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Пріоритетним напрямком розвитку харчової галузі в Україні є

розроблення та вдосконалення теплотехнологій зневоднення рослинної

сировини з метою зменшення енергоємності процесів, зниження собівартості,

розширення асортименту та забезпечення високої якості сушеної продукції.

Враховуючи високу вартість енергоресурсів, особлива увага

приділяється інтенсифікації процесу сушіння та підвищенню його

енергоефективності. Тому інтенсифікація тепломасоперенесення, зниження

витрат енергії та розроблення енергоефективної теплотехнології одержання

вітчизняної сушеної продукції є актуальними науково-технічними

завданнями.

Метою роботи є інтенсифікація тепломасоперенесення під час

конвективного сушіння яблук при створенні енергоефективної теплотехнології

одержання чипсів.

МЕТА РОБОТИ
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Високотемпературний 
високовологий  метод 

сушіння

Процес  зневоднення 
матеріалу

Зонний
(багатоступеневий)  

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.

СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ПРОЦЕСУ КОНВЕКТИВНОГО СУШІННЯ, [1]
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Експериментальні дослідження процесу сушіння проводилось на конвективному

сушильному стенді у режимі багатоступеневого зневоднення. Стенд обладнано

автоматизованою системою збору та обробки інформації.

Аналіз процесу здійснювався на підставі побудованих кривих кінетики Wc = f(τ) і
швидкості dWc/dτ = f(Wc) сушіння.

ОБ’ЄКТ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Хімічний склад плодів яблук, 
(% на сиру масу)

В якості об’єкту дослідження використано яблука сорту Ренет Симиренко.

Яблука нарізали кружальцями завтовшки δ = 3...4 мм без видалення насіннєвої

камери.
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Яблука сорту Ренет Симиренко 



1 – робочі (сушильні) камери; 2 – ділянка теплової підготовки 
повітря; 3 – ваги з підставкою; 4 – термометр опору; 5 – щит 

управління; 6 – потенціометр; 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 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОМАСООБМІНУ 
ПРИ ЗНЕВОДНЕННІ КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

Панель управління системою 
автоматичного збору та обробки 
інформації з сушильного стенда 

Схема експериментального стенду для вивчення процесів 
тепломасообміну при зневодненні ККПМ:

Сушильна камера з дослідним 
зразком
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ  ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ  
В РЕЖИМАХ  БАГАТОСТУПЕНЕВОГО ЗНЕВОДНЕННЯ

Криві кінетики сушіння свіжих яблук сорту Ренет 
Симиренко,

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

Динаміка зміни відновлюваності B чипсів, 
V = 1,5 м/с, d = 10 г/кг с.п. залежно від 

режимів зневоднення 

Режими 2, 4
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ТЕПЛОВІ ВИТРАТИ  
НА ВИПАРОВУВАННЯ 1 КГ ВОЛОГИ

Використання 
ступеневих режимів 

сушіння знижує питомі 
теплові витрати на 
випаровування 1 кг 

вологи
від 15 до 20 %

Порівняння питомих теплових витрат на випаровування 

1 кг вологи при різних режимах зневоднення:
1 – t = 120 ºC, 2 – t = 100 ºC, 3 – t = 80 ºC, 4 – t = 80...60 ºC

Для режиму 
зневоднення 

80...60 ºC
питомі теплові 

витрати становлять
4000 кДж/кг
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Чипси
Реалізація

Яблука
Бункер

Ванна для 
замочування

Мийна 
машина

Інспекційний
транспортер

Мийна 
машина

Машина 
для нарізкиБланшувачСушильна установка

Апарат для 
охолодження

Інспекційний
транспортер

Пакувальне 
обладнання

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЧИПСІВ ІЗ ЯБЛУК
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ВИСНОВКИ

1. Використання ступеневих режимів сушіння скорочує питомі теплові витрати на випаровування 1 кг
води на 15%.

2. Сушінням у такий спосіб забезпечено високий ступінь збереження природних складових сировини,
інтенсифікацію процесу.

3. На базі одержаних результатів запропоновано енергоефективну теплотехнологію виробництва
яблучних чипсів.

4. Технологія одержання чипсів забезпечує інтенсифікацію процесу, скорочення тривалості до 20 %.

5. Розроблено, узгоджено та затверджено Укрметртестстандартом технічні умови України
ТУ У 10.3-05417118-053:2016 „Чипси фруктові, овочеві” та розроблено технологічну інструкцію на
виробництво.
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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