі України на 30...45% . 

Результати цього розділу виконані у співавторстві та викладені у працях 

[8, 9, 14, 35 – 40].  
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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 

результати: 

1. Обґрунтовано вибір сировини відповідно з яким рекомендовано вико-

ристовувати 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 об-

робка парою яблук перед сушінням, через руйнування клітинних мембран в об-

роблених парою тканинах, призводить до переходу частини зв’язаної води у 

вільну, що підтверджується середньою питомою теплотою зневоднення. 

4. Дослідження на калориметрі випаровування показали, що попередня 

теплова обробка яблук сприяє зниженню середньої питомої теплоти на випаро-

вування 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-
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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 експеримента-

льно одержані значення питомої теплоти випаровування води з свіжих та бла-

ншованих 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. 

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. 
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Додаток А 

Вихідні дані для розрахунку собівартості чипсів (табл. А.1) та  

результати розрахунку в перерахунку на 1 тону продукції (табл. А.2) 

Таблиця А.1 

Вихідні дані для розрахунку собівартості чипсів 

№ 

п/п 
Назва показників 

Одиниці 

виміру 

Показни-

ки  

1. Продуктивність по сировині кг/цикл 25 
2. Тривалість циклу год 6 

3. 
продуктивність по готовому 
продукту 

кг/добу 75  

4. Річний обсяг продукції т/рік 26,63 
5. Річний час роботи обладнання міс 11 
6. Витрата пари т/год 1 

7. 
Паливо, залежно від виду  
енергоресурсів 

грн/т 172...700 

8. Витрата води м3/т 2  
9. Вартість води та водовідведення грн/м3 19,596 
10. Потужність обладнання кВт/год 100 
11. Вартість обладнання грн 1393920 

 

Таблиця А.2 

Розрахункова собівартість чипсів з яблук 

№ 

п/п 
Назва показників 

Одиниці 

виміру 
Показники 

1.  Сировина грн/т 27600 
2.  Вода грн/т 470 
3.  Пара від виду енергоресурсів грн/т 55029...224917 
4.  Енергія на технологічні операції  грн/т 59054 
5.  Амортизація обладнання грн/т 12562 
6.  Ремонт обладнання грн/т 523 
7.  Заробітна плата робітників грн/т 63828 
8.  Соціальні відрахування грн/т 24586 
9.  Тара, упаковка грн/т 40000 
10.  Транспортні витрати грн/т 3379 

11.  
Собівартість чипсів залежно від виду 
енергоресурсів 

грн/т 287035...456923 

12.  
Оптова ціна (рентабельність 30 %) за-
лежно від виду енергоресурсів 

грн/т 373145...594000 

13.  
Роздрібна ціна (20 % ПДВ) залежно від 
виду енергоресурсів 

грн/т 447774...712800 
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Додаток Б 
 

Список публікацій здобувачки 
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50-річчю заснування ХДУХТ „Проблеми енергоефективності та якості в про-

цесах сушіння харчової сировини”. (с. 67 – 68), Харків, 1 – 2 червня. 
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16. Шапар Р.О., & Гусарова О.В. (2017). Дослідження впливу швидкості 

сушильного агенту на процес зневоднення яблук. Збірник тез доповідей Між-

народної науково-практичної конференції „Хімічна технологія та інженерія”. 

(с. 84), Львів, 26 – 30 червня. 

17. Snezhkin Yu.F., Husarova O.V., & Shapar R.O. (2017). Intensification of 

moisture remove in drying process fruit and vegetable raw materials. Abstracts VI 

International scientific-practical conference “Innovative energy technologies”. 

(P.22), Odessa, 4 – 9 September. 

18. Husarova O.V. & Shapar R.O. (2017). The features of fruits drying in the 

production of natural chips. International youth science forum “Litteris et artibus”. 

(p. 44 – 45), Lviv, 23 – 25 November. ISBN 978-966-941-108-2. 

19. Петрова Ж.О., Шапар Р.О., & Гусарова О.В. (2018). Вплив часу та те-

мператури витримки на коефіцієнт набухання та відновлюваність чипсів. Mate-

rials of XIV International research and practice conference “Modern scientific po-

tential-2018”. (pp. 48 – 51), Sheffield, UK, February 28 – march 2.  

ISBN 978-966-8736-05-6. 

20. Гусарова О.В. (2018). Вплив розмірів та форми яблук на процес су-

шіння при одержанні чипсів. Збірник тез доповідей XIV міжнародної науково-

практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 

”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”.(с. 20 – 22), Київ, 23 – 25 

квітня. 21. Снєжкін Ю.Ф., Шапар Р.О., Сорокова Н.М., Гусарова О.В. & Дабіжа 

Н.О. (2018). Енергоефективність сушіння термолабільних матеріалів. Збірник 

матеріалів 5-й міжн. конгрес „Захист навколишнього середовища. Енергооща-

дність. Збалансоване природокористування”. (с. 102), Львів, 26 – 29 вересня. 

ISBN 978-966-941-220-1. 

22. Гусарова О.В., & Михайлик В.А. (2019). Дериватографічний аналіз 

форм зв’язку води в яблуках. Збірник тез доповідей XVІ міжнародної науково-

практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресур-

соенергозберігаючі технології та обладнання”. (с. 14 – 16), Київ, 22 – 23 квітня 
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23. Гусарова О.В., Дмитренко Н.В., & Шапар Р.О. (2019). Вплив бланшу-

вання яблук на теплоту випаровування води та кінетику процесу сушіння. Теп-

лофізика та теплоенергетика, (с. 86), Київ, 21 – 22 травня. 

24. Снєжкін Ю.Ф., Шапар Р.О., & Гусарова О.В. (2019). Формування якіс-

них характеристик сушених продуктів рослинного походження. Матеріали VI 

Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми енергоефективно-

сті та якості в процесах сушіння харчової сировини”, (с. 55 – 56), Харків,  

6 – 7 червня. 

25. Shapar R.O., & Husarova O.V. (2019). Technological aspects of obtaining 

dried pectin-containing products. Materials of 2nd International scientific conference 

“Chemical technology and engineering – 2”. (p. 81 – 82), Lviv, June 24 – 28th. 

https://doi.org/10.23939/cte2019.01.081. ISSN 2664-1275 (Online). 

26. Shapar R.O., & Husarova O.V. (2019). Influence of heat and moisture 

treatment on the kinetics of drying pectin-containing product. Abstracts VII Interna-

tional scientific-practical conference “Innovative energy technologies”. (P. 18), 

Odessa, 9 – 13 September.  

27. Шапар Р.О., & Гусарова О.В. (2019). Конвективне сушіння пектинов-

місної сировини. Тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конфере-

нції „Інноваційні енерготехнології”. (с. 7 – 9), Одеса, 9 – 13 вересня. 

28. Гусарова О.В., & Шапар Р.О. (2019). Тепломасообмін під час сушіння 

чипсів з яблук. Збірник тез доповідей XVІІ міжнародної науково-практичної 

конференції cтудентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі 

технології та обладнання”. (с. 83 – 85), Київ, 25 – 26 листопада. 

29. Шапар Р.О., Сорокова Н.М., & Гусарова О.В. (2019). Обґрунтування 

ефективних режимів сушіння термолабільних пектиновмісних матеріалів. Ab-

stracts of the 4th International scientific and practical conference „Scientific 

achievements of modern society”. (Pp. 665 – 671), Liverpool, United Kingdom, 4 – 6 

Desember. ISBN 978-92-9472-193-8. 
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Наукові праці, що додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

30. Снежкин Ю.Ф., Шапарь Р.А., & Гусарова Е.В. (2016). Энергоэффек-

тивный конвективно-конденсационный метод сушки в технологиях производ-

ства чипсов. Повышение эффективности процессов и аппаратов в химической 

и смежных отраслях промышленности. Сборник научных трудов Междуна-

родной научно-технической конференции, посвящённой 105-летию со дня рож-

дения А. Н. Плановского. (Т. 2, с. 45 – 47), Москва, 8 – 9 сентября. [міжнародні 

наукометричні бази: Google Scholar, РИНЦ]. ISBN 978-5-87055-402-0,  

ISBN 978-5-87055-404-4. (Авторка здійснювала літературний пошук, проводи-

ла аналіз впливу попередньої теплової обробки на колір зразків до та після су-

шіння). 

31. Спосіб виробництва чипсів з айви: пат. № 72873 Україна: МПК9 А23В 

7/02, F26B 3/06. № U201203583; заявл. 26.03.2012; опубл. 27.08.2012. Бюл.  

№ 16. (Авторка здійснювала патентний пошук, приймала участь в обговоренні 

способу виробництва чипсів). 

32. Спосіб виробництва яблучних чипсів: пат. № 73160 Україна: МПК9 

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 
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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). 
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Продовж. дод. Б 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідались та 

обговорювались на наукових конференціях різного рівня на: 

1. ІХ Міжнародній конференції „Проблеми промислової теплотехніки”,  

(м. Київ, 20-23 травня 2015 р., форма участі – усна доповідь);  

2. Х Міжнародній конференції „Проблеми промислової теплотехніки”,  

(м. Київ, 23-26 травня 2017 р., форма участі – усна доповідь); 

3. ХІ Міжнародній конференції „Проблеми теплофізики та теплоенерге-

тики”, (м. Київ, 21-22 травня 2019 р., форма участі – усна доповідь); 

4. Школі підвищення кваліфікації наукових та інженерних співробітників 

ІТТФ НАН України „Розробка та удосконалення шляхів підвищення енергое-

фективності теплотехнологій”, (с. Соколівка, Чернігівської області липень  

2016 р., форма участі – усна доповідь); 

5. Школі підвищення кваліфікації наукових та інженерних співробітників 

ІТТФ НАН України „Розробка та удосконалення шляхів підвищення енергое-

фективності теплотехнологій”, (с. Соколівка, Чернігівської області липень  

2017 р., форма участі – усна доповідь); 

6. Школі підвищення кваліфікації наукових та інженерних співробітників 

ІТТФ НАН України „Розробка та удосконалення шляхів підвищення енергое-

фективності теплотехнологій”, (с. Соколівка, Чернігівської області 24 липня  

2019 р., форма участі – усна доповідь); 

7. V Всеукраїнській науково-практичній конференції ХДУХТ „Проблеми 

енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини”, (м. Хар-

ків 1-2 червня 2017р., форма участі – усна доповідь);  

8. VI Всеукраїнській науково-практичній конференції ХДУХТ „Проблеми 

енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини”, (м. Хар-

ків 6-7 червня 2019 р., форма участі – усна доповідь); 
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9. ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів 

і молодих вчених „Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, (м. Ки-

їв, 26-27 квітня 2017 р., форма участі – публікація); 

10. ХІV Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспіран-

тів і молодих вчених „Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”,  

(м. Київ, 23-25 квітня 2018 р., форма участі – усна доповідь); 

11. ХVІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспіран-

тів і молодих вчених „Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”,  

(м. Київ, 22-23 квітня 2019 р., форма участі – усна доповідь); 

12. Международной научно-технической конференции, посвящённой 105-

летию со дня рождения А. Н. Плановского, (г. Москва 8-9 сентября 2016 р., фо-

рма участі – у режимі on-line); 

13. International youth science forum “Litteris et artibus”, (Lviv, 23-25 No-

vember 2017 р., форма участі – у режимі on-line);  

14. International research and practice conference “Modern scientific potential-

2018”, (Sheffield, UK, 28 February-28 March 2018 р., форма участі – у режимі on-

line);  

15. International scientific and practical conference „Scientific achievements of 

modern society”, (Liverpool, United Kingdom, 4-6 Dtsember 2019 р., форма участі 

– у режимі on-line); 

16. Міжнародній науково-практичній конференції „Хімічна технологія та 

інженерія-1”, (м. Львів, 23-30 червня 2017 р., форма участі – стендова допо-

відь); 

17. International scientific conference “Chemical technology and engineering – 

2”, (Lviv, June 24-28 2019 р., форма участі – стендова доповідь ); 

18. IV Всеукраїнській науково-практичній конференції ХДУХТ „Пробле-

ми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини”, (м. 

Харків, 29 жовтня 2015 р., форма участі – заочна участь, публікація); 
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19. IV Міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми та перс-

пективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК”, (м. Ки-

їв, 21-22 листопада 2016 р., форма участі – заочна участь, публікація); 

20. 4-му міжнародному конгресі „Захист навколишнього середовища. 

Енергоощадність. Збалансоване природокористування”, (м. Львів, 21-23 верес-

ня 2016 р., форма участі – заочна участь, публікація); 

21. 5-му міжнародному конгресі „Захист навколишнього середовища. 

Енергоощадність. Збалансоване природокористування”, (м. Львів, 26-29 верес-

ня 2018 р., форма участі – заочна участь, публікація); 

22. VI Міжнародній науково-практичній конференції „Інноваційні енер-

готехнології”, (м. Одеса, 4-9 вересня 2017 р., форма участі – заочна участь, пуб-

лікація); 

23. VIІ Міжнародній науково-практичній конференції „Інноваційні енер-

готехнології”, (м. Одеса, 9-13 вересня 2019 р., форма участі – заочна участь, пу-

блікація); 

24. ХVІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспіра-

нтів і молодих вчених „Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”,  

(м. Київ, 25-26 листопада 2019 р., форма участі – заочна участь, публікація). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 219 

Додаток В 

Патенти 
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Додаток Д 

Технічні умови 
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Продовж. дод. Д 

Технологічна інструкція 
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Додаток Ж 

Акти про впровадження 
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Продовж. дод. Ж 

Договори про науково-технічне співробітництво 
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Додаток К 

Наказ про створення дегустаційної комісії 
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Продовж. дод. К 

Протокол дегустаційної комісії 
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Додаток Л 

Почесна грамота 

 


