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СЕКЦІЯ 1. 

 

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 

ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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SOLUTION OF ENERGY-ECOLOGICAL PROBLEMS OF CEREAL 

PRODUCTION 
Khorenghy N.V., PhD., Associate Professor, Candidate of technical science,  

Lapinska А.Р., PhD., Associate professor, Candidate of technical science 

Odessa National Academy of Food Technologies, Ukraine 

 

Анотація. В статті показано переваги виробництва кормових сумішей із відходів круп’яних підприємств, 

наведено причини зменшення обсягів виробництва кормових сумішей, проблеми на зернопереробних 

підприємствах, що зумовлені  відсутністю ефективної утилізації відходів. Запропоновано виробництво твердого 

біопалива із вторинних матеріальних ресурсів (мучок та лузги). Проаналізовано різні способи виробництва 

твердого органічного біопалива, показано, що існують і недоліки готової продукції – брикетів і пелет, 

отриманих без використання зв’язуючих речовин, одним з яких є проблема транспортування на великі відстані, 

в ході якого відбувається руйнування значної кількості пресованого біопалива за рахунок підвищення вологості 

і, як наслідок, зниження їх теплотворних властивостей. Паливні гранули (пелети), в основному, виробляються 

без додавання зв’язуючих речовин, в той час як для отримання брикетів з поліпшеними показниками якості 

використовуються різні добавки і зв’язуючі речовини.  

Теоретичними та експериментальними дослідженнями обґрунтовано компонентний склад паливних гранул, 

визначені фізичні властивості готової продукції. Запропоновано та обґрунтовано у якості ЗР використовувати 

крохмалевмісну сировину – мучку. На основі експериментальних досліджень доведено, що найбільш 

ефективним способом є приготування клейстеру з ячмінної мучки з вмістом сухих речовин 15 % з подальшим 

його введенням до складу біопалива у кількості 5 %. У статті запропоновано та обґрунтовано комплексну 

технологію переробки відходів круп’яного виробництва у пресовані продукти (кормові суміші та біопаливо), 

яка включає в себе наступні технологічні лінії: лінія підготовки мучки; лінія підготовки ЗР; лінія підготовки 

макрокомпонентів; лінія гранулювання; лінія брикетування. Отримані за цією технологією паливні пелети 

будуть мати щільність 1,13 т/м
3
, крихкість до 10 %. Наведена принципова технологічна схема одержання 

гранульованої кормової суміші та паливних пелет.  

Abstract. The article shows the advantages of production of fodder mixtures from the waste of grain mills, the 

reasons for reducing the production of feed mixtures, problems in grain processing enterprises, which are due to the 

lack of efficient waste disposal. The production of solid biofuels from secondary material resources (flour and husk) has 

been proposed. Different methods of producing solid organic biofuels are analyzed, and it is shown that there are 

deficiencies in finished products such as briquettes and pellets obtained without the use of binders, one of which is the 

problem of transporting over long distances, during which a considerable amount of compressed biofuel is destroyed at 

the expense of increasing humidity and, consequently, reducing their calorific value. Fuel pellets (pellets) are mainly 

produced without the addition of binders, while for the production of briquettes with improved quality indicators, 

various additives and binders are used. 

Theoretical and experimental researches substantiated the component composition of paled-in granules, determined 

the physical properties of finished products. It is suggested and grounded as a CR to use starch-based raw material - a 

flour. On the basis of experimental studies, it has been proved that the most effective method is to prepare a paste of 

barley flour with a content of dry substances of 15 %, followed by its introduction into biofuels in the amount of 5 %. 

The article suggests and substantiates the complex technology of the processing of the production of grain mill products 

into pressed products (fodder mixtures and biofuels), which includes the following technological lines: a pipeline 

preparation line; line of preparation for the CL; line of preparation of macro components; granulation line; briquetting 

line. Fuel pellets resulting from this technology will have a density of 1.13 t/m
3
, fragility up to 10 %. The principal 

technological scheme of obtaining granulated feed mixture and fuel pellets is given. The developed integrated 

technology of waste processing of crushed plants is universal, does not require significant investments and will allow 

not only efficiently to process secondary raw materials, to get rid of problems with their utilization, but also by way of 

organizing recycling at the industry enterprises to solve both energy and environmental problems. 

 

Ключові слова: вторинні сировинні ресурси, біопаливо, лузга, мучка, пресування, зв’язуюча речовина, 

крохмаль, клейстер, гранули, пелети. 

Key words: secondary raw materials, biofuel, husk, flour, pressing, binding re-chowin, starch, paste, granules, 

pellets. 
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Вступ. Всебічно науково обґрунтовано та підтверджено на практиці доцільність виробництва кормових 

сумішей із відходів зернопереробних підприємств. Перевагами є повне використання усіх існуючих сировинних 

ресурсів, можливість комплексної переробки та розширення асортименту готової продукції, підвищення 

рентабельності підприємства, зниження собівартості продукції тваринництва, забезпечення потреб тварин у 

поживних і біологічно активних речовинах, покращення технологічних властивостей, умов транспортування та 

зберігання готової продукції. Переважна частка кормових сумішей традиційно виготовлялась для великої 

рогатої худоби (ВРХ), що зумовлене хімічним складом відходів та особливостями травлення 

сільськогосподарських тварин. Проте на сьогоднішній день в Україні продовжується тенденція різкого 

зменшення поголів’я ВРХ. Якщо у 1991 році в Україні було 25 млн. голів ВРХ, то до квітня 2019 р чисельність 

скоротилась до 3,66 млн. голів [1]. Зрозумілим є відповідне значне зменшення обсягів виробництва кормових 

сумішей, як наслідок появу актуальних питань на зернопереробних підприємствах щодо утилізації існуючих 

відходів, підвищення рентабельності виробництва. 

В той же час вичерпність природних ресурсів у світі зумовила актуальність тенденції максимально 

ефективного використання усіх доступних видів харчової, кормової сировини та енергоресурсів, зріс попит на 

різні види біопалива.  

В Україні в якості стандартів на тверде паливо використовують наступні документи: ТУ «Паливо 

гранульоване», Технологічний регламент на виробництво брикетів і гранул паливних з лушпиння соняшнику; 

ТУ «Паливо з відходів деревини, сільськогосподарських культур гранульоване і брикетне»; ГОСТ 3243-88. 

Дрова. Технічні умови; ГОСТ 7657-84. Вугілля деревне. Технічні умови; ГОСТ 23246-78 Деревина здрібнена. 

Терміни та визначення; ДСТУ 7123:2009 Лушпиння соняшнику. Технічні умови; ДСТУ 7124:2009 Лушпиння 

соняшнику пресоване гранульоване. Технічні умови. З наведеного переліку видно, що дані документи 

регулюють лише первинні види сировини для біопалива – дрова, здрібнену деревину, тирсу, солому, лушпиння 

соняшнику, деревне вугілля, та відсутні рекомендації щодо лузги злакових культур [2, 3]. Аналіз хімічного 

складу цього побічного продукту переробки зерна на крупозаводах свідчить, що він близький до хімічного 

складу, енергетичної цінності інших видів сировини для виробництва твердого органічного біопалива (соломи, 

лушпиння соняшнику, кукурудзяних стрижнів та стовбурів, очерету, листя, тирси, тощо). Тобто лузга 

круп’яних культур становить певний ресурсний потенціал для виробництва твердого органічного біопалива, але 

має ряд недоліків: незадовільну сипкість, низьку питому вагу та щільність, внаслідок чого - погану 

транспортабельність, малу теплотворну здатність. Тому єдина прийнятна форма готової продукції пресована: 

гранульована та брикетована [4].  

Мета роботи – обґрунтування інтегрованої технології виробництва пресованого біопалива та кормових 

сумішей з відходів круп’яного виробництва. 

Об’єктом дослідження є технологічний процес виробництва пресованого біопалива та кормових сумішей, 

режими окремих технологічних процесів, зокрема підготовки зр.  

Предмет дослідження - мучка та лузга ячмінна, вівсяна, зв’язуюча речовина.  

Всі дослідження виконувались згідно стандартизованих методик на кафедрі технології переробки зерна та 

кафедрі технології комбікормів і біопалива онахт.  

Аналіз проблематики та останні дослідження. Переробку органічної маси у біопаливо для отримання 

максимальної економічної віддачі зазвичай здійснюють шляхом пресування. За рекомендацією компанії 

California Pellet Mill при гранулюванні тирси передбачається оптимальна температура від 88 до 102 ºC. Це 

пояснюється тим, що має забезпечуватися плавлення лігніну, яке відбувається при 90 ºC, і бути відсутнім 

утворення водяної пари, що розриває гранулу. Пелети, на відміну від звичайної деревини, мають набагато 

меншу вологість 8 – 12 %. Така вологість в сукупності з досить високою щільністю до 1400 кг/м
3
 дає 

можливість досягати теплотворної здатності 14 – 23 МДж/кг. Це більше, ніж у бурого вугілля і торф'яних 

брикетів [5]. Для отримання твердого біопалива без застосування ЗР в основному використовують деревні 

відходи і відходи рослинної біомаси з досить високим вмістом лігніну [6]. Автори [7] вважають, що 

сільськогосподарські відходи (лузгу, лушпиння, солому тощо), доцільно використовувати в енергетичних цілях 

також після гранулювання за тою ж технологією, що і деревинні відходи або торф. Наприклад, солому 

подрібнюють за допомогою молоткової дробарки і після сушіння подають в гранулятор. При вологості 14 – 15 

% солома не вимагає попереднього сушіння. В окремих випадках для підвищення міцності гранул 

застосовуються зв’язуючі речовини природного походження (лігнін, крохмаль).  

Інші вчені пропонують спосіб приготування багатокомпонентного твердого біопалива брикетуванням [8], 

який включає подачу рослинних відходів вологістю 4 – 12 % і фракційним складом 2 – 10 мм, їх пресування, 

наступне формування і ділення, при цьому брикети піддають додатковій термообробці, формування проводять 

безперервно і одночасно із термообробкою при температурі 150 – 250 °C в залежності від типу сировини. Цей 

спосіб включає попереднє завантаження подрібненої сировини, її дозування і кінцеве пресування, крім того 

дозування двох компонентів суміші подрібнених соломи і качанів кукурудзи, здозованих в пропорціях від 1:1 

до 1:5. Здійснюється цей спосіб наступним чином: подрібнена солома завантажується в бункер дозатора, а 

подрібнені качани кукурудзи - в бункер дозатора. Дозатори формують потоки компонентів суміші, з 

врахуванням їх властивостей, які контролюються датчиками вологості і масової витрати соломи та подрібнених 

качанів. Сформовані у такий спосіб окремі технологічні потоки направляються в бункер, де здійснюється 
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накопичення і змішування компонентів з наступною подачею суміші в бункер преса, далі пресування суміші 

при температурі 150 °C з утворенням брикетів вологістю 14,5 – 15,5 %, теплотою згорання 4400 – 4500 ккал/кг і 

щільністю 1000 – 1100 кг/м
3
.  

Вітчизняні вчені пропонують спосіб виготовлення екологічно чистих пелет твердого палива, що 

виготовляють із здрібненої деревинної та іншої органічної сировини шляхом пресування у гранули 

циліндричної форми [9]. Органічною сировиною, що використовують у пелетах, окрім деревинної сировини, є 

стовбури кукурудзи і соняшнику, очерет, трава, листя дерев (зокрема, хвойних порід), відходи тютюнового 

виробництва, тютюновий пил, зрізи тютюну, стебла проса, солома зернових тощо. Кожен вид сировини через 

свої відмінності у фізичних властивостях потребує різних зусиль на їх здрібнення, а отримана біомаса має різну 

щільність та пружність навіть після пресування. Виготовлені за відомим способом пелети мають нестійку 

форму, і, у результаті механічного впливу під час маніпуляцій з ними, легко руйнуються.  

Відомий спосіб отримання твердого органічного палива з лузги соняшника [10]. При цьому її подрібнюють 

до частинок 2 – 8 мм, обробляють водою або парою з доведенням до вологості 11 – 20 %, гранулюють чи 

брикетують з отриманням щільності 800 – 1300 кг/м
3
, охолоджують з одночасним зниженням вологості до 12 

%. Потім з гранул відсівають частинки, менші за 3 мм. Недоліком такого способу є те, що рекомендована 

крупність подрібнення лузги (2 – 6 мм) не дає можливості створити оптимальні умови для процесу пресування. 

Оброблення подрібненої сировини водою і парою з доведенням до вологості 11 – 20 % не є оптимальним для 

гранулювання. Отже, технологія виробництва твердого органічного біопалива в пресованому вигляді включає 

ряд операцій, які можна розділити на три основні стадії: попередня підготовка сировини; отримання гранул або 

брикетів; операції з готовими пресованим виробом. Вихідні матеріали для виробництва пресованого біопалива 

суттєво різняться за розмірами частинок, насипній і питомій вазі, вологості, міцності частинок матеріалу, 

хімічним складом сировини. Тому для кожної сировини розробляється своя технологічна схема, яка може як 

спрощуватися, так і ускладнюватися.  

Пелети утворюються без застосування додаткових зв’язуючих речовин (ЗР): більшість стандартів різних 

країн забороняють їх застосування для виготовлення брикетів (пелет), оскільки містять жорсткі екологічні 

вимоги щодо викидів (діоксиду вуглецю, оксидів сірки і азоту, сажі та інших токсичних газів) при спалюванні, 

а також за кількістю золи і її плавкістю [11, 12]. Проте стандарт Німеччини на біопаливо DIN 51731–1996 

Testing of solid fuels – Compressed untreated wood - Requirements and testing допускає включати до складу 

твердого біопалива оббивне борошно або зерновий крохмаль у якості ЗР в кількості до 2 %. Потрібно пам’ятати 

про недоліки брикетів і пелет, отриманих без використання ЗР: є проблема транспортування на великі відстані, 

в ході якого відбувається руйнування значної кількості пресованого біопалива за рахунок підвищення вологості 

і, як наслідок, зниження його теплотворних властивостей [13]. Тому останнім часом часто з'являються 

рекомендації використовувати при пресуванні високомолекулярні пластифікатори – тверді органічні ЗР [14], які 

не тільки дозволяють знизити тиск пресування, а й покращують параметри горіння гранул.  

В якості таких ЗР може бути використаний природний полімер - лігнін. Це аморфна речовина від світло–

кремового до темно–коричневого кольору, молекулярна маса розчинних лігнінів від 1 до 150 тис., густина 1250 

– 1450 кг/м
3
. Він проявляє пластичні властивості при підвищеному тиску і температурі, особливо у вологому 

стані. Лігніни, виділені різними способами, відрізняються за складом і властивостями як від продукту в 

нативній формі, так і один від одного [15]. Інші автори також демонструють, що лігнін – дешевий побічний 

продукт переробки деревини – може змішуватися з крохмалем і гліцерином, даючи більш міцні і пружні 

матеріали [16]. У процесі подрібнення лігніну утворюються дуже дрібні частинки, які забезпечують хорошу 

адгезію з крохмалем, білками та їх похідними з утворенням просторових структур, що робить їх привабливими 

для використання в якості ЗР.  

Donghui Lu та ін. [17] вивчено вплив різних ЗР (ріпакове борошно, порошок кавових зерен, кора, порошок 

лігніну і соснові шишки) на пресування брикетів з тирси деревини модрини та тюльпанового дерева. Показано, 

що при використанні в якості ЗР лігніну отримані паливні брикети з високими характеристиками міцності.  

Інші вчені для отримання твердого органічного палива з сировини рослинного походження в якості ЗР 

рекомендують використовувати лігносульфанати; желатинізований крохмаль, глини, у т.ч. бентоніт і силікат, 

карбоксілметилцелюлозу, солі з альгінової кислоти, мелясу, луги. При цьому пропонується сировину з 

вологістю 5 – 20 % подрібнювати до частинок 0,01 – 15 мм, обробляти водою з додаванням ЗР в кількості 0,01 – 

10 %, доводити до вологості 6 – 20  %, гранулювати чи брикетувати з отриманням власної щільності 800 – 1450 

кг/м
3
. В змішувачі преса суміш доводять до вологості 6 – 20 % [18].  

Автори [19] вивчали вплив крохмалю і гуміарабіку на щільність і теплотворну здатність брикетів з тирси. 

Встановлено, брикети з високою теплотворною здатністю (33,09 МДж/кг) і щільністю (546 кг/м
3
) отримані при 

використанні в якості ЗР крохмалю. Табакаєв Р. Б. та ін. вивчали застосовування в якості ЗР рисових висівок 

при брикетуванні суміші рисової соломи та тирси [20]. Автори припустили, що щільність брикетів зростає за 

рахунок утворення зшиваючих зв'язків між двома рослинними полімерами – лігніном і білком. При цьому при 

температурі пресування 90 ºC брикети мали достатню теплоту згоряння, але низьку щільність, що позначалась 

на їх міцності. Підвищення температури пресування до 150 ºC призводило до отримання високоміцних брикетів 

з теплотою згоряння 18 МДж/кг. Philip H. Steel , Venkata K. Penmetsa запропонували для виробництва твердого 

біопалива використовувати ЗР біоолію, отриману піролізом біомаси або різних видів лігніну (крафт–лігнін, 
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органосольвентний лігнін, лігнін чорного лугу та ін.) [21]. В результаті проведених досліджень були отримані 

паливні брикети з підвищеною гідрофобністю і високою теплотою згоряння. Таким чином застосування 

природних, екологічно чистих ЗР дозволяє створити екологічно чисте брикетоване та гранульоване паливо з 

високою енергоємністю, міцністю і дасть можливість розширити сировинну базу для його отримання. Однак 

основним недоліком цих методів отримання твердих біопалив є застосування в якості ЗР сировину харчового 

призначення, що може привести до збільшення їх вартості. 

Результати досліджень та їхне обоговорення. Рішення проблеми ефективної комплексної переробки 

відходів кз з отриманням конкурентоспроможної продукції пов’язане з використанням різноманітних 

технологічних прийомів обробки сировини та аналогічності технології виробництва пелет та технології 

виробництва гранульованих комбікормів і вітамінного трав'яного борошна [22]. Проаналізувавши відомі 

способи переробки подібної вторинної сировини, запропоновано застосування процесу пресування 

(гранулювання та брикетування) побічних продуктів кз, а саме тільки лузги (при переробці у біопаливо) або 

полікомпонентної суміші (при виробництві кормових сумішей). Але, розроблювана технологія потребує деяких 

уточнень. Останнє пов’язане із незадовільною здатністю лузги круп’яних культур до гранулювання [4]. Тому до 

складу гранул запропоновано додавати зр.  

Вибір зр є надважливим. Зр повинна мати високу пресуємість, добру здатність до змішування з іншими 

компонентами, близьку до інших компонентів суміші сипкість, фізичну та хімічну стабільність та сумісність з 

іншими речовинами суміші, задовільну ціну. З урахуванням вищесказаного, для забезпечення міцності гранул, 

зменшення пластичності відходів круп'яних культур (лузги) вважаємо за доцільне використовувати в процесі 

пресування зр на основі мучки, зокрема ячмінної [3]. Для експериментальних досліджень якості та складу зр 

обрано у якості джерела крохмалю ячмінну мучку вологістю 12 %, яка також є відходом кз. Через дешевизну та 

наявність у надлишкової кількості на підприємстві; крупність частинок – прохід сита сд № 25 (120÷130 мкм).  

На підставі проведеного огляду літературних і патентних джерел, а також серії проведених 

експериментальних досліджень, запропонована наступна технологічна схема (рис. 1) інтегрованої технології 

виробництва пресованого біопалива та кормових сумішей з відходів круп’яного виробництва, що включає в 

себе наступні технологічні лінії: лінія підготовки мучки; лінія підготовки зр; лінія підготовки 

макрокомпонентів; лінія гранулювання; лінія брикетування. Лінія підготовки мучки призначена для її 

очищення від усіх видів домішок, а також її фракціонування. На лінії підготовки мучки встановлено магнітний 

сепаратор для очищення сировини від металомагнітних домішок, далі просіюється через просіювач для 

фракціонування мучки і видалення випадкової домішки. Крупна фракція очищеної мучки направляється на 

лінію підготовки макрокомпонентів, а дрібна – направляється до складу зр. Після просіювача сировина 

надходить у ваговий дозатор, для зважування порції мучки, далі необхідна порція мучки потрапляє у змішувач 

разом із водою, попередньо підігріту і здозовану через дозатор, де змішується і через дозатор і насос подає 

порцію зв'язуючої речовини. Лінія підготовки зр призначена для дозування та змішування води і дрібної 

фракції мучки, заварювання клейстеру з цієї порції, дозування отриманої зр та контроль її від випадкових 

домішок. Для реалізації цього на лінію подається дрібна фракція мучки (прохід сита № 025), дозується у 

дозатори, паралельно дозується вода та одночасно подається компонент у спеціальну камеру. Апарат для 

заварювання клейстеру складається з заварювальної камери і камери приготування крохмальної суспензії, 

ємності гарячої води і насоса–дозатора для подачі крохмальної суспензії в змішувач. Заварювальна камера 

включена в сорочку обігріву. Крізь заварювальну камеру і камеру приготування крохмальної суспензії 

проходить вал. У зоні приготування крохмальної суспензії на валу закріплена турбіна мішалки, стінки камери 

мають ребра, що перешкоджають утворенню воронки. Камера має пристрій для підтримки постійного рівня 

суспензії, яким автоматично регулюється співвідношення видається і залишається в камері клейстеру. 
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Рис. 1. Схема інтегрованої технології виробництва пресованого біопалива та кормових сумішей з 

відходів круп’яного виробництва: 

1 – оперативний бункер; 2 – дозатор; 3 – насос-дозатор, 4 – витратний бак з підігрівачем; 5 - магнітний 

сепаратор;6 – просіювач; 7 – заварювальна камера; 8 – змішувач; 9 – подрібнювач; 10 – прес-брикетер, 11 – 

охолоджувач, 12 – торцовочний пристрій, 13 – прес-гранулятор, 14 – протитечій ний охолоджувач, 15 – 

норія, 16 – транспортер. 

Лінія підготовки макрокомпонентів призначена для дозування необхідної кількості компонентів (мучки, 

лузги та інших видів сировини для виробництва кормових сумішей та/або твердого органічного біопалива 

комбінованого складу), їх змішування для досягнення однорідної маси, очищення від ММД отриманих порцій 

макрокомпонентів та сумісного подрібнення у спеціальному подрібнюючому обладнанні до крупності частинок 

до 2 мм для забезпечення оптимальних умов пресування. Схема технологічного процесу на лінії підготовки 

порції макрокомпонентів передбачає, що лузга, мучка, інші види сировини надходять у оперативні бункери, 

далі направляються у дозатор, де зважуються необхідні порції, далі через магнітний сепаратор, де очищається 

від ММД, і подається у бункер, де змішується з підготовленою суспензією ЗР, потім подається у дробарку, в 

якій суміш подрібнюється до необхідних розмірів, а звідти подрібнена суміш направляється для пресування на 

відповідну лінію гранулювання чи брикетування. Лінія гранулювання призначена для забезпечення випуску ГП 

(кормосуміш або біопаливо) у гранульованому вигляді. Для цього підготовлена до гранулювання суміш через 

бункер подається у прес–гранулятор, звідти виходять гранули, котрі необхідно охолодити і тому гранули 

одразу проходять через протитечійний охолождувач, а далі гранули просіюють через просіювач гранул і сходом 

готові гранули направляються на упакування; прохід – неспресовані гранули повертаються у надпресовий 

бункер. Лінія брикетування призначена для переробки відходів КЗ у вигляді брикетів стандарту NESTRO. На 

лінії брикетування підготовлена подрібнена суміш потрапляє у бункер, який подає суміш у прес–брикетери; з 

прес–брикетерів брикети надходять у охолождувач, де вони охолоджуються і далі потрапляють у торцовочний 

пристрій, де брикети розрізають на необхідні розміри. Готові брикети витримують деякий та складають на 

палети. Досвід по виробництву паливних брикетів свідчить, що економічно доцільними є заводи невеликої 

виробничої потужності до 1 т/год.  

У відповідності із розробленою технологією на базі кафедри технології комбікормів і біопалива були 

виготовлені дослідні зразки паливних гранул та вивчені їх фізичні властивості (табл. 1). 
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Таблиця 1. 

Склад зразків паливних гранул та їх основні технологічні властивості 

№ 

Зразка 

Компонентний склад 

Паливних гранул, % 

Вологість, 

% 

Вихід 

гранул, 

% 

Крихкість 

гранул, % 

Об'ємна 

маса, т/м
3
 

Кут 

насипного 

ухилу, град 

1 

Лузга ячмінна             47 

Лузга вівсяна              47 

Мучка ячмінна           2 

Мучка вівсяна            2 

Зв’язуюча речовина   2 

11,4 85,1 14,2 1,0 50 

2 

Лузга ячмінна             45 

Лузга вівсяна              46 

Мучка ячмінна           2 

Мучка вівсяна            2 

Зв’язуюча речовина   5 

13,6 97,3 4,1 1,13 48 

3 

Лузга ячмінна             44 

Лузга вівсяна              44 

Мучка ячмінна           2 

Мучка вівсяна            2 

Зв’язуюча речовина   8 

15,4 68,6 20,7 1,2 58 

 

Аналіз результатів експериментальних досліджень свідчить про доцільність використання клейстера з 

вмістом СР 15 % та раціональною нормою введення ЗР 5 %, оскільки це забезпечує найкращі показники 

якості гранул [4]. Оптимальний вміст ЗР у гранули складає 5 %, оскільки цьому показнику відповідає 

мінімальне значення їх крихкості та найвища щільність.  

Узагальнюючи результати проведених досліджень можна зробити наступні висновки: 

1. Розроблено інтегровану технологію виробництва кормових сумішей та твердого біопалива з 

відходів круп’яного виробництва, яка дозволяє отримувати готову продукцію високої якості.  

2. Обґрунтування компонентного складу паливних гранул з використанням різних видів 

малоцінної сировини дозволяє оптимізувати фізико-технологічні властивості, енергоємність 

готової продукції. 

3. Обґрунтовано доцільність введення до складу паливних гранул 5 % зв’язуючої речовини 

(клейстер з вмістом сухих речовин 15 %), що дозволяє забезпечити високу міцність гранул.  

4. Розроблена інтегрована технологія переробки відходів крупоцехів є універсальною, не потребує 

значних капіталовкладень та дозволить не тільки ефективно переробляти вторинні сировинні 

ресурси, позбутися проблем з їх утилізацією, але й шляхом організації рециклінгу на  

підприємствах галузі вирішувати як енергетичні, так і екологічні проблеми.  
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Аннотация. Гидродинамическая кавитация используется  в технологиях дегазации как эффективный метод 

удаления растворенных газов и/или свободного газа в виде пузырьков из различных жидкостей, 

Математические модели кавитационной дегазации недостаточно представлены в литературе. Поэтому создание 

достоверной модели, описывающих дегазацию в кавитационных течениях является важной фундаментальной и 

прикладной задачей. В статье рассматриваются основные проблемы, которые затрудняют создание надежной 

математической модели. С целью разработки такой модели нами был выполнен вычислительный эксперимент 

по деаэрации воды с использованием сопла Вентури в качестве гидродинамического кавитатора. Цель 

исследования заключается в установлении корреляции между  характеристиками потока и кинетикой 

кавитационного вскипания жидкости при сужении потока из-за присутствия в ней пузырьков свободного газа. 

Установлено влияние геометрии сопла и режимных параметров на эволюцию кавитационного кластера и на 

уровень динамических эффектов в потоке жидкости в сопле. Описана методика удаления растворенных или 

свободных газов из жидкости, которая под действием высокого давления течет через сопло со скоростью 

достаточной для активации газовых зародышей и начала кавитационного вскипания. Кавитатор на выходе 

соединен  через короткую трубу с вакуумируемой емкостью. Показана необходимость при исследовании  

дегазации определенной жидкости провести предварительный анализ содержания в ней свободного газа. 

Рассмотрено влияние начального размера зародышей газа и их концентрации в жидкости на интенсивность 

процесса кавитационной дегазации. 
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Результаты этого исследования могут быть полезны при выборе и обосновании рациональной конструкции 

кавитационного дегазатора и оптимальных режимов его работы. 

Abstract. Hydrodynamic cavitation is used in degassing technologies as an effective method for removing 

dissolved gases and/or free gas in the form of bubbles from various liquids, Mathematical models of the degassing in 

cavitating flows are not yet developed and presented in the literature quite insufficiently. Therefore, development of a 

reliable model for simultaneous cavitation and liquid degassing is an important fundamental and applied task. Key 

issues that make it difficult to create a reliable mathematical model for the degassing of liquids are considered. In order 

to develop the mathematical model of liquid degassing, computational experiments on water deaeration were performed 

using the profiled Venturi nozzle as a hydrodynamic cavitator. The aim of the present investigation is to find a 

correlation between global hydrodynamic flow characteristics and cavitation induced undissolved gas fractions 

generated behind generic flow constrictions such as an orifice or Venturi tube. Evolution of the cavitation cluster and 

the level of the dynamic cavitation effects in liquid flow within a Venturi nozzle, depending on the design features and 

the mode of operation of this type cavitator, are considered. . A system is described for rapidly remove dissolved gasses 

or volatile contaminants from a liquid, which is forced at a sufficient pressure and velocity through a Venturi nozzle, 

designed and operated in a fashion to produce vapor- gas micro-bubbles.  The outlet of the cavitator is connected 

through a short pipe with a vacuum tank, in which a constant pressure is maintained close to the saturated vapor 

pressure of the processed liquid at a given temperature. It was shown, that in any cavitation degassing study the liquid 

must be monitored by measuring the number of nuclei present in the liquid. The influence of the initial size of gas 

nuclei and the concentration in the liquid on the intensity of the cavitation degassing process is considered. 

The results of this study may be useful in selecting and justifying the rational design of the cavitation degasser and 

the optimal modes of its operation. 

 

Ключевые слова: кавитационная дегазация, деаэрация, кавитационный кластер, газовые зародыши, сопло 

Вентури. 

Key words: cavitation degassing, deaeration,  cavitation cluster, gaseous nuclei, Venturi nozzle. 

 

Введение. Технология кавитационной дегазации (КДГ) жидкостей применяются в различных 

производствах – в пищевой, химической отраслях промышленности, в энергетике, металлургии, в системах 

водоподготовки  

Методы КДГ используются при необходимости удаления их жидкости свободного газа, всегда 

присутствующего в жидкости в виде микропузырьков, а также для деаэрации воды. Содержащиеся в жидкости 

свободные газы, такие как 2S22 H,CO,O , химически более агрессивны, чем те же газы в растворенном 

состоянии [1,2]. Присутствуя в обычной воде, они выступают в качестве катализаторов коррозионных 

процессов. Метод особенно эффективен при дегазации  пересыщенных жидкостей, когда количество 

свободного газа в пузырьковой форме существенно превышает его равновесную концентрация. Так, конденсат 

на выходе из котлоагрегата содержит 70 мг/л 2CO , хотя его растворимость в воде при 20°С составляет только 

0,47 мг/л. Кавитационные методы отличаются высокой производительностью и низкими энергозатратами по 

сравнению с другими методами дегазации.  

Основные принципы кавитационной дегазации. Для реализации явлений кавитации необходимо быстро 

сбросить давление в жидкости до значений ниже давления насыщенного пара при данной температуре,  

(рl< рsat(Tl)), что приводит к вскипанию жидкости – формированию и быстрому росту ансамбля парогазовых 

пузырьков, т.н. кавитационного кластера. Последующее повышение давления до значений рl> рsat(Tl) приводит 

к быстрому сжатию пузырьков и их коллапсу (схлопыванию) с выделением высокоамплитудного импульса 

давления (pimp∞100÷500 МПа). [1-5] 

Способность создавать сильные дискретно-импульсные динамические воздействия делают кавитацию 

одним из наиболее действенных способов достижения высоких энергетических показателей в технологиях, 

связанных с обработкой жидких дисперсных сред. Кавитационные механизмы успешно используются сегодня в 

биотехнологиях, благодаря  возможности оказывать направленное действие на микро- и нано уровне на 

супрамолекулярные структуры, клетки микроорганизмов, управлять кинетикой протекания химических и 

биохимических реакций в растворах [5].  

Известно, что эффективность кавитационного воздействия в этих операциях тем выше, чем меньше 

начальное газосодержание жидкости [2,4]. Поэтому во многих кавитационных технологиях предварительная 

деаэрация жидкости является важной стадией проведения операции [1,6]. 

Явления гидродинамической кавитации возникают в гидравлических системах, где поток жидкости 

претерпевает местное сужение с последующим расширением, например, в запорных и регулирующих органах, 

диафрагмах и др. В лабораторных исследованиях обычно используются сопла Вентури и диафрагмы с одним 

или несколькими отверстиями, схемы которых приведены на рис.1. Эти же устройства применяются и для 

изучения механизма дегазации жидкостей в кавитационных течениях]. В зоне сужения потока, где выполняется 

условие р1< рsat(Tl), происходит интенсивный рост парогазовых пузырьков, которые необходимо затем удалить 

из жидкости, исключив при этом возможность коллапса пузырьков на второй стадии процесса (р1> рsat(Tl)). 
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Для этого вскипающий поток после кавитирующего устройства 

подается в форме факела распыла  в  вакуумную емкость, в которой 

поддерживается постоянное давление pvac≤psat(Tl), и где происходит 

разделение фаз. Пар с помощью вакуум-насоса удаляется из емкости, а 

деаэрированная жидкость с помощью ц/б насоса возвращается в 

загрузочную камеру.  

В последние годы опубликовано большое количество статей по 

исследованию процессов КДГ, выпущены патенты на способ и на 

конструкцию кавитационных дегазаторов [1,7-11]. Анализ этих 

публикаций свидетельствует об отсутствии общепринятых четких 

представлений о физической природе и о механизмах кавитационных 

явлений, протекающих  на микроуровне, и общего подхода к анализу 

полученных результатов.  

Рис. 1. Схема сопла Вентури (а) 

и пластинки с отверстием (б). 

В данной статье кратко рассмотрены основные проблемы и задачи, связанные с моделированием процессов 

КДГ, и обсуждаются возможные пути их решения.  

 Анализ проблемы и последних публикаций. Моделирование процессов КДГ, базируется на анализе 

результатов экспериментов по деаэрации жидкости (воды),  проводимых с использованием в качестве 

кавитатора сопла Вентури [5,8,9-11] или пластинки с отверстием [5,7]. Обрабатываемая жидкость (обычно 

вода) изначально находится в емкости, где с помощью воздушного компрессора поддерживается давление в 

диапазоне p1 ∞1 10 бар, и где вода под действием давления насыщается воздухом. Через кавитатор жидкость 

подается в емкость с пониженным давлением р2> р1, которое контролируется манометром. С помощью 

ротаметра измеряется расход жидкости GV, что позволяет рассчитать скорость потока на входе в кавитатор 

ν1=GV/S1 и его скорость в узком сечении νs=GV/Sc, где S1 и Sc - соответственно, площадь входного и узкого 

сечений кавитатора. (см.рис.1). При заданном p2=pvac  расход меняется за счет изменения давление на входе p1.  

Проблема 1. Эффективность процессов КДГ зависит от исходного газосодержания исследуемой жидкости,  

концентрации в ней свободного газа, а также от начального распределения микрозародышей по размеру. Эти 

параметры, в качестве начальных условий, должны содержаться в модели, предназначенной для адекватного 

описание этих процессов. Существующие сегодня акустические и оптические методы регистрации 

микрозародышей в жидкости дают только косвенную информацию относительно этих параметров.[1,2,6,8], 

Известно, что основное количество свободного газа в воде содержится в наноразмерных пузырьках с 

концентрацией Nb0 ∞ 10
-15
м

-3 
[1,6]. Опубликованы данные относительно распределении по размеру 

микропузырьков воздуха в воде в интервале R0 = 3÷300 мкм [6]. Проблема заключается в том, что даже при 

наличии такого рода данных их нельзя включить в модель. Стандартные математические модели способны  

описывать  поведение только монодисперсного ансамбля пузырьков с заданной концентрацией и заданным 

начальным размером. Использование усредненных значений R0 и Nb0 приводит к большим погрешностям. 

Необходим искать возможности рационального использования существующих модели для получения полезной 

информации. 

Проблема 2. Модели, описывающие процессы КДГ, базируются на динамике единичного пузырька с 

использованием известного уравнения Релея Плессета [1,2,5,7,9]. Для описания эволюции совокупности 

пузырьков рассматривается изначально существующий сферический кластер с радиусом r0, состоящий из N 

микропузырьков одинакового размера. Рост кластера при сбросе давления обусловлен ростом единичного 

пузырька без какого либо учета силового и термического взаимодействия, которые собственно и определяют 

интенсивность парообразования.. Такие модели содержат большое число ограничений и подгоночных 

параметров, что облегчает достижение согласия с экспериментом. Такие упрощенные модели исключают 

возможность адекватного описания реальных процессов. 

Проблема 3. Современные методики исследования процессов КДГ предусматривают возможность 

оптических измерений в пузырьковом потоке. С помощью видеосъемки под микроскопом или снятия и 

последующего анализа голограмм можно зафиксировать появление первых пузырьков для точной регистрации 

начала кавитации, определить размер и концентрацию пузырьков, структуру потока и т.п. Для этого в 

эксперименте исследуют каналы  прямоугольного поперечного сечения с плоскими стеклянными стенками [7-

9]. В частности, в качестве сопла Вентури используют два широких прямоугольных канала, соединенных узкой 

прямоугольной “горловиной” [7,9]. Такие конструкции обеспечивают высокое качество оптических измерений, 

но существенно искажают топологию, характер течения и общую картину кавитационных процессов. Вместе с 

тем, результаты эксперимента, проведенного на таких устройствах анализируются с помощью стандартных 

моделей, описывающих течения  в цилиндрических каналах. При этом сами авторы указываю на недостатки 

такого подхода [1,8].  

Проблема 4. В моделях процессов КДГ рассматривается преимущественно условие формирования 

парогазовой фазы в потоке на участке от входа в кавитатор до его узкого сечения. Существующие модели пока 

еще не могут адекватно описывать структуру и характеристики двухфазного потока на пути от кавитатора до 

вакуумной емкости. Видеосъемка  указывает на зависимость структуры потока от размеров и формы 

кавитатора, а также от величины давления на входе и начальной загазованности жидкости. Наблюдается 
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появление пристеночных суперкаверн, коалесценция пузырьков, в некоторых случаях - инверсия потока и 

другие явления, Трудности моделирования двухфазных потоков пузырьковой и капельной структуры и 

кавитационных течений обсуждаются  в работе [1,9]. 

Ниже представлены результаты вычислительного эксперимента по кавитационной деаэрации воды, 

выполненной на основе унифицированной модели кавитационных процессов.  

Методика исследования. С целью разработки математической модели КГД проведены вычислительные 

эксперименты по деаэрации воды с использованием в качестве кавитатора сопла Вентури, что позволяет 

генерировать больше пузырьков и увеличивать их время жизни, по сравнению с пластинкой с отверстиями 

[1,5,6], а также обеспечивает возможность проведения более точный теоретический анализ [1].  

В данном исследовании использовалось сопло Вентури следующей геометрии: угол раскрытия конфузора 

αcon=60°, угол раскрытия диффузора αdif, диаметр канала перед конфузором и на выходе из диффузора D0=5 см, 

длина горловины сопла Lthr=0,2D0. Исследовались сопла с четырьмя диаметрами горловины Dthr - 1 см, 2 см,  

3 см и 4 см. Длина канала от кавитатора до входа в вакуумную емкость Lthr=2D0=const. Давление в вакуумной 

камере pvac=0,2 атм = const. Результаты исследования, представленные в данной статье, получены при давлении 

на входе в кавитатор pvc = 4 атм. 

Анализ процесса формирования, роста и последующей эволюции парогазовых  пузырьков выполнен на 

основе созданной в ИТТФ НАНУ математической модели динамики пузырькового ансамбля [3]. В [3,4,12] 

приведены примеры использования модели для описания кавитационных явлений. 

В отличие от известных моделей данная модель учитывает силовое взаимодействие пузырьков в ансамбле, 

что позволяет рассчитывать давление внутри кластера (pci =f(τ)) и определить момент начала кавитации. В 

модели использованы общепринятые допущения о монодисперсности пузырьков и об отсутствии их дробления 

и коагуляции. В число начальных условий входит радиус газовых зародышей R0 и их массовая концентрация 

Nb(г
-1

) которая считается постоянной на протяжении всего процесса. Изменение давления в жидкости на 

участке от входа в конфузор и до выходы из горловины (pl f(τ) определялось по уравнению Бернулли, которое 

входит в число базовых уравнений модели 

В данном исследовании проведен многофакторный вычислительный эксперимент по переменным R0, Nb  и 

dthr. Исследования проведены при температуре воды Tl=20°С. 

 

Была проведена предварительная оценка распределения 

по размеру газовых микропузырьков в воде. На основании 

обобщения совокупности экспериментальных данных по 

содержанию свободного воздуха в обычной воде, 

приведенных в работе [6], нами получена эмпирическая 

формула для оценки числа микропузырьков воздуха в 

единице объема воды в зависимости от их радиуса. Эта 

формула в виде 4,1
00


 ARNb  ( 0R  - в мкм, 0bN  - см-3) с 

хорошей точностью аппроксимиует экспериментальные 

данные в интервале мкм205,00 R .  

Полученная зависимость, представленная в графическом 

виде на рис.2, позволяет при задании начального размера 

пузырьков в монодисперсном ансамбле 0R  определить их  

Рис.2. Распределение микропузырьков 

воздуха в воде по размерам. Расчет по 

экспериментальным данным [6]. 

концентрацию 0bN  и более точно прогнозировать развитие ситуации при сбросе давления. 

Обсуждение результатов исследования. В задачи исследования входило определение скорости изменения 

давления в жидкости внутри кластера (   fpcl ) в зависимости от изменения внешнего давления   fpl  в 

конфузорной части сопла, которое рассчитывается по уравнению Бернулли.  

В воде находится большое число равновесных газовых зародышей в интервале 0R =0,1  100 мкм, которые 

при сбросе внешнего давления могут активироваться и стать центрами кавитации. Критическое давление crlp  

начала необратимого роста пузырька с радиусом 0R  определяется из условия:  002 lsatcrl TpRp  , где   - 

поверхностное натяжение [1-4]. Из условия следует, что при lT =20°С для активации пузырьков с мкм150 R  

давление должно перейти в область отрицательных значения (стать “растягивающим”). Применительно к 

данному эксперименту расчеты показывают, что в отсутствие в воде микропузырьков с радиусом мкм1,00 R  

критическое давление в горловине с thrD =4 см должно было бы снизиться до значения атм8crlp , а в 

горловине с диаметром  thrD =1 см - до атм20 . 

На рис.3-а,б видно, что из-за быстрого расширения активированных пузырьков давление crlp  успевает 

снизить до существенно меньших отрицательных значений ( атм5,02,0 crlp ). За короткое время 

мкс4030  давление возрастает до  значения  0lsatcl Tpp   -  тем быстрее, чем крупнее пузырьки (рис.3-
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б). Это препятствует активации пузырьков меньшего размера [3,4]. В течении этого периода происходит резкое 

увеличение и плавное снижение скорости роста пузырьков (рис.3-в). Конкуренция между скоростью сброса 

внешнего давления(   fpcl ) и скоростью нарастания давления (   fpcl ) определяет число 

активированных пузырьков и эффективность дегазации. Очевидно, что по мере стабильной рециркуляции 

жидкости через кавитатор будут удаляться газовые пузырьки все меньшего размера, но с высокой 

концентрацией. 

 
Рис.3. Характер изменение давления в жидкости внутри кластера  τfpcl   (а, б) и скорости 

увеличении я радиуса пузырьков  τfdτdR   (в) на начальном этапе развития ансамбля пузырьков 

зависимости от режимных параметров: thrD . 0R  и bN  . 

Представленные на рис.3 результаты доказывают существенное влияние начального размера пузырьков на 

скорость стабилизации давления в кластера до значения  0lsat Tp  в стадии активации. 

 

Однако после стабилизации давления значения 0R  не 

оказывают влияния на развитие кавитационного кластера. Вне 

зависимости от начального радиуса пузырьки быстро растут до 

одинакового размера. что согласуется с данными 

видеорегистрации [8]. Большее  влияние на эволюцию кластера 

оказывает концентрация 0bN , что Это подтверждают 

результаты эксперимнта,следует из данных, представленные на 

рис.4. При значительном влиянии  величины 0bN  на кинетику 

парообразования, влияние 0R  почти не заметно. Из рисунка 

следует, что при высоких концентрациях зародышей 

(независимо от их размера) паросдержание может превысить 

пороговое значение 6,0 , что приведет к инверсии потока.. 

Рис. 4. Зависимость текущего 

паросодер- жания β  от начального 

размера 0R  и концентрации bN  газовых 

зародышей 

 

Выводы. Интенсивность процесса кавитационной дегазации жидкость в значительной степени 

определяется совокупность сложных конкурирующих процессов, протекающих на стадии активации газовых 

микрозародышей и начала кавитационного вскипания  Эти процессы обусловлены силовым взаимодействием 

растущих активированных пузырьков. Использование в данном исследовании математической модели, которая 

в отличие от других известных моделей учитывает силовое и термическое взаимодействие пузырьков, 

позволяет описать процесса протекающие на короткой стадии активации микрозародушей и прогнозировать 

дальнейшее протекание процесса. Предлагаемая в данном исследовании методология предназначена для 

количественной оценки динамических, энергетических и термических характеристик кавитационного кластера, 

и может рассматриваться как начальный этап при разработки эффективных кавитационных устройств для 

эффективной дегазации жидкостей. 
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INNOVATIVE ENERGY INSTRUCTIONS FOR DRYING 

THERMALABLE RAW MATERIALS 
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Анотація. Обумовлено причини зростання обсягів сушіння рослинної сировини. Визначено актуальність 

пошуку та дослідження нових способів енергопідведення в процесах сушіння рослинної сировини. Показано 

основні переваги мікрохвильового сушіння порівняно з традиційними конвенційними технологіями сушіння. 

Визначено основні недоліки та обмеження мікрохвильового сушіння. Показано зв'язок теми дослідження з 

напрямами наукової роботи кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту. Обрано робочу 

гіпотезу про взаємодію мікрохвильового поля з вологою в капілярно–пористих структурах. Визначено 

відмінності в процесі енергопідведення при мікрохвильовому та конвекційному сушінні. Визначено основні 

конструктивні обмеження для дизайну мікрохвильових сушильних апаратів. Описано обсяг та зміст проведених 

раніше досліджень. Приведено узагальнений аналіз результатів дослідження мікрохвильового сушіння для 

різних видів рослинної сировини. Обґрунтовано вибір апаратурної схеми установки для сушіння рослинної 

сировини в потоці. Визначено основні конструктивні рішення та обмеження, що визначають конструкцію 

мікрохвильової сушильної установки для рослинних матеріалів. Описано конструкцію та принцип дії дослідної 

стрічкової мікрохвильової сушильної установки створеної для проведення дослідження. Описано порядок 

проведення експериментального мікрохвильового сушіння насіння соняшника. Визначено основні залежності 

процесу мікрохвильового сушіння соняшника. Досліджено залежність між швидкістю вологовидалення та 

потужністю електромагнітного підведення енергії а також тривалістю сушіння. Визначено основні переваги 

комбінованого сушіння з використанням мікрохвильового та інфрачервоного випромінювання. Описано 

конструкцію та принцип дії установки для дослідження процесу вологовидалення при інфрачервоному сушіння. 

Визначено залежності кінетики процесу від величини енергопідведення та тривалості енергетичного впливу. 

Приведено аналіз отриманих результатів. Надано обґрунтування для наступного етапу дослідження.       

Abstract. Causes of growth of volumes of drying of plant material are caused. The actuality of search and research 

of new methods of power transfer in processes of drying of plant material is determined. The main advantages of 

microwave drying are shown in comparison with conventional drying technologies. The main drawbacks and 

limitations of microwave drying are determined. The relation between the topic of the research and the directions of the 

scientific work of the department is shown. The working hypothesis on the interaction of the microwave field with 

moisture in the capillary - porous structures is chosen. The differences in the process of energy transfer during 

microwave and convection drying are determined. The basic design constraints for the design of microwave drying 

machines are determined. The scope and content of previous studies are described. A generalized analysis of the results 

of microwave drying for different types of plant material is given. The choice of equipment scheme for plants for drying 

of plant raw materials in the flow is grounded. The basic design decisions and constraints determining the design of a 

microwave drying plant for plant materials are determined. The design and principle of the experimental microwave 

drying device created for the research is described. The procedure for conducting experimental microwave drying of 

sunflower seeds is described. The basic dependences of the process of microwave drying of sunflower are determined. 

The dependence between the velocity of moisture reduction and the power of the electromagnetic energy supply is 

investigated. The dependence between the rate of moisture reduction and the power of the electromagnetic energy 

supply as well as the drying time is investigated. The main advantages of combined drying using the microwave and 

infrared radiation are determined. The design and principle of operation of the installation for the study of the process of 

moisture reduction during infrared drying are described. The basic dependencies of the process are determined. The 

analysis of the obtained results is given. Substantiation for the next stage of the research is given. 

 

Ключові слова: електромагнітні джерела енергії, мікрохвильові апарати, мікрохвильове сушіння, 

інфрачервоне сушіння, комбіноване сушіння, сушіння рослинної сировини, нові способи сушіння. 

Keywords: electromagnetic energy sources, microwave ovens, microwave drying, infrared drying, combined 

drying, drying of vegetable raw materials, new drying methods. 

 

Вступ. У сучасному високотехнологічному виробництві продуктів харчування, рослинна сировина відіграє 

провідну і вирішальну роль. Посилюються тенденції щодо часткової заміни окремих видів сировини тваринного 
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походження на рослинну сировину. Все більшого значення у виробництві продуктів харчування набувають 

попередньо скомпоновані з різних складових порошки та суміші, створені, як правило, на базі попередньо 

оброблених компонентів рослинної сировини. 

Однією з традиційних технологій обробки, консервації та знезараження рослинної сировини є сушіння. 

Зниження вологості матеріалу для збереження його якості при тривалому зберіганні є однією з найстаріших 

технологій обробки.  

Актуальність. Основним способом енергопідведення в традиційних технологіях сушіння є конвективна 

теплопередача. Використання для передачі тепла проміжного теплоносія, обов'язково супроводжується 

непродуктивними втратами: при генерації первинного тепла, його передачі теплоносію, транспортуванні 

теплоносія до об'єкту сушіння, нагріванні матеріалу об'єкта під впливом теплоносія, і тільки в кінці цього 

ланцюга конверсій енергії знаходиться цільовий вплив – саме нагрівання вологи, що міститься в матеріалі. 

Конвективні технології сушіння розвиваються вже десятки років, можливості подальшого покращення їх 

енергоефективності обмежені фізикою процесів теплопередачі.  

Слід припустити, що серед конкуруючих способів сушіння, не конвективних, розвиток мають отримати ті, 

які мають менший ланцюг конверсій і відповідно більший потенціал енергоефективності. 

Достатньо давно відомим, проте малопоширеним способом зневоднення матеріалів є сушіння в 

електромагнітному полі надвисокої частоти [1,2,3]. Так як найчастіше для створення надвисокочастотного поля 

використовують магнетрони з частотою генерації 2400 МГц, апарати на базі таких генераторів називають 

мікрохвильовими сушарками. 

Ще більш перспективними виглядають технології комбінованого сушіння [4,5,6,7], наприклад посилення 

переваг мікрохвильового сушіння за рахунок поєднання з інфрачервоним енергопідведенням або з 

вакуумуванням. При такому способі сушіння переваги обох видів енергопідведення не будуть простою сумою 

переваг, при злагодженому дозуванні кожного з потоків має спрацювати синергетична складова, внаслідок чого 

комбіноване сушіння може показати надвисоку продуктивність вологовидалення та недосяжну для 

конвективних технологій якість висушеного продукту. 

Мета та зміст досліджень. Комплекс проблем, що супроводжують використання мікрохвильових 

технологій у процесах переробки і зберігання сировини та продуктів виробництва є однією з точок фокусування 

наукових інтересів дослідницьких програм кафедри. Значна частина досліджень послідовників наукової школи 

професора О.Г. Бурдо тим чи іншим чином пов’язана з використанням мікрохвильових технологій 

енергопідводу. В рамках наукової школи сформована та продовжує удосконалюватись базова теорія адресного 

впливу на нанорозмірні об’єкти органічних структур шляхом цільового енергетичного впливу. 

За тематикою використання електромагнітного поля для сушіння рослинної сировини, було виконано ряд 

досліджень, результати яких опубліковано авторами в роботах [7]. Метою даного етапу дослідження є вивчення 

кінетики процесів мікрохвильового сушіння рослинної сировини з різною внутрішньою структурою. Основною 

гіпотезою дослідження є припущення, що мікрохвильовий спосіб енергопідводу може якнайкраще відповідати 

задачі вологовидалення з капілярно–пористих структур, якими в більшій частині і є рослинна сировина. 

Особливості взаємодії мікрохвильового поля з вологою в матеріалі дозволяють розраховувати на високу 

інтенсивність вологовидалення з частинок (зерен) рослинної сировини з складною багатошаровою структурою. 

Детально особливості взаємодії електромагнітного поля з вологою, що розподілена в капілярно-пористих 

структурах та математичні моделі, що описують процеси такої взаємодії проаналізовано в роботі [8]. Базова 

теорія наукової школи проф.. О.Г. Бурдо відображає процес сушіння як динамічний баланс декількох 

послідовно паралельних процесів, і такий підхід добре пояснює результати експериментальних досліджень 

отримані при сушінні рослинної сировини з використанням електромагнітного енергопідводу. 

Адресний вплив на вологу, що міститься в матеріалі дозволяє шляхом дозування потужності енергопідводу 

досить точно впливати на баланс складних процесів, що протікають всередині та на поверхні  частинок 

вологого матеріалу. Якщо основний вплив конвективного енергопідводу здійснюється виключно через 

поверхню частинки, та має відповідний градієнт від поверхні до внутрішніх шарів, то при мікрохвильовому 

сушінні нагріваються вологі шари частинки, зосереджені в її серцевині і відповідно градієнт температури 

співпадає з градієнтом вологості. Саме така фізика процесу визначає наявність інтенсивного масообмінного 

потоку між внутрішніми шарами частинок та зовнішніми і в фіналі визначає високу продуктивність 

мікрохвильового сушіння. Відповідно процес вологовидалення має дещо інший характер порівняно з 

конвективним сушінням (рис.1). 

Перша відмінність полягає в тому, що при мікрохвильовому нагріванні внутрішніх шарів, вологовидалення 

починається з мінімальною затримкою, практично без часу на розігрівання частинки. При цьому випаровується 

в першу чергу поверхнева волога та волога в великих капілярах слабо зв’язана з матеріалом частинки. Далі, по 

мірі збільшення температури вологих шарів, потік вологи від внутрішніх шарів до поверхні інтенсивно зростає, 

має нелінійний характер і не переходить в тривалу фазу «досушування», характерну для конвективного 

сушіння. Причиною високої швидкості вологовидалення, гіпотетично, є те, що волога інтенсивно 

переміщається з глибоких шарів та все дрібніших капілярів, де із зменшенням її кількості в матеріалі, все 

інтенсивніше зростає градієнт тиску. Більше того, по мірі випаровування основної частини вологи, якщо не 

зменшувати інтенсивність енергопідводу, баланс підведеної енергії та вологи, яка цю енергію утилізує, різко 
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зміщується і швидкість вологовидалення буде зростати, проте стає невідворотнім деструктивне перегрівання 

локальних шарів частинок матеріалу.  

Сам процес перерозподілу вологи в частинці маловивчений і потребує вияснення деталей. Особливо 

цікавим в ньому є специфічний режим при якому пухирці пару, що виникають розрізнено в об’ємі капілярів 

матеріалу, розширюючись, інтенсивно витісняють з капілярів рідину, що не встигла перейти в стан пару, 

(рис.2.). Виконуючи роль своєрідних «поршнів» парові кульки виконують корисну роботу транспортуючи на 

поверхню частинки як рідину так і нерозчинні в ній частинки. Такий режим, досліджений і описаний 

науковцями кафедри названо «механодифузією», особливості режиму детально викладено в роботах [8]. 

 
 

Рис. 1. Лінії конвективного та МХ сушіння Рис. 2. Схематична модель бародифузії 

Важливим наслідком даного відкриття є наукове обґрунтування можливості побудови сушильних апаратів 

з феноменально низькими енерговитратами, меншими ніж теоретичний мінімум в 2,4 МДж на кг випареної 

вологи. Кількість витраченої на сушіння енергії буде визначатись в першу чергу інтенсивністю досягнутого 

рівня бародифузії, так як саме при інтенсивному винесенні з капілярів матеріалу рідини, що ще не перейшла в 

стан пари, сушильна установка може показати надвисоку енергоефективність.     

Зважаючи на складність внутрішніх процесів, що виникають в капілярно-пористих тілах у процесі їх 

висушування, змоделювати обставини та комплекс процесів, що ініціюють та підтримують явище бародифузії, 

аналітичним способом занадто складно. Саме тому, основним напрямом досліджень процесів мікрохвильового 

сушіння та режиму механодифузії зокрема, обрано експериментальне моделювання цільового процесу – 

взаємодії мікрохвильового поля та вологого матеріалу.       

Для продуктів з відносно невисокою вологістю (зернові, бобові, порошки та більшість інших матеріалів на 

етапі досушування) мікрохвильовий, адресний енергопідведення може мати величезні переваги в швидкості, 

продуктивності та енергоефективності. Для термолабільних матеріалів ключовою буде можливість зміщення 

балансу процесу сушіння в бік слабоінтенсивного нагрівання і дотримання режимів низькотемпературного 

сушіння, із збереженням в сировині максимальної кількості цінних речовин.  

Поєднання мікрохвильового сушіння з інфрачервоним дозволить значно інтенсифікувати процес 

вологовидалення з поверхні частинок. Внаслідок особливостей мікрохвильового впливу на вологі внутрішні 

шари частинок рослинного матеріалу останні швидко розігріваються, виникають співнаправлені градієнти 

температури, тиску, вологості, що приводить до появи інтенсивного потоку вологи до поверхні частинок. При 

використанні інфрачервоного випромінювання одночасно, або відразу після мікрохвильового впливу, буде 

значно посилено відведення вологи з поверхні частинок що приведе до кращого розподілу градієнту вологості і 

посиленого вологовидалення.        

Загальнопризнані та науково обґрунтовані технічні рішення для конструювання сушильних апаратів, що 

використовують в якості засобу енергопідведення електромагнітне поле надвисокої частоти відсутні.  

В ході науково дослідних робіт кафедри створено дослідну мікрохвильову сушильну установку для 

сушіння сировини в тонкому шарі. Установка включає в себе стрічковий конвеєр, що проходить в металевому 

тунелі, який з’єднує в єдиний конструктив три прямокутні резонаторні камери генераторів мікрохвильового 

електромагнітного поля (магнетронів) електричною потужністю 800 Вт та три модулі інфрачервоного 

випромінювання. 



Одеська національна академія харчових технологій 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Збірник наукових праць VIІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні енерготехнології» 

 9-13 вересня 2019   
20 

 
Рис. 3. Схема стрічкової сушильної установки ОНАХТ 

 

Характеристики установки: 

 частота випромінювання МХ генераторів: 2450 ± 50 MHz; 

 електрична потужність МХ випромінювачів: ≤ 2,4 кВт (регулюється); 

 електрична потужність ІЧ випромінювачів:≤ 5,4 кВт (регулюється); 

 швидкість конвеєра установки: 0-0,3 м / хв (регулюється); 

 продуктивність по продукту, усереднено: 3-10 кг/год; 

 габаритні розміри установки (д/ш/в): 3000х600х1200 мм. 

Установка складається з бункера для вологого матеріалу 1, з дозуючим пристроєм 2, стрічкового конвеєра 

4, для транспортування шару матеріалу 3 через зони сушки, вхідного 5 і вихідного 11 шлюзових тунелів. 

Основою установки є камери мікрохвильової обробки матеріалу 6, 10 і 13, кожна з яких обладнана магнетроном 

(генератором мікрохвильового випромінювання) 7 і вентилятором 8. Камери з'єднані між собою шлюзовими 

тунелями 9. Також сушарка має бункер для обробленого матеріалу 12 і систему управління потужністю 

магнетронів сушильних камер 14. 

Результати експериментальних досліджень сушіння рослинних матеріалів.  Експериментальна частина 

досліджень включала комплекс тестових сушінь рослинної сировини та напівфабрикатів у вигляді попередньо 

оброблених (підготовлених та нарізаних) плодів і овочів. Метою тестових запусків було отримання висушених 

продуктів з наступною оцінкою якісних показників висушених матеріалів. Результати тестових сушінь довели 

високу якість готового продукту, висушені продукти мають значно краще збережені кольорову палітру, смак та 

текстуру порівняно з конвективним сушінням. 

Визначення кінетики процесу мікрохвильового сушіння проводилось з використанням спеціально 

відібраних видів сировини, для яких нескладно отримати невеликі партії з однотипними характеристиками. Для 

першої частини досліджень використовувалась пшениця, соняшник, соя, кукурудза. Проте значний науковий 

інтерес представляли процеси мікрохвильового сушіння складних за внутрішньою структурою матеріалів, з 

якими конвективне сушіння справляється недостатньо ефективно. Прикладом такого рослинного матеріалу 

може бути насіння соняшника.  

Насіння соняшника має жорстку оболонку та ізольоване цією оболонкою зерно, вологе і цінне вмістом олії. 

При конвективному сушінні тепло передається спочатку оболонці а вже від неї зернині. Випарена внаслідок 

цього процесу волога має спочатку проникнути через вже висушену жорстку оболонку, і це не сприяє 

інтенсивному вологовидаленню. При мікрохвильовому енергопідводі нагрівання буде проходити по всьому 

об’ємі насінини, при цьому більш волога зернина має нагріватись швидше і випарена волога має проникати 

через ще не висушену оболонку значно ефективніше завдяки формуванню в насінині однонаправлених 

градієнтів температури, тиску, та вологості. Що важливо, саме для соняшникового насіння – температура 

процесу, достатня для ефективного вологовидалення, має бути значно нижча ніж при конвективному сушінні, а 

це значно зменшує небезпеку перегрівання сировини та небезпеку її пошкодження в процесі сушіння.   

Для підтвердження справедливості таких висновків проведено серію дослідів з сушінням насіння 

соняшника. В ході процесу обробки безперервно контролювалась температура шару насіння та періодично - 

вологість. Так як дослідна установка має лише три сушильних модулі, робота багатозонної мікрохвильової 

сушарки моделювалась послідовним пропуском невеликої партії зерна через сушарку декілька разів. В даному 

дослідженні проводилось вісім таких послідовних прогонів, що відповідає послідовній обробці потоку 

матеріалу в 24 камерній сушильній установці. В процесі переміщення насіння між прогонами вимірювалась 

вологість зерен та проводилось зважування партії насіння для визначення величини вологовидалення, в 

подальшому дані оброблялись і систематизувались. Було проведено дослідження впливу на процес 

вологовидалення потужності енергопідводу. Досліджено параметри процесу при потужності магнетронів 

еквівалентній енергопідводу 45, 30 та 15 кВт/м2. Результуючі залежності відображено на графіках, рис. 4.       
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а) б) 

Рис. 4 Графіки МХ сушіння тонкого рухомого шару насіння соняшника при різних потужностях 

поля. МХ потужність сушильних модулів: 1- 45 кВт/м
2
, 2- 30 кВт/м

2
, 3 - 15 кВт/м

2
. Навантаження стрічки m = 

3,96 кг/м
2
, швидкість стрічки V = 0,025 м/с. Графіки: а) залежність між швидкістю сушіння та вологістю шару; 

б) лінії сушіння. 

 

Іншим важливим фактором, який визначає вплив на хід вологовидалення є тривалість обробки матеріалу 

електромагнітним полем. Для визначення даної залежності проведено серію експериментів при яких 

потужність мікрохвильового енергопідведення була фіксованою, 33 кВт/м
2
, а швидкість стрічки конвеєра 

встановлювалась відповідно 0,0071, 0,0187 та 0,025 м/с. Інші параметри експерименту були аналогічними 

попередньому етапу. Результуючі залежності відображено на графіках, рис. 5.  

  

а) б) 
Рис. 5 Графіки МХ сушіння тонкого рухомого шару насіння соняшника при різних швидкостях 

стрічки. Швидкість стрічки конвеєра:1- 0,0071 м/с, 2- 0,0187 м/с, 3- 0,025 м/с. Навантаження стрічки m = 3,96 

кг/м
2
. Потужність магнетронів N=33 кВт/м

2
. Графіки: а) залежність між швидкістю вологовидалення та 

вологістю; б) лінії сушіння. 

 

В результаті обробки результатів встановлено, що зменшення вологості соняшника з 21 до 12 відсотків, при 

використанні мікрохвильового енергопідводу з питомою потужністю 45 кВт/м
2
, проходить на протязі 55 хв.. 

При такому режимі максимальна температура продукту не перевищувала 42 
о
С. Швидкість вологовидалення на 

початку процесу складала понад 0,22 %/хв. і поступово зменшувалась до 0,1 %/хв. при досягненні цільової 

вологості в 12%. 

Аналогічно, при дослідженні впливу швидкості стрічки на процес МХ сушіння виявлено, що зменшення 

вологості соняшника з 23 до 12 відсотків, при використанні мікрохвильового енергопідводу з питомою 

потужністю 33 кВт/м
2
, та при найменшій дослідженій швидкості 0,0071 м/с, сушіння проходить на протязі 50 

хв.. При такому режимі максимальна температура продукту майже досягала 60
о
С. Швидкість вологовидалення 

на початку процесу складала понад 0,32 %/хв. і поступово зменшувалась до 0,15 %/хв. при досягненні цільової 

вологості в 12%. 

Результати дослідження дозволяють стверджувати, що технології мікрохвильового сушіння цілком реально 

застосовувати для високопродуктивної та високоякісної переробки рослинної сировини. В якості цільового 

впливу можна використовувати зміну величини енергопідводу (потужність генераторів) та/або швидкість 

транспортування шару матеріалу через зони сушіння (експозицію сушки). Зважаючи на особливості конструкції 

стрічкових сушарок доцільно прийняти модель впливу на основі обох параметрів. Зміною швидкості стрічки 

слід керувати величиною результуючого вологовидалення в залежності від початкової вологості матеріалу а 

величину енергопідводу встановлювати пропорційною етапу сушіння, максимальною на початку процесу і 

зменшувати на заключних етапах обробки.  
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Одним із найбільш перспективних варіантів подальшого удосконалення сушильних апаратів стрічкового 

типу є використання в них комбінованого енергопідводу. Серед варіантів комбінованих способів 

енергопідводу, найбільш доцільним, з точки зору енергоефективності процесу сушіння, можна розглядати 

комбінацію мікрохвильового та інфрачервоного (ІЧ) енергопідводу. Для визначення потенціальних 

можливостей ІЧ енергопідводу для використання в установках стрічкового типу було проведено серію дослідів 

з нерухомим шаром матеріалу. В якості об'єкту сушіння було обрано рослинну сировину зі значною 

початковою вологістю – моркву, попередньо підготовлену, очищену та нарізану дисками. 

Для дослідження використовувався дослідний стенд у вигляді сушильної камери з верхнім розташуванням 

інфрачервоного випромінювача, потужністю 1,88…11,25 кВт/м
2
 та платформою для розміщення шару 

матеріалу прикріпленої до підвісу цифрових вагів, з’єднаних через цифровий інтерфейс з програмою для 

реєстрації параметрів експерименту. В ході експерименту, вологий матеріал (морква, нарізана дисками 

товщиною 3 мм, загальною вагою зразка 50 гр.) щільно розкладалась на платформі і витримувалась в 

сушильній камері заданий час. Вага зразка фіксувалась безперервно, температура – через рівні проміжки часу.  

Проведено серію дослідів з чотирма рівнями потужності інфрачервоного випромінювача: 1.88, 3.75, 6.00, 

8.75 та 11.25 кВт/м
2
. Результуючі залежності представлено на рис. 6. 

  
а) б) 

Рис. 6. Графіки сушіння тонкого шару моркви при різних значеннях ІЧ енергопідведення. 

Потужність ІЧ випромінювання: 1–1,88 кВт/м
2
, 2–3,75 кВт/м

2
, 3 – 6 кВт/м

2
, 4 – 8,75 кВт/м

2
, 5 – 11,25 кВт/м

2
. 

Навантаження сушильної камери m = 4,13 кг/м
2
. Графіки: а) лінії сушіння; б) зміна швидкості вологовидалення 

в ході процесу сушіння. 

 

Для визначення величини впливу товщини шару на кінетику процесу вологовидалення проведено ряд 

дослідів з сушінням шару моркви різної товщини. Як і в першій серії дослідів морква, нарізана дисками, 

щільним шаром викладалась на платформу. В кожному досліді товщина дисків вибиралась різною. Досліджено 

процеси сушіння для шару моркви величиною (товщиною дисків) 3, 5, 7 та 10 мм. Результуючі залежності 

представлено на рис. 7.   

 

  
а) б) 

Рис. 7. Графіки ІЧ сушіння шару моркви при різних значеннях товщини шару. 

Потужність ІЧ випромінювання: 6 кВт/м
2
. Товщина шару: 1 – 3 мм, 2 – 5 мм, 3 – 7 мм, 4 – 10 мм. Графіки: 

а) лінії сушіння; б) зміна швидкості вологовидалення в ході процесу сушіння. 

 

Ще однією позитивною особливістю виявленою в ході дослідження процесу сушіння моркви 

інфрачервоним випромінюванням є те, що в процесі сушіння у висушеному матеріалі було повністю збережено 

вміст одного з найбільш цінних компонентів моркви, комплексу речовин – каротиноїдів. 

Було досліджено вміст каротиноїдів у вихідному (вологому) матеріалі та у висушеному. Встановлено, що 

при нетривалому сушінні, з температурами, що перевищують температуру руйнування корисних речовин, цінні 

компоненти зберігаються повною мірою і процес їх руйнування не відбувається. Результати дослідження 

представлено на рис. 8. 
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а) б) 
Рис. 8 Графік зміни вмісту каротиноїдів в залежності від вологості моркви. Потужність ІЧ 

випромінювання: 6 кВт/м
2
. Товщина шару: 3 мм. Завантаження: 4,13 кг/м

2
. 

Каротиноїди руйнуються при температурі 70 
0
С, проте, в ході експерименту температура деякий час 

перевищувала цей показник. Після обробки продукту протягом 20 хвилин при температурі, яка змінювалась в 

межах 70-100 
0
С, встановлено, що вміст каротиноїдів не зменшився. 

 

Висновок.  

Відповідно до мети і тематики наукової роботи проведено експериментальне дослідження процесу 

вологовидалення з рухомого шару рослинної сировини під впливом мікрохвильового випромінювання, та 

процесу вологовидалення з нерухомого шару під впливом інфрачервоного випромінювання. Дослідження 

проведено на дослідній стрічковій, мікрохвильовій сушильній установці та дослідницькому стенді з 

інфрачервоною сушильною камерою. В ході проведених випробувань досліджено кінетику процесів 

вологовидалення з насіння соняшника та різаної моркви, встановлено основні параметри та обмеження 

процесів мікрохвильового та інфрачервоного сушіння для обраних об’єктів.  
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УДК 66.045.14 

 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ ШВИДКОСТЕЙ 

ТЕПЛОНОСІЇВ У ВЕРТИКАЛЬНОМУ КАНАЛІ КОНТАКТНОГО 

АПАРАТУ 
Кузьменко І.М., к.т.н., доц., КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ 

DETERMINATION OF LOCAL VELOCITY IN THE VERTICAL 

CHANNEL OF A CONTACT APPARATUS 
Kuzmenko I.M., Ph.D., docent., «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» 

 

Анотація. В роботі наведено та перевірено методику розрахунку локальних швидкостей в вертикальному 

каналі контактного апарату. Отримані аналітичні вирази для розрахунку локальних швидкостей в 

вертикальному каналі за гравітаційного збігання плівки рідини у протитоці з газом. Аналітичний розв’язок 

базується на системі рівнянь Нав’є-Стокса для плівки рідини і потоку газу з відповідними граничними умовами, 

які включають які включають рівність дотичних напружень на межі поділу фаз та умову прилипання на твердій 

поверхні. Для верифікації аналітичного розв’язку зібрано і протестовано експериментальний стенд з 

вертикальною дослідною ділянкою типу труба-в-трубі. Точність тестових дослідів на експериментальному 

стенді складає до 15%. А відхилення експериментальних результатів розрахунку локальних швидкостей за 

ламінарного руху газового потоку в вертикальному каналі контактного апарату від аналітичних складає до 

19,1%.  

Abstract. The method of calculating local velocities in the vertical channel of a contact apparatus is presented and 

checked in the paper. The obtained analytical expressions for local velocities in the vertical channel for the gravitational 

coincidence of the liquid film in countercurrent with the gas are obtained. This analytical solution is based on the 

Navier-Stokes equations for a liquid film and gas flow for unchanging film thickness with boundary conditions, which 

include the equality of shear stresses at the film interface and no-slip condition on solid surfaces. The analytical solution 

was tested at the experimental stand with vertical coaxial channel by tube-in-tube type. The exactness of test 

experiments in vertical coaxial channel was up to 15%. The deviation of the experimental results of the calculation of 

local velocities for the laminar flow of gas flow in the vertical channel of the contact apparatus and the analytical results 

was up 19.1%. 

 

Ключові слова: канал, локальна швидкість, гравітаційна плівка, рівняння Навьє-Стокса 

Keywords: channel, local velocity, gravitational film, Navier-Stokes equation 

 

При розрахунку контактних апаратів, зокрема – скруберів, градирень, економайзерів важливим є 

розрахунок поля швидкостей теплоносіїв, оскільки подальші розрахунки скалярних полів температур та 

концентацій базуються на встановлених значеннях локальних швидкостей теплоносіїв. Подана у даній роботі 

методика визначення локальних швидкостей у вертикальному каналі контактного апарату може 

використовуватися для обрахунку локальних швидкостей в вертикальному каналі контактного теплообмінного 

апарату при стіканні гравітаційної плівки рідини за зустрічного руху газового потоку. 

В інженерній літературі [1] рекомендується визначати локальні швидкості в області „гравітаційна плівка 

рідини-зустрічний газовий потік у вертикальному каналі” за сталого гідродинамічного режиму, який включає 

експериментальне визначення витрат води та газу без урахування дотичної напруги на межі поділу теплоносіїв. 

Однак, цей спосіб не придатний для визначення локальних швидкостей поблизу поверхні контакту теплоносіїв 

в вертикальному каналі, оскільки на цю поверхню діє сила тертя потоку газу. Існує ряд способів [2-3] врахувати 

дію сили тертя на поверхню плівки, однак, вони базуються на феноменологічний результатах, що справедливі 

лише за певних умов. 

В ряді робіт [4-5] наведено чисельний обрахунок стаціонарного поля швидкостей в двовимірній постановці. 

Система диференційних рівнянь включає рівняння нерозривності та Нав’є-Стокса і описує супутній рух плівки 

рідини і потоку газу в вертикальному каналі контактного апарату. Однак, даний спосіб не має точного розв’язку 

і придатний лише для  тільки для чисельного розрахунку локальних швидкостей у вертикальному каналі 

контактного апарату за сумісного руху плівки рідини та газового потоку вниз. Або в каналі, розміщеному під 

кутом [6] за підйомного руху потоку газу. 

Аналіз сучасної наукової літератури показує, що відомі методики або не враховують існування плівки, або 

не забезпечують точний розв’язок і визначення локальної швидкості, якщо плівка і газовий потік рухаються 

протитоком. 

Метою даного дослідження є вдосконалення методики визначення локальних швидкостей в вертикальному 

каналі контактного апарату. Для досягнення цієї мети послідовно вирішено ряд задач: задача аналітичного 

обрахунку локальних швидкостей в поперечному перетині вертикального каналу за стаціонарного режиму руху 
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теплоносіїв; задача проведення експериментальних досліджень; задача верифікації результатів аналітичного 

обрахунку з результатами експериментальних досліджень.  

Аналітичний обрахунок локальних швидкостей в поперечному перетині вертикального каналу 

Розглянемо область „гравітаційна плівка рідини та зустрічний газовий потік у вертикальному каналі”, де 

вертикальний канал має конструкцію – труба в трубі. В частині каналу від R1 до R0 рухається в’язкий 

нестисливий газ, а на зовнішній поверхні меншої труби гравітаційно збігає плівка, товщиною Н. Задачу 

розглянемо в циліндричних координатах. Координату z направимо у напрямку руху газу і розмістимо в центрі 

труби, а координату r – перпендикулярно до z. Приймаємо, що рух в каналі є ламінарним і вісесиметричним.  

На рис.1 показано умовне зображення області „гравітаційна плівка рідини-зустрічний газовий потік у 

вертикальному каналі” де канал має вигляд труба в трубі. 

 
Рисунок 1. Геометрія задачі – область „гравітаційна плівка рідини та зустрічний газовий потік у 

вертикальному коаксіальному каналі”, R1 – радіус внутрішньої труби з плівкою, Н – товщина плівки, R0 – 

радіус зовнішньої труби, U1 – швидкість плівки води, U2 – швидкість потоку газу. 

Рух двофазного потоку в'язкого нестисливого газу і рідини в циліндричній системі координат для 

вісесиметричної течії в нескінченному каналі, сформованому коаксіальними трубами постійного перетину 

(рис.1) описується системою диференційних рівнянь Нав’є Стокса, яка в наближенні ρ1 >> 1 ρ2 має вигляд: 
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де: 

μ1, μ2 - коефіцієнти динамічної в'язкості плівки, рідини і газу, відповідно, 

ρ1, ρ2 - густини плівки, рідини і газу, відповідно, 

Н - товщина плівки рідини, 

g - прискорення вільного падіння, 

dP/dy - градієнт тиску, прикладений до ділянки вертикального каналу, 

R0 - радіус вертикального каналу, 

R1 - радіус межі поділу фаз «гравітаційна плівка рідини-зустрічний газовий потік у вертикальному каналі». 

З граничними умовами: 
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Граничні умови (2-3) характеризують прилипання плівки рідини та газового потоку до твердої поверхні, 

граничні умови (4-5) – є умовою спряження полів швидкостей і дотичних напружень на поверхні розділу 

гравітаційної плівки і газового потоку. 

Крайова задача (1-5) дозволяє отримати значення локальних швидкостей для області „гравітаційна плівка 

рідини-зустрічний газовий потік у вертикальному каналі” у вигляді: 
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З аналітичного розв’язку (6-7) видно, що значення локальних швидкостей залежать від градієнта тиску, 

товщини гравітаційно стікаючої плівки рідини, геометрії каналу та теплофізичних характеристик теплоносіїв. 

Експериментальний стенд і результати досліджень 

Для розрахунку локальних швидкостей теплоносіїв в області „гравітаційна плівка рідини-зустрічний 

газовий потік у вертикальному коаксіальному каналі” система рівнянь (6-7) крім геометрії каналу та 

теплофізичних характеристик теплоносіїв, потребує значення товщини гравітаційно стікаючої плівки рідини та 

перепаду тиску на вході та виході з вертикального каналу типу труба-в-трубі. Тому задачею дослідження на 

даному етапі було експериментальне визначення значення товщини гравітаційно стікаючої плівки рідини та 

перепаду тиску на вході та виході з вертикального каналу 

Відповідно до задачі, на даному етапі було зібрано експериментальний стенд, показаний на рис. 2. 

Основним елементом стенду є робоча ділянка, яка є вертикальним коаксіальний каналом типу труба в трубі з 

сіткою, що приварена до зовнішньої поверхні меншої труби, або з гладкими стінками. Експериментальні 

дослідження проводилися в умовах зустрічного руху гравітаційно збігаючої плівки води та зустрічного потоку 

повітря. Робота стенду в заданому діапазоні температур і витрат забезпечувалася магістралями підготовки і 

подачі повітря і води. Для регулювання температур води та повітря використовувалися електронагрівачі. 

Повітряна магістраль включала повітродувку ЕЛПРОМ-ЛовЕ4- 380W (15), ротаметр типу РС-7 (3) із різними 

діапазонами шкали вимірювання і електронагрівач повітря. Повітродувка подавала до 0,8 м
3
/хв повітря з 

тиском до 400 мм вод.ст. Витрата повітря задавалася регулювальними вентилями (2) і контролювалася за 

показами відповідних ротаметрів, а надлишок відводився в атмосферу. Потужність нагрівача встановлювалася 

за допомогою регулятора напруги РНО-250/2 (4) і контролювалася за показами мультиметра DT-830В. 

Для вимірювання перепаду тиску у фланці внизу робочої ділянки робився отвір діаметром 0,8 мм і 

приварювалася імпульсна трубка з краплезбірником, що приєднувалася до мікроманометра типу ММН-240. 

Зовнішня скляна труба робочої ділянки за рахунок сальникових ущільнень нерухомо закріплювалася між 

фланцями з верхньою та нижньою імпульсними трубками. Для спрощення монтажу магістралі, що подають 

теплоносії до робочої ділянки стенду виконані зі стандартних труб, щільно скріплених між собою. Тобто, 

магістраль подачі повітря включала можливість регулювання витрати/температури повітря і їх контроль. 

Іншим теплоносієм була водопровідна вода, що подавалася через запірний вентиль, на схемі не зазначений. 

Її витрата встановлювалася регулювальним вентилем (8) і контролювалася ротаметром типу РС-3 (7). Далі вода 

проходила електронагрівач (5) напруга на який подавалась регулятором напруги РНО - 250/2. Потужність 

останнього контролювалася за показами мультиметра DT-830В. Після цього вода з заданими витратою і 

температурою надходила в робочу ділянку. 

Робоча ділянка мала робочу висоту Н = 1м, або 1,16 м – включно з фланцями для кріплення. Вода після 

електропідігрівача рівномірно розподілялася по зовнішньому периметру труби, завдяки конструкції зрошувача 

рідини переливного типу. Поверхнею для збігання плівки води в першому випадку є труба з нержавіючої сталі 

Х18Н10Т 16 мм з поверхнею, обробленою механічно, з шорсткістю до 50Е-6 м. Значення шорсткості 

встановлювалося візуальним порівнянням (із 20-кратним збільшенням) з еталонною шорсткістю, утвореною 

наждачним папером відомої зернистості. Перед проведенням експериментів для збільшення адгезії, протягом 

50-100 годин труба вимочувалася в водяній бані. 

Другим типом поверхні для збігання плівки води в робочій ділянці була труба з нержавіючої сталі 

Х18Н10Т 16 мм з поверхнею, на яку способом контактного зварювання прикріплена нержавіюча сітка з 

розміром вічка 0,56х0,56 мм. Ширина сітки підбиралась так, щоб в місці зварювання її краї лежали впритул. 

Перед проведенням дослідів робоча ділянка з привареною сіткою знежирювалась. Для збору плівки рідини 

після проходження нею робочої ділянки використано збірник рідини особливої конструкції, що створював 

мінімум перешкод проходу газового потоку. Плівка рідини потрапляла в збірник і з нього через гідрозатвор 

виводилася в дренаж. Робоча ділянка зі зрошувачем та збірником рідини нерухомо монтувалася всередині 

скляної труби, внутрішнім діаметром 37Е-3 м. Для ущільнення місць контакту скляної труби та металевої 

поверхні фланців, які її тримають, застосовано сальники. Повітряний потік після електронагрівача (3) з 

відповідною температурою, яка контролювалась термопарою, потрапляв у робочу ділянку. Після повного 

монтажу всієї робочої ділянки проводилася перевірка її вертикальності. Температура повітря за робочою 

ділянкою вимірювалася термопарою, яка закріплювалися усередині потоку за сітчастим захисним екраном. 

Визначення температури води на вході/виході в робочу ділянку проводилося перед зрошувачем та на виході з 

робочої ділянки. Для визначення температури застосовувалися хромель-алюмелеві термопари із діаметром 

королька 0,5 мм. Місця введення термопар в робочу ділянку герметизувалися. Вільні кінці термопар 

підключалися до приладу контролю УКТ38-Щ4.АТ. При градуюванні термопар враховувалися інструментальні 

похибки термометра і вторинного приладу, а градуювання термопар проводилося в термостаті СЖМЛ-19-2,5. 
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У процесі досліджень вимірювалися: 

1. Температура і вологість навколишнього повітря. Для цього застосовувалися два лабораторних 

термометри зі шкалою 0...50 С і ціною поділки 0,1 С. Кулька одного з термометрів оберталася 

гігроскопічним матеріалом і змочувалася водою. 

2. Витрата води і повітря за ротаметрами, типу РС-3 та РС-5, відповідно. Ротаметри мали 

індивідуальні тарувальні залежності. 

3. Температура плівки води на вході/виході та повітря на виході (датчиками температури є хромель-

алюмелеві термопари з діаметром королька 0.5 мм). 

4. Перепад тиску на робочій ділянці за допомогою диференційного мікроманометру з похилою 

трубкою ММН-240. Похила трубка встановлювалася з мінімальним кутом нахилу, що дозволяло 

вимірювалися низькі перепади тиску. 

Перед проведенням досліджень проводили тестування експериментального стенду за умови гравітаційного 

збігання плівки для кількох значень витрати води і відсутності потоку повітря. Отримані результати 

порівнювалися з відомою аналітичною залежністю швидкості плівки від її товщини за умови гравітаційного 

збігання плівки.  

Тестування проведено за температури плівки води 10 - 20  С, Re плівки води =138 - 308 при збіганні плівки 

води в гладкому коаксіальному каналі. Встановлено, що експериментальні дані за збігання плівки води в 

гладкому коаксіальному каналі з відхиленням до 15 % відповідають аналітичній залежності, а товщина плівки 

складає (0.19 - 0.42)е-3 м.  

Методика проведення експерименту полягала в наступному. У процесі досліджень задавалася витрата і 

температура води, а надалі методом відсікання визначалася товщина плівки. 

 
Рисунок 2. Схема експериментального стенду з робочою ділянкою (1, 8 - регулювальні вентилі; 2 – 

повітряний ротаметр РС-7; 3, 5 – електронагрівачі; 4 – робоча ділянка; 6 – термопари; 7 – водяний ротаметр  

РС-3). 

 

В подальшому проводилося дискретне збільшення витрати води і заміри повторювалися в усьому 

дослідженому діапазоні витрат води. 

Серія дослідів полягала у варіюванні витрати повітря за сталої витрати води. Методика проведення 

полягала в наступному: задавалася витрата води і її температура, потім задавалася витрата повітря і знімалися 

покази РС-5, РС-7 та ММН-240. Надалі методом відсікання визначалася товщина плівки (подача повітря при 

цьому перекривалася) і на наступному кроці проводилося дискретне збільшення витрати повітря (для певної 

сталої витрати води) та повторювалися заміри в усьому дослідженому діапазоні витрат повітря. 

Після цього робоча ділянка замінювалася на коаксіальний канал з гладкими стінками і досліди 

повторювалися.  
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В результаті, на основі дослідних даних визначено та обраховано наступні параметри: товщину 

гравітаційно збігаючої плівки води, середні швидкості теплоносіїв та перепад тисків у вертикальному каналі 

контактного апарату. 

Ці параметри дають змогу обрахувати за системою рівнянь (6-7) значення локальних швидкостей 

теплоносіїв та визначити їх середні швидкості. 

В табл. 1 наведена верифікація обрахованих за системою рівнянь (6-7) середніх швидкостей теплоносіїв з 

дослідними даними. 

 Таблиця 1.  

Верифікація швидкостей 

N W пов експ, 

м/с 

Wпов розрах, 

м/с 

Re пов W пл 

експ, м/с 

Re пл Відхилення, % 

1- Wпов експ/ Wпов 

розрах 

1 1,77 2,19 2148 2,544 199 19,06 

2 2,45 3,50 2973 2,539 190,1 29,9 

 

Розрахунки приведені для вертикального коаксіального каналу типу труба в трубі, висотою 1,17 м і 

внутрішнім/зовнішнім діаметром 17е-3/36е-3 м для сталих температур води/повітря 12/14 С, відповідно. При 

цьому, відносне відхилення розрахунку середніх швидкостей за запропонованим способом від визначених 

експериментально складає до 19,1 % для ламінарного режиму руху повітряного потоку (число Рейнольдса Re = 

2054< 2300), що забезпечить задовільну точність визначення локальних швидкостей в контактному апараті. 

 

Висновки 

У роботі наведено вдосконалену методику визначення локальних швидкостей в вертикальному каналі 

контактного апарату. Методика ґрунтується на аналітичних результатах для розрахунку локальних швидкостей 

теплоносіїв, записаних для випадку вертикального каналу, типу труба в трубі. Для верифікації аналітичних 

результатів зібрано дослідний стенд з робочою ділянкою, висотою 1,17 м тестові дослідження пройдено на 

стенді з відхиленням до 15%. Верифікація отриманих дослідних результатів з аналітичними дає відхилення до 

19,1% для ламінарного режиму руху повітря. 

Запропонована методика визначення локальних швидкостей в вертикальному каналі контактного апарату 

дозволяє забезпечити високу точність обрахунку локальної швидкості за ламінарного режиму руху повітряного 

потоку всередині каналу, сформованого системою коаксіальних нескінченних труб постійного кругового 

поперечного перетину. 
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Анотація. У статті розглянута модель. розв’язання актуального завдання у сфері техніки й технології 

сушіння м’ясних виробів, яка пов’язана з факторами вивчення і поглиблення уяви про фізичну сутність і 

закономірність переносу енергії й речовини при різних методах сушіння для створення науково обґрунтованої 

методики техніко-економічної оцінки сушильних установок при сушінні м’ясних виробів. Питання 

математичного моделювання процесу сушіння поверхневої вологи з виробів після відповідної технологічної 

обробки є актуальним, так як визначає терміни тривалого зберігання. Задача випаровування рідини з поверхні 

капілярно-пористого тіла розглянута в трьох аспектах, а загальна задача моделювання процесів 

тепломасопереносу при конвективному сушінні м’ясних продуктів з додатковим підведенням ІЧ енергії, 

розглянута в двох складових. Перша коли математична модель описує період умовно постійної швидкості 

висушування і пов'язана з винесенням вільної вологи з поверхні виробу до досягнення нею повітряно-сухого 

рівноважного стану. Друга коли описує період з спадною швидкістю сушіння, коли фронт випаровування 

вологи проникає всередину продукту. Записані диференціальні рівняння переносу для теплоносія при обтіканні 

поверхні виробу потоком в граничному шарі при розгляді градієнтів швидкості, температури і вмісту вологи. 

Розглянутий період спадної швидкості сушіння, коли фронт випаровування проникає всередину матеріалу. 

Були проведені експериментальні дослідження і після їх обробки отримали деякі критеріальні рівняння для 

опису процесу сушіння м’ясних виробів. 

Abstract. The article considers the model. the solution of the actual problem in the field of technics and technology 

of drying meat products, which is associated with the factors of studying and deepening the idea of the physical nature 

and the pattern of energy transfer and substance transfer under different drying methods for the creation of scientifically 

substantiated method of technical and economic assessment drying facilities for drying meat products .. The 

mathematical modeling of the process of drying the surface moisture from the products after the appropriate 

technological treatment is relevant, since it defines the terms of long storage tion. The problem of evaporation of the 

liquid from the surface of the capillary-porous body is considered in three aspects, and the general task of modeling the 

processes of heat and mass transfer with convective drying of meat products with additional inflammation of infrared 

energy is considered in two components. The first one when the mathematical model describes the period of a 

conditionally constant drying rate and is associated with the removal of free moisture from the product surface until it 

reaches the air-dry equilibrium state. The second one describes a period with a decreasing drying rate, when the 

moisture evaporation front enters the product. The differential transport equations for the coolant are recorded at the 

flow of the surface of the product by flow in the boundary layer when considering the gradients of velocity, temperature 

and moisture content. Considered the period of decreasing drying rate, when the front of evaporation penetrates into the 

material. Experimental studies were carried out and after their processing, some criterion equations were obtained for 

describing the process of drying meat products. 

 

Ключові слова: модель, сушіння, тепломасоперенос, конвективний, м’ясні, вироби 

Keywords: model, drying, warm mass transfer, convective, meat products 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та зв'язок із найважливішими науковими чи 

практичними завданнями. Одним з розповсюджених методів збереження й переробки сільськогосподарської 

сировини є сушіння. У зв’язку з цим виникає необхідність удосконалення способів сушіння м'ясних виробів, що 

забезпечують високу якість готового продукту, створення умов для більш повної переробки сировини, 

зменшення втрат, автоматизацію, механізацію й значну інтенсифікацію цього процесу, а також зниження 

питомих енерговитрат. Рішення актуальних завдань у сфері техніки й технології сушіння безпосередньо 

пов’язують з наступними факторами: вивченням і поглибленням уяви про фізичну сутність і закономірність 

переносу енергії й речовини при різних методах сушіння; подальшим вивченням властивостей матеріалу, як 

об'єкта сушіння; застосуванням новітніх фізико-хімічних методів дослідження, обґрунтуванням методів 

управління механізмом переносу вологи всередині матеріалу у процесах сушіння; створенням науково 

обґрунтованої методики техніко-економічної оцінки сушильних установок.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сушіння вологих матеріалів – це складний термо- і 

масодифузійний процес. Для складних багатокомпонентних систем, якими є м'ясні вироби, процес сушіння 

представляється у вигляді двох складових: теплофізичної й технологічної. Якщо теплофізичний процес сушіння 

визначає «чисте» переміщення тепла й вологи крізь товщу продукту, то технологічний являє собою сукупність 

процесів переміщення вологи й тепла, що супроводжуються хімічними, біохімічними й структурно-

механічними змінами. Дослідження на які опирається автор викладені в роботах [1-6]. 

Постановка завдання. Питання математичного моделювання процесу сушіння поверхневої вологи з 

виробів після відповідної технологічної обробки є актуальним, так як визначає терміни тривалого зберігання. 

Загальну задачу моделювання процесів тепломасопереносу при конвективному сушінні продуктів з додатковим 

підведенням інфрачервоної (ІЧ) енергії, розглянемо в двох складових. Перша коли математична модель описує 

період умовно постійної швидкості висушування і пов'язана з винесенням вільної вологи з поверхні виробу до 

досягнення нею повітряно-сухого рівноважного стану. Друга коли описує період з спадною швидкістю 

сушіння, коли фронт випаровування вологи проникає всередину продукту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поверхня тіла покрита суцільним шаром вологи (зовнішня 

задача). В цьому випадку процес масопереносу аналогічний випаровуванню з вільної поверхні рідини. При 

додатковому підведенні ІЧ-енергії швидкість масопереносу не залишається постійною, як в класичному 

випадку, а зростає пропорційно величині поглинання потужності ІЧ-випромінювання. У зв'язку з цим, даний 

період будемо розглядати як період умовно постійної швидкості висушування. Випаровування в окремих 

місцях при якому процес масопереносу відбувається частково, але з вільної змоченої поверхні, а частково з 

висушеної, коли рівень рідини в капілярах збігається з видимою геометричною поверхнею виробу. Поверхня 

випаровування переміщається всередину, в глибину матеріалу з утворенням прошарку, що представляє собою 

додатковий опір переносу теплоти і речовини з середини продукту (внутрішня задача).Такий підхід найбільш 

прийнятний, так як в масі виробу, під час обробки мають місце ділянки, які обробляють в режимі як першого, 

так і другого періоду одночасно [4,6]. 

В якості моделі одиничного виробу приймемо площину діаметром D і товщиною 2R. Вісь X орієнтована 

уздовж поверхні, а Z перпендикулярна поверхні виробу. Початком координатної системи вибрано вісь симетрії 

поперечного перерізу виробу. В період умовно постійної швидкості сушіння вологий матеріал-виріб містить як 

зв'язану (гігроскопічну), так і вільну вологу і тому буде вважатись мокрим або сирим матеріалом. В цьому 

випадку завдання сушіння зводиться до зовнішньої задачі - тобто до видалення вільної вологи. При обтіканні 

поверхні виробу потоком теплоносія, в граничному шарі виникають градієнти швидкості, температури і вмісту 

вологи. Диференціальні рівняння переносу для теплоносія можуть бути записані в наступному вигляді [5,6]. 

Рівняння переносу маси: 
   

  
   

   

  
   

   

  
   

  
    

    
    

       
    

    

    
    

           (1) 

   
   

  
  -     питомий вміст вологи теплоносія; 

Vx - поздовжня швидкість обтікання виробу, м/с; 

x - поздовжня координата, м; 

z - поперечна координата, нормальна до поверхні виробу, м; 

Vz - компонента швидкості, нормальна до поверхні виробу, м/с; 

m - коефіцієнт масопровідності (дифузії), м
2
/с; 

dT - термоградієнтний коефіцієнт, K
-1

; 

tT - температура теплоносія, K; 

Gвл, Gc - маса вологи і сухого повітря, кг. 

 

Рівняння переносу теплоти: 
   

  
   

   

  
   

   

  
     

    

    
    

     
   

  
 
   

  
 

 

    
    (2) 

де αT - коефіцієнт температуропровідності, м
2
/с; 

 T - щільність теплоносія, кг/м
3
; 

cT - питома теплоємність, Дж/кг К; 

q - об'ємна потужність ІЧ випромінювання, Вт/м
3
; 

r - питома теплота випаровування води, Дж/кг; 

 - коефіцієнт фазового переходу. 

 

Слід зазначити, що в роботі [5] показано досить слабкий вплив фактору поперечного потоку маси на 

процеси тепло- і масообміну в процесах випаровування. Таким чином, в рівняннях (1) і (2) можна покласти: 
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У період умовно постійної швидкості сушіння (зовнішня задача) можуть бути записані рівняння 

збереження енергії і маси для висушуваного об'єкту. 

Щільність потоку маси визначається механізмом переміщення вологи всередині матеріалу у вигляді пари 

або рідини (вологопровідність, термовологопровідність, бародифузія) і механізмом переміщення вологи з 
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поверхні матеріалу в навколишнє середовище через приграничний шар при природній або вимушеній 

конвекції, а так само енергетикою випаровування (питома теплота випаровування, структура, розмір і форма 

капілярів, енергія зв'язку вологи). 

Загальний вираз для щільності потоку вологи в капілярно-пористому тілі (в напрямку осі Z) записується [5] 

у вигляді співвідношення: 

             
        

 
     

o - щільність вологи, кг/м
3
; 

αm- коефіцієнт дифузії, м
2
/с; 

  
  - коефіцієнт термодифузії, м

2
/с К; 

  
 

- коефіцієнт бародифузії,  

     
  

  
 ¶ - градієнт вологовмісту, м

-1
; 

     
  

  
 ¶ - градієнт температури,К/м; 

     
  

  
 ¶ - градієнт тиску, Па/м. 

При цьому необхідно мати на увазі наступні обставини: 

Так, як температура теплоносія в реальних умовах становить величину меншу за 80
°
C, то явищем 

бародифузії нехтуємо [5]. 

За результатами експериментальних досліджень зміна температури поверхні висушуваного зразка 

становить близько 7 
o
C, у зв'язку з чим компоненту термовологопровідності можна також опустити. У такому 

випадку рівняння збереження маси для зразка може бути записане у формі рівняння (1), а рівняння збереження 

енергії для висушуваного плоского двовимірного об'єкта, в умовах нехтування термічним опором тонкої плівки 

вологи, може бути записане в класичному вигляді [5]: 
  

  
   

   

    
   

     
  

 
 
  

  
 

 

  
         (3) 

де ρ - щільність матеріалу виробу, кг/м
3
. 

Для розв'язання рівнянь (1), (2), (3) тепломасопереносу в першому періоді сушіння необхідно сформувати 

умови однозначності - крайові задачі. 

Для нашого випадку, з урахуванням фазового переходу при випаровуванні води з вільної поверхні, 

граничні умови третього роду для рівнянь (1) і (2) приймуть вигляд: 
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де   
  

  
 

 
 - потік теплоти за рахунок теплопровідності; 

          - потік теплоти за рахунок теплообміну; 

             - потік теплоти за рахунок випаровування; 

           - потік маси випаровуваної вологи; 

      
  

  
 

 
¶ - потік маси, що випаровується за рахунок термовологопровідності; 

   
  

  
 

 
 ¶ - потік маси, що випаровується за рахунок вологопровідності (діфузії); 

λ - коефіцієнт теплопровідності, Вт/м К; 

  - коефіцієнт тепловіддачі, Вт/м
2
 К; 

ρo - щільність вологи, кг/м
3
; 

β - коефіцієнт масовіддачі, м/с; 

λm - коефіцієнт масопровідності, 

Початкові умови записуються в наступному вигляді: 

t (R, 0) = tn = const; U (R; 0) = Uт, 

тут: ± R - координати Z для верхньої і нижньої поверхні виробу при товщині виробу 2R; 

п - індекс для поверхні виробу. 

Слід зазначити, що граничні умови 3 роду для рівняння (3) при зазначеному способі сушіння виробу 

записуються в формі рівняння (5). 

Початкові умови записуються в наступному вигляді: 

t (R, 0) = tn = const; U (R; 0) = Uг,      (6) 

де Uг - гігроскопічний вологовміст матеріалу виробу. 

Необхідність розгляду періоду спадної швидкості фази сушіння розглядуваного процесу обумовлена, як 

зазначалось раніше, наявністю об'єктів, які знаходяться в стадії не тільки першого, але й другого періоду - 

спадної швидкості сушіння, коли фронт випаровування проник всередину матеріалу по координаті z. 

У другому періоді сушіння видаляється гігроскопічна (зв'язана) волога, з огляду на те, що вся вільна волога 

з поверхні матеріалу видалена. Таким чином, в умовах нехтування бародифузії, рушійною силою процесу 

масопереносу є градієнт вмісту вологи і температури. 
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В цьому випадку спільну систему рівнянь тепло- і масопереносу можна записати в наступному вигляді: 
  

  
    

   

    
   

          
   

    
   

          (7) 

  
  

  
   

  

    
   

        
  

  
        (8) 

де: ρ - щільність матеріалу виробу, кг/м
3
; 

   - термоградієнтний коефіцієнт для виробу, 1/К. 

У початковий момент часу температуру tн і вологовміст Uо (t) виробу приймаємо постійними: 

t (z, 0) = tn = const,      (9) 

U (z; 0) = Uо (t) = const,      (10) 

При цьому слід мати на увазі, що Uо (t) - гігроскопічний вологовміст виробу, який установився до моменту 

закінчення сушіння вільної вологи  з поверхні виробу. 

Граничні умови можуть бути записані у наступному вигляді: 
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де       
  

  
 

    
 - дифузійний потік маси з поверхні виробу; 

|Z = ± R - потік маси за рахунок термовологопровідності; 

            - потік маси за рахунок масообміну; 

φ - відносна вологість теплоносія; 

а (v), b (v), c (φ), m (φ) - емпіричні коефіцієнти. 

Поставлена задача (1) - (13) не може бути вирішена аналітично без  істотного спрощення в зв'язку з 

математичними труднощами, обумовленими як не лінійністю, так і змінністю коефіцієнтів переносу. Тому для 

наступного етапу реалізації шуканого рішення доцільно вибрати перехід до критеріальних рівнянь [6]. У 

даному випадку при переході до рівнянь подібності розглянутий період умовно постійної швидкості 

висушування. 

Перетворюючи отримані диференціальні рівняння (1), (2) і крайові умови (4), (5) до безрозмірного вигляду і 

приймаючи в якості визначального критерію Нусельта, зв'язана система рівнянь подібності спільного 

тепломасопереносу для моменту часу, відповідного максимальній різниці рушійних потенціалів, 

перетворюється до наступного узагальненого вигляду: 

 
                              

                             
       (14) 

де Re - критерій Рейнольдса, 

Pr - критерій Прандтля. 

Pn - критерій Поснова, 

Ko - критерій Коссовіча, 

Po - критерій Померанцева, 

    - критерій Нуссельта дифузійний, 

Gu - критерій Гухмана, 

D * / H, D * / L - геометричні симплекси, 

D * - еквівалентний діаметр насадки, 

L - довжина обтікання виробу, 

H - товщина шару виробу в насадці. 

Визначення конкретних значень параметрів функцій f1 і f2 вимагає здійснення серії експериментів. Такі 

експериментальні дослідження були проведені і їх обробка дозволила отримати наступні критеріальні рівняння. 

Середнє значення безрозмірного коефіцієнта масообміну для одиничного виробу в безмежному середовищі 

визначається співвідношенням: 

Nu = 340 Po0,709Re0,512Gu0,531.      (15) 

Для невпорядкованої насадки: 

Nu = 590 Po0,716Re0,519Gu0,539 (D * / H) 0,53 (D * / L) 0,361.    (16) 

Відсутність в отриманих рівняннях критеріїв Ko, Pn і Pr обумовлено їх виродженням у зв'язку з фізичною 

та формальною автомодельністю процесу сушіння щодо зазначених чисел подібності. 

 

Висновок. Наведені рівняння описують експериментальні дані з похибкою менше 22% в діапазоні 

температур теплоносія (293-373) К, швидкостей потоку (1,0-3,9) м/с, потужності ІЧ-випромінювання (10-720) 

Вт/м
2
. 

При подальших дослідженнях процесів сушіння м’ясних виробів слід уточнити параметри моделі для 

вибраних сушильних апаратів і описати конкретні геометричні виміри висушуваних виробів особливо слід 

звертати увагу на сировину з якої виготовляється продукт: яловичина, свинини, птиця. 
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INVESTIGATING EFFICIENCY OF RECUPERATION ENERGY USAGE 

FOR EXPRESS TRAM PULL-DRIVEN POWER SUPPLE IN KRYVYI RIH 

CITY 
Kukhta O.O., Kryvyi Rih National University 

 

Анотація. У статті здійснено аналіз ефективності використання рекуперативного гальмування на 

електроприводах трамваїв міського громадського транспорту та його вплив на тягову електричну мереж КП 

«Швидкісний трамвай». Для цього у роботі, наведено дані про парк підприємства, було досліджено швидкісний 

діапазон гальмування, визначено моду швидкісного діапазону, розраховано кількість рекуперативної енергії від 

одного гальмування і протягом робочої зміни. Проведено порівняння генерування енергії рекуперації трамваїв 

у складні одного і двох вагонів, з урахуванням пасажирів. Описано, як покращити якість згенерованої 

електроенергії. У результаті проведеного дослідження встановлено, що за допомогою рекуперативного 

гальмування можна повернути 19 % спожитої електроенергії у енергосистему. 
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Abstract. The article analyzes the efficiency of use of recuperative braking on electric motors of trams of urban 

public transport and its influence on traction electric networks of Municipal Enterprise "Express tram". To do this in the 

work, data on the fleet of enterprises was given, the speed range of braking was investigated, the speed of range was 

determined, the amount of recuperative energy from one braking and during the working shift was calculated. A 

comparison of the generation of tram recovery energy in the complex of one and two cars has been made. Describes 

how to improve the quality of the generated electricity. As a result of the study, it was found that by means of 

recuperative inhibition, 19% of the electricity consumed by the power system can be returned. 

 

Ключові слова: рекуперативне гальмування, міський електротранспорт, енергосистема, енергоефективні 

технології. 

Key  word: regenerative braking, city electric transport, power system, energy efficient technologies. 

 

Постановка проблеми. Тенденція до стрімкого зростання частини електротранспорту в структурі 

транспортних засобів для перевезення людей, що склалася останнім часом, призводить до необхідності 

підвищувати ефективність його застосування. Одним зі шляхів досягнення цієї мети є застосування методу 

рекуперації, котра передбачає повернення частини енергії, що споживає привод транспортного засобу назад у 

мережу живлення. Сучасні електрокари, електричні велосипедів і скутери оснащенні обладнанням, що дозволяє 

реалізувати на них рекуперативне гальмування. Проте на міському електричному транспорті зазвичай 

використовують застаріле устаткування, котре не забезпечує технічної можливості використовувати зазначений 

метод. Враховуючи, що громадський електротранспорт є найбільш енергоємним споживачем міських 

електричних мереж, то дослідження ефективності застосування рекуперативного гальмування на його 

електроприводах, а також обґрунтування та вибір засобів для реалізації рекуперації, є достатньо актуальним і 

своєчасним завданням. 

Аналіз основних досліджень і публікацій.  

У роботі [1] досліджується ефективність застосування рекуперації енергії у системах тягового 

електропостачання. Авторами описуються загальні принципи побудови розрахункової моделі тягового 

електропостачання залізничних доріг постійного струму, а також виконується аналіз адекватності отриманої 

моделі реальному об’єкту. Оцінка енергоефективності рекуперативного гальмування здійснюється шляхом 

імітаційного моделювання у програмному забезпеченні «КОРТЭС». Розроблена розрахункова модель системи 

тягового електропостачання залізничних доріг постійного струму. 

Дослідження [2] присвячене розробці методики техніко-економічного обґрунтування доцільності заміни на 

тягових підстанціях некерованих випрямлячів на перетворювальний комплекс, що складається з керованих 

випрямлячів та інверторів, та встановлення на існуючих електровозах систем рекуперативного гальмування. 

Запропонована методика техніко-економічного обґрунтування.  

У роботі [3] авторами запропоновано метод підвищення ефективності рекуперації енергії у системі 

тягового електропостачання за рахунок використання енергоємних конденсаторів у якості додаткових джерел 

енергії при нерівномірному русі локомотива. Встановлено, що використання енергоємних конденсаторів більш 

доречне ніж використання акумуляторів. Оптимальна ємність конденсатора повинна бути в діапазоні10-20 Ф. 

Незважаючи на велику кількість робіт присвячених застосуванню рекуперативного гальмування у системах 

тягового електропостачання, на теперішній час недостатньо уваги приділено дослідженню рекуперації енергії у 

електричних мережах міського транспорту. 

Мета статті. Дослідити ефективність застосування енергії рекуперації в системі міського тягового 

електропостачання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

У якості об’єкту дослідження розглядалася електрична мережа КП «Швидкісний трамвай» міста Кривого 

Рогу. Експлуатаційний парк підприємства складається з 40 трамваїв, на яких використовуються вагони типу 

Tatra T3M Tatra Т3SU, Tatra Т3M, 71-611, а також Tatra K3R-N. На підприємстві використовують подвоєні 

вагони 

Для проведення розрахунків запропоновано розглядати трамвай Tatra T3M з електроприводом постійного 

струму. Електропривод передбачає застосування резисторного гальмування для зупинки транспортного засобу. 

Здійснимо оцінку ефективності застосування рекуперативного гальмування (РГ) з віддачою електроенергії у 

тягову систему електропостачання. 

Мінімальна швидкість класичного РГ може бути визначена наступним чином [5]: 

                     ; 

            ,      (1) 

де E – е.р.с. обертання ТЕД, В;  

   – напруга контактної мережі, В; 

   –рекупераційний струм, А;  

  – рекупераційний опір, Ом 

З врахуванням того, що         ,     
       

 
    , перетворюємо вираз (1) до наступного вигляду [5]: 
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де   – початкова швидкістьРГ, км/год;  

  – постійна тягового двигуна;  

  – магнітний потік тягового двигуна, Вб;  

  – діаметр колеса, м;  

   – частота обертання тягового двигуна, об/хв.; 

  – передатне число редуктора. 

Враховуючи, що мінімальна швидкість класичного РГ має місце при Ф      , маємо [5]: 

   
                 

     

                                                                              

Було виконано аналіз швидкісного діапазону гальмування трамваю Tatra T3 протягом робочої зміни. 

Результати розподілу швидкостей гальмування за частотою виникнення наведені на рис. 1. Дані отримані за 

допомогою встановленого GPRS-модуля, який записує швидкість руху об’єкта.  

 
Рисунок 1. Графік розподілу швидкостей на початку гальмування трамвая Tatra T3M на ділянці тягової 

підстанції № 54 

Загальна кількість гальмувань за робочу зміну при проведенні експерименту склала 117 гальмувань для 

одного трамвая. Проаналізувавши графік можна зробити висновок, що у діапазоні швидкостей 

         км/год відбувається близько 81% гальмувань трамваю. При досліджені було встановлено що 

найбільша кількість гальмувань- 29  шт була при швидкості 35 км/год. 

Для визначення рівня генерації електроенергії за одне гальмування використовуємо: 

                                                                                                      

де    
   

 

 
 кінетична енергія електропоїзду, Дж; 

     – к.к.д. класичного рекуперативного гальмування. 

Результати розрахунків для трамваю масою m=21 т з урахуванням маси людей при швидкості гальмування 

35 км/год демонструють, що при використанні трамваю з одним вагоном відбувається генерація 6,05 кВт год за 

одне гальмування, а при використанні двох вагонів –12,09кВт∙год. 

Результати розрахунків обсягів електроенергії, що генерується при рекуперативному гальмуванні при 

різних початкових швидкостях руху, з урахуванням загальної кількості гальмувань представлені на графіку 

(рис. 2). 
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Рисунок 2. Залежність Арек(Vг) трамвая Tatra T3 

 

Для визначення загальної з генерованої енергії вагоном, якщо встановити системи РГ, використовуючи 

весь діапазон швидкостей початку гальмування: 

          
 
  

   
  

 
       (5) 

де К – кількість діапазонів гальмування (0 – 5 км/год, 5 – 10 км/год і т.д.);  

n – кількість гальмувань в даному діапазоні швидкостей; 

     – к.к.д. рекуперативного гальмування. 

Розрахунок показав що при наявності рекупераційного гальмування, згенерована енергія складе 18,37% від 

загальної спожитої енергії. 

Дослідженням [4] встановлено, що електротранспорт в режимі рекуперації генерує в контактну мережу 

електроенергію низької якості (зазвичай імпульсного характеру), що вносить у форму кривої струму додаткові 

спотворення. Для підвищення якості рекупераційної енергії необхідно застосовувати додаткові технічні засоби, 

наприклад, імпульсний регулятор напруги.  

 

Висновок: Досліджено ефективність застосування енергії рекуперації в системі міського тягового 

електропостачання на прикладі КП «Швидкісний трамвай» м. Кривого Рогу. Експериментально протягом 

робочої зміни встановлено діапазон швидкостей гальмування вагонів і розподіл її за частотою виникнення. 

Рекупераційна електроенергія складає 19,84%, при отриманому діапазоні швидкостей. При збільшені діапазону 

можливе збільшення рівня генерації енергії. Наступні дослідження будуть присвячені аналізу ефективності 

рекуперативного гальмування у системі, коли один трамвай буде віддавити енергію у мережу, а інший буде її 

споживати. 
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Анотація. Розроблено математичну модель і чисельний метод розрахунку динаміки тепломасопереносу та 

фазових перетворень в процесі волого-теплової обробки подрібненої олійної сировини (м’ятки) в багаточанній 

жаровні циліндричної конфігурації при кондуктивному підведенні теплоти. Волого-теплова обробка м’ятки є 

складовим процесом в технології виготовлення рослинної олії. Вона супроводжується певними біохімічними і 

структурними змінами матеріалу, спрямованими на підвищення виходу та якісних показників олії. Основною 

умовою досягнення необхідних якісних змін є дотримання заданого температурно-вологістного стану м’ятки 

при обробці. Математична модель будувалась на базі диференціального рівняння переносу субстанції (енергії, 

маси, імпульсу) в системах, що деформуються. Вона включає рівняння переносу енергії та рівняння 

масопереносу рідкої, парової і повітряної фаз в дисперсній колоїдній капілярно-пористій системі. 

Сформульовано крайові умови. Розроблено чисельний метод розрахунку. Проведено розрахунок динаміки і 

кінетики жаріння рецинової мезги та верифікацію отриманих результатів, що свідчить про адекватність 

математичної моделі, ефективність чисельного методу та доцільність їх використання при розробці та 

оптимізації режимів жаріння у відповідних умовах різних видів насіння олійних культур.  

Abstract. A mathematical model and a numerical method for calculating the dynamics of heat and mass transfer 

and phase transformations in the process of wet-heat treatment of crushed, oilseed raw materials in multipanel roasters 

of cylindrical configuration with conductive heat transfer are developed. Wet and heat treatment of crushed oilseeds is 

an integral part of the process of manufacturing vegetable oil. It is accompanied by certain biochemical and structural 

changes in the material, aimed at increasing the yield and quality of oil. The main condition for the achievement of the 

necessary qualitative changes in the pulp is the observance of the given temperature-humidity regime during processing. 

The mathematical model was based on the differential equation of substance (energy, mass, impulse) transfer in 

deformable systems. The model includes the energy transfer equation and the mass transfer equation of the liquid, vapor 

and air phases in a dispersed colloidal capillary-porous system describing the heat and mass transfer in each vessel of 

the apparatus. It is closed by the formulas for the intensity of the phase transformation of the liquid and the vapor, the 

diffusion coefficients, taking into account the activation nature of these processes. The boundary conditions for the 

system "hot wall - moist layer - wet air" are formulated.  A numerical calculation method is developed based on an 

explicit three-layer recalculated difference scheme M.I. Nikitenko, who possesses properties of explicit and implicit 

difference schemes. 

The calculation of the dynamics and kinetics of roasting of the reciprocal pulp and the verification of the results are 

carried out. They indicate the adequacy of the mathematical model, the efficiency of the numerical method and the 

expediency of their use in developing and optimizing the roasting regimes in the corresponding conditions of different 

types of oilseed crops. 

 

Ключові слова: математичне моделювання, тепломасоперенос, фазові перетворення, жаріння, багаточанна 

жаровня, м’ятка, мезга, дисперсний шар, турбінна мішалка. 

Keywords: mathematical modeling, heat-mass transfer, phase transformations, roasting, multipanel roasters, mint, 

mesh, disperse layer, turbine mixer. 

 

Формулювання проблеми і аналіз останніх досягнень. Вологотеплова обробка подрібненої олійної 

сировини (жаріння) є складовим процесом в технології виготовлення рослинної олії, що супроводжується 
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певними біохімічними і структурними змінами матеріалу, спрямованими на підвищення виходу та якісних 

показників олії [1]. Причому основною умовою досягнення необхідних якісних змін м’ятки є дотримання 

заданого температурно-вологістного режиму при жарінні. Процес жаріння потребує витрат енергії, тому вибір 

пааметрів ефективного його перебігу слід здійснювати і з точки зору оптимізації енергоспоживання.    

Жаріння проводиться в спеціальних багатосекційних апаратах – 

багаточанних жаровнях (рис.1). Чани кожної секції жаровні мають 

циліндричну конфігурацію, вони оснащені турбінними мішалками з 

нахиленими плоскими лопатками біля днищ та мають спосіб нагріву 

стінок за рахунок теплоти конденсації глухої насиченої пари високого 

тиску, яка подається у внутрішній простір об’ємного днища кожного чану. 

При нормальних умовах роботи жаровні безперервної дії та наявності 

теплоізоляційного шару температура бічних стінок встановлюється 

рівною температурі днищ. Турбінна мішалка в кожному чані викликає рух 

частинок мезги в радіальному і вертикальному напрямках [2], збільшуючи 

уявну товщину дисперсного вологого шару. Частота обертання мішалки 

визначає час її контакту з поверхнею обігріваємого днища чана.  

М’ятка являє собою дисперсну колоїдну капілярно-пористу систему, 

структура якої характеризується пористістю П частинок подрібненого 

насіння і порозністю εш шару, що частинки утворюють. Проміжки між 

ними називають транспортними порами [3]. Пори системи частково  
 

Рисунок 1. Схема жаровні. 

заповнені рідиною, парою та  повітрям. Хімічні  перетворення  твердих.    компонентів відсутні. Стан твердої 

фази залишається незмінним.. Примусове зволоження м’ятки перед жарінням сприяє заповненню водою 

транспортних пор і дозволяє вважати рівномірним розподіл компонентів зв’язаної речовини по об’єму 

дисперсного шару. При жарінні вміст олії у м’ятці не змінюється, відповідно масоперенос в системі 

відбувається у вигляді рідини, пари і повітря.  
Математична модель будується на базі диференційного рівняння нестаціонарного переносу субстанції W 

(маси, енергії, імпульсу) для тіл, що деформуються [3]: 
t

W
IJ

dt

W V

V
WW










1
div , де JW  — густина потоку 

субстанції W; ІW — потужність внутрішніх джерел субстанції; V — відносна об’ємна деформація тіла. 

При жарінні зволоженої м’ятки в умовах переважно кондуктивного підводу енергії та самопропарювання в 

товстому шарі, температура м’ятки та її вологовміст змінюються повільно і відносно незначно, що дозволяє 

знехтувати впливом  усадки на процеси переносу (V = 0). Густина потоку субстанції враховує дифузійний 
д
WJ  і 

фільтраційний 
ф
WJ  механізми переносу: 

фд
WWW JJJ  .  

Дифузійний потік компоненту  зв'язаної речовини (рідини  = ж, пари  = п, повітря  = в) пропорційний 

об’ємній концентрації U  цього компоненту та температурі тіла Т: )(д ТUDJ T 
, де D, 

T
  — 

коефіцієнти дифузії і термодифузії компонента . Молекулярний перенос енергії в тілі відбувається у вигляді 

теплоти і за рахунок масопереносу: 


 дд JhTJ , де h  — питома ентальпія компонента . Густини 

фільтраційних потоків компонентів  ( = ж, п, в) знаходяться за виразами: 
ф
жJ  = Uжwж , 

ф
пJ  = Uпwг , 

ф
вJ  = Uвwг,  

де wж і wг  представляють собою векторні суми лінійної швидкості wl частинок м’ятки відносно корпусу апарата 

та швидкості фільтраційного руху рідинної wж  або газової wг фаз. 

Математична модель тепломасопереносу і фазових перетворень при жарінні зволоженої м’ятки в кожному 

чані, покладаючи що перенос теплоти і маси відбувається по висоті та у радіальному напрямку, може бути 

представлена в наступному вигляді: 
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Тут Uж , Uп , Uв – об'ємні концентрації рідини, пари і повітря в шарі; eфc , еф  — ефективні теплоємність та 

теплопровідність, ввппжжтттeф UcUcUccc  , вввпппжжжттеф ///  UUU , Ψт — 

об’ємна доля твердої фази у дисперсному шарі, )1)(1( шт  , П — пористість олійної сировини, εш — 

порозність шару; L  — питома теплота випаровування; wефk — ефективна швидкість зв’язаної речовини в 

напрямку k (k = y, r),    ефввпп гжж ж  еф / cUcUсwUсww kkk  . Швидкість матеріалу, і відповідно 

компонентів ψ зв’язаної речовини відносно корпусу чанів в математичній моделі було враховано шляхом 

визначення зміни товщини дисперсного шару м’ятки при обертанні мішалки та збільшення порозності шару. 

Ефективний коефіцієнт дифузії рідкої фази визначається по формулі М.І. Нікітенко [4]: 

  1
ж 1)/exp(


 RTAD DD , де АD — енергія активації, а для пари і повітря [5]: г

2/3
пвп / PTDD  .  

Інтенсивність випаровування рідини на поверхні дисперсного шару, що контактує з вологим повітрям 

знаходиться [6] як різниця потоків рідини що випаровується і пари що конденсується  

        1
cс

1

00тc 1/exp1/exp



 RTATRAI , 4/*жc  ,  (6) 

де А — енергія активації; — коефіцієнт випромінювання; δ*— середня довжина перескоку активізованої 

частинки в конденсованому шарі; φт — вологість газової суміші в порах тіла, яка відповідає поточному 

значенню Uж  згідно ізотермі сорбції;  — нормаль до поверхні; Тс, φс — параметри газового середовища.  

Питома інтенсивність фазових перетворень в шарі матеріалу визначається за виразом, що випливає з (6) за 

умови локальної термодинамічної рівноваги контактуючих фаз 

   SRTAIV )(1/exp т
1

c 


.    (7) 

Тут S — площа контакту рідкої і газової фаз у не повністю заповнених порах одиничного об’єму шару, для 

визначення якої в [3] отримано формула   
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U
S .     (8) 

Похідна ∂Uж/∂φт знаходиться з рівняння ізотерми десорбції. Дані, представлені в [7] по рівноважному 

вологовмісту олійної сировини Wp досить добре апроксимуються залежністю Wp = 20,3φт
3
–3,2φт

2 
+3,03. Перехід 

до об’ємної концентрації здійснюється по співвідношенню Uж = 0,01Wρт . 

Швидкості фільтрації wж  і wг знаходяться по закону Дарсі:   PKKw /0 , (ψ=ж, г), де К0 —загальна 

проникність середовища,  Кψ — відносна проникність фази ;  — динамічний коефіцієнт в'язкості , Рψ — 

парціальний тиск фази . Тиски Pж і Pг розраховуються через шукані функції Uж,  Uп , Uв, T. На кожному етапі 

процесу визначаються об’ємні долі рідини ж і газової суміші г в тілі: ж = Uж/ж , г=1–т–ж. Далі 

знаходяться парціальні густини п=Uп/г, в=Uв/г і парціальні тиски Pп=пRуT/п, Pв=вRуT/в. Тиск газової 

суміші Pг=Pп+Pв, а рідкої фази Pж=Pг+Pк, де Pк — капілярний тиск, визначений в [8] як середній капілярний 

тиск в порах одиничного об’єму тіла:  
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  , rmin <r*< rmax . (5) 

Тут об’єм рідини в капілярах з радіусами від r до r+dr в одиничному об’ємі тіла пропорційний 

диференційній функції F(r) розподілу пор по розмірах dV(r)=(r)F(r)dr, (r) — об’ємна доля капілярів, що 

зайнята рідиною; r*— характеристичний параметр дисперсності розмірів пор.   

На початку процесу жаріння покладаємо, що температура і концентрації компонентів зв’язаної речовини є 

однаковими у всіх точках дисперсного шару. Значення Т(r,y,0), Uж(r,y,0), Uп(r,y,0), Uв(r,y,0) у другому чані 

жаровні дорівнюють тим, що м’ятка набула після вологотеплової обробки у першому чані. Кінцеві середні 

значення цих параметрів після другого чану будуть початковими для наступного етапу жаріння і т.д. 

Граничні умови тепломасообміну задаються для кожної поверхні розрахункової області (рис.2). На 

поверхні у = Н, 0 ≤ r ≤ R контакту м’ятки з газовим середовищем чану реалізуються умови третього роду 
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Рисунок.2 Розрахункова область 

На границі 0 ≤ у ≤ Н, r = 0 розрахункової області задаються умови симетрії полів шуканих функцій     
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На правій (0 ≤ у ≤ Н, r = R) і нижній (у =0, 0 ≤ r ≤ R) границях області відбувається кондуктивне 

теплопідведення і відмутні масові потоки: 
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Тут λст, δст — теплопровідність і товщина стінки; ∆Т— різниця температур між стінкою і м’яткою внаслідок 

газових прошарків, що утворюються при русі вологого шару,  прг прпр /  qT , λг , δпр — теплопровідність і 

товщина газового прошарку,  прq  — густина теплового потоку через прошарок.      

Рішення системи (1) – (4) при граничних умовах (6) – (12) проводилось чисельним методом на базі явної 

трьохшарової перерахункової різницевої схеми, запропонованої М.І. Нікітенко [9]. В циліндричних 

координатах на рівномірній різницевій сітці ri =( i–1)h, (i = 1,..., І; h = const), уm =(m–1)hy, (m = 1,..., М; hy= const),     

tn = nl (n = 0,1,..., l > 0) диференційне рівняння переносу енергії (1) апроксимується двома різницевими: 
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Тут Ω — ваговий параметр різницевих рівнянь, що усуває обмеження на крок за часом, Ω ≥ 0.  

Аналогічним чином записуються різницеві апроксимації диференційних рівнянь переносу маси (2)– (4) 

компонентів. У  вузлових  точках  (і, 1)  на  границі  розрахункової області   у = 0,  0 ≤ r ≤ R різницеве рівняння 

(14) з урахуванням повітряного прошарку товщиною δпр  між днищем і вологим шаром з коефіцієнтом 

теплопровідності λг пр представляється у наступний спосіб 
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Погрішність апроксимації має порядок 22
yhhl  . Необхідні умови стійкості різницевих рівнянь [9]: 

     221
  2/)21(;// 

 yyyr hhhwhwl , де параметр ν для рівняння енергії приймає значення eфeф с , 

для рівнянь переносу маси рідини, пари і повітря — відповідно Dж, Dп, Dв. Також, в рівняння масопереносу 

підставляються відповідні значення швидкості wжk , wгk компонентів речовини, а в рівняння енергії – ефективну 

швидкість речовини wефk  (k = r, y). Розрахунковий крок за часом:  впж ;;;min lllll T . Істині об’ємні 

концентрації рідини Uжі, пари Uпі та повітря Uві в м’ятці зв’язані з концентраціями у дисперсному шарі 

виразами )1( шжжi UU , )( шгппi U , )( шгввi U .   

Обговорення результатів. Згідно технологічного регламенту [10], інактивацію ферментної системи м’ятки 

починають у шнеку-інактиваторі шляхом впливу протягом 30 – 40 с вологої насиченої пари, що підвищує 

вологовміст сировини до 9 – 10 % та температури до 85 – 90 °С. У першому чані жаровні м’ятка додатково 

зволожується до вологовмісту 13 – 13,5 %. В решті чанів рухомий шар (0,35 – 0,5 м) нагрітої зволоженої м’ятки 

піддається жарінню – тепловій обробці з поступовим її підігріванням до температури 100 – 105 °С, 

самопропарюванням та зневодненням до вологовмісту 5 – 6 %.  

На базі представленої математичної моделі і чисельного методу проведений розрахунок динаміки і 

кінетики жаріння м’ятки рицини в дослідній семичанній жаровні з внутрішнім діаметром чанів 1м та товщиною 

стінки полих днищ 0,01 м при наступних вихідних умовах: висота шару м’ятки в чанах у нерухомому стані h = 

0,21 м, ефективна товщина рухомого шару H = 0,5 м забезпечується порозністю шару εш=1–h/H=0,6; початкові 

параметри м’ятки, глухої пари і контактуючого середовища: Т0 = 83 ºС; W0 = 13,5 %; Тг.п. = 164 ºС, Рг.п. = 0,7
 

МПа;  Тс = 75 ºС; Рс = 0,1
 
МПа; Рпс = 2,5

 
кПа;  А = АD = 0,420510

8  
Дж/кмоль; теплофізичні властивості ст =1,915 

кДж/(кгК), т = 0,15 Вт/(мК); м = 1025 кг/м
3
; П=0,385 [7]. Тривалість обробки м’ятки в кожному чані складає  

514 с, загальний час обробки  60 хв, в якому жаріння триває 54 хв. 

На рис. 3 представлено графіки 

середніх значень вологовмісту і 

температури м’ятки в процесі повного 

циклу жаріння, отримані на основі 

математичного моделювання, та результати 

балансових розрахунків дискретних 

значень середнього вологовмісту м’ятки 

після кожного чану жаровні. Похибка 

відхилення не перевищує 7 %, що свідчить 

про адекватність математичної моделі.  

      Поля локальних значень 

температури та концентрації вологи по 

об’єму дисперсного шару м’ятки в чанах 

жаровні є істотно нерівномірними. На 

рис.4 зображено результати чисельного 

розрахунку зміни об’ємної концентрації 

рідкої фази Uж у м’ятці по товщині шару Н 

у перетині r =R/2 в момент часу 8 хв 

(просторова сітка по товщині Н будувалась 

на 8 кроків) для кожного чану. 
Випаровування вологи починається в 

шарах м’ятки, прилеглих до днищ чанів. 

 
Рисунок. 3 Зміна в часі середніх значень температури і 

вологовмісту м’ятки в процесі жаріння в багаточанній жаровні 

отримані на базі математичної моделі (лінії) та шляхом балансових 

розрахунків (точки). 
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Рисунок 4. Зміна об'ємної концентрації рідини Uж при 

смаженні м’ятки в перерізі  r =R/2,  0 ≤ у ≤ Н  у кожному чані 

жаровні в момент часу 8 хв. 

Пара, що утворюється, проходить крізь 

дисперсний шар, частково конденсуючись та 

підвищуючи вологовміст, і відповідно Uж більш 

холодних середніх прошарків. В кожному 

наступному чані початкова об’ємна 

концентрація рідини в м’ятці нижча, ніж у 

попередньому – при жарінні відбувається її 

зневоднення. 

Висновки. Розроблено математичну модель 

та чисельний метод розрахунку динаміки та 

кінетики тепломасопереносу і фазових 

перетворень при жарінні м’ятки в багаточанній 

жаровні, що дозволяють визначати поля 

температур, об’ємних концентрацій і 

парціальних тисків рідкої, парової і повітряної 

фаз в дисперсному шарі, а також час обробки.  
Верифікація  результатів свідчить про 

адекватність математичної моделі, точність 

ттмутм 

чисельного методу, та можливість їх використання для вибору оптимальних режимних параметрів процесу та 

конструкційних характеристик обладнання. 
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Аннотация. В статье представлена актуальная проблема, связанная с разработкой методов и средств 

переработки экологически «грязного» углеродсодержащего сырья, включая уголь, с целью его подготовки к 

массовому и безопасному использованию в промышленности в качестве энергоносителя, альтернативного 
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нефти и газа. В работе приведен анализ существующих автотермических технологий и показаны преимущества 

аллотермической пароплазменной технологии переработки углеродсодержащих сред в синтез-газ. Приведены 

результаты теоретических исследований процесса плазменных превращений углеродсодержащих сред. 

Показаны перспективы дальнейшего развития аллотермического метода преобразования экологически 

проблемного сырья в газ с помощью энергии паровой плазмы. Данный метод включает в себя процессы 

плазменного образования, которые объединяют во времени и пространстве тепловые превращения и 

генерирование окислителя из воды. Установлены закономерности влияния температуры процесса 

пароплазменных превращений на качественные и количественные показатели получаемой газовой фазы с 

учетом элементного состава среды. Составлен энергетический баланс процесса и установлены энергозатраты 

пароплазменных превращений углеродсодержащих сред в синтез-газ. Показано, что аллотермические 

пароплазменные процессы отличаются универсальностью к перерабатываемому сырью, экологической 

безопасностью, низкой металлоемкостью оборудования. Следовательно, они могут стать основой для 

дальнейшего развития технологий термических превращений различных углеродсодержащих сред, в том числе 

твердых бытовых отходов, в энергетический газ, что решит проблему поиска альтернативных видов энергии. 

Abstract. The article presents the actual problem associated with the development of methods and means of 

processing environmentally "dirty" carbon-containing raw materials, including coal, with the aim of preparing it for 

mass and safe use in industry as an energy carrier, alternative oil and gas. The paper presents an analysis of existing 

autothermal technologies and shows the advantages of allothermic vapor-plasma technology for the processing of 

carbon-containing media into synthesis gas. The results of theoretical studies of the process of plasma transformations 

of carbon-containing media are given. The prospects for the further development of the allothermic method of 

converting ecologically problematic raw materials into gas using the energy of vapor plasma are shown. This method 

includes plasma formation processes that combine thermal transformations in time and space and the generation of an 

oxidizing agent from water. The regularities of the influence of the temperature of the process of vapor-plasma 

transformations on the qualitative and quantitative indicators of the resulting gas phase taking into account the 

elemental composition of the medium are established. The energy balance of the process has been compiled and the 

energy consumption of the vapor-plasma transformations of carbon-containing media into synthesis gas has been 

established. It is shown that vapor-plasma allothermic processes are distinguished by universality to the processed raw 

materials, environmental safety, low metal consumption of equipment. Consequently, they can become the basis for the 

further development of technologies for thermal transformations of various carbon-containing media, including solid 

household waste, into energy gas, which will solve the problem of finding alternative energy types. 

 

Ключевые слова: углеродсодержащая среда, пароплазменная газификация, плазмогаз  

Keywords: carbon-containing environment, steam-plasma gasification, plasma gas 

 

Постановка проблемы. Темпы развития промышленности на современном этапе приводят к увеличению 

потребления топливно-энергетических ресурсов и, соответственно, к истощению их запасов, которые являются 

ограниченными. Значительную долю в топливно-энергетическом балансе стран занимает нефть и природный 

газ, которые занимают лидирующие позиции в мировом энергетическом балансе. По прогнозам некоторых 

экспертов дальнейшее увеличение темпов потребления нефти и природного газа приведет к снижению мировых 

ее запасов, что в значительной степени отразится на повышении их стоимости и, в свою очередь, приведет к 

увеличению стоимости продуктов их переработки. В докладе экспертов британской исследовательской 

компании Peak Oil Group за 2010 г. отмечается, что максимальный объем добычи нефти в мире (4580 млн. т) 

придется на 2015 год [1]. Далее намечается спад ее добычи из-за истощения существующих месторождений. 

Дешевая нефть, себестоимость которой составляет 185 долл/т (25 долл/барр) закончилась в 2005 г. Обнаружить 

новые месторождения «легких» энергоносителей с такими низкими производственными затратами шансов нет, 

а при достигнутых темпах потребления по оценкам МЭА рост их добычи прекратится уже к 2030 году. 

Запасы нефти и газа очень ограничены, их общий баланс на рынке энергоносителей составляет в настоящее 

время 10 – 20 %, а мировые цены на нефть достигли своего исторического максимума - 147,5 долл/барр в 2008 

г. И несмотря на то, что эти цены на нефть и газ резко колеблются в зависимости от конъюнктуры рынка, 

новейших технологий, событий политического характера, тенденция снижения объемов их потребления 

неизбежно соблюдается во всем мире. Происходит переориентация мировой энергетики с нефти и газа на 

альтернативные и возобновляемые источники энергии.  

Украина импортирует 60-70 млр. м3 природного газа, практически весь необходимый объем нефти и 

нефтепродуктов, попадая, таким образом, в энергозависимость от условий поставок и цен на эти продуты на 

мировом рынке. Не менее важная проблема – низкая энергоэффективность предприятий, особенно 

ориентированных на экспорт (металлургическая и химическая отрасли). По оценкам Международной 

экономической ассоциации (МЭА) экономика Украины относится к одной из наиболее энергозатратных в 

Европе, где энергоемкость ВВП выше, чем в богатой энергоресурсами России в 1,5-2 раза и в 3 раза, чем в ЕС. 

В этих условиях разработка источников энергии альтернативных нефти и газу для Украины, где их запасы 

практически исчерпаны или же добыча ограничена геологией залегания, имеет актуальный характер. Особенно 

остро в настоящее время проблема перехода к альтернативным сырьевым источникам стоит в Украине, где 
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запасы нефти и газа практически исчерпаны или же ограничены сложностью их залегания на больших (свыше 

5-6 тыс. м) глубинах. Однако Украина владеет значительными запасами твердых горючих ископаемых – 

каменный и бурый угли, угли различной степени метаморфизма, сланцы, торф, озерный сапропель. Общие 

ресурсы угля в Украине на сегодняшний день составляют более 100 млрд. тонн, а разведанных и 

подтвержденных (по данным «British Petroleum Statistikal») - более 33,8 млрд. тонн. Разведанные запасы торфа 

составляют 0,93- 1 млрд. тонн, сланца - 33,0 млрд. тонн [2]. Украина обладает неисчерпаемыми запасами 

возобновляемых источников энергии – древесина, отходы сельскохозяйственного производства, твердые 

бытовые отходы (ТБО). Кроме того, в процессе добычи, обогащения и переработки угля образуется огромное 

количество отходов, к которым относятся метановоздушные смеси, порода в смеси с углем, отходы 

углеобогащения. Все это преимущественно складируется, выбрасывается в атмосферу, отвалы, отстойники, 

водоемы, загрязняя окружающую среду. В угольной отрасли находится 35 шлаконакопителей вместимостью 

129 млн. м3, которые занимают площадь более 1800 га и содержат 116 млн. т шламов зольностью 45 – 70 %. 

Эти отходы практически не востребованы, занимают большие площади плодородных земель, создают 

почвенную эрозию, загрязняют окружающую среду. Уголь, как и ТБО, из-за высокого уровня загрязнения 

окружающей среды и высокой эмиссии СО2 при прямом сжигании является «грязным» энергетическим 

сырьем. В теплоэнергетику при этом вовлекается всего 20 – 30 % собственно угля, остальное выбрасывается в 

окружающую среду в виде пыли, отходящих газов, золы и др., нанося ей непоправимый вред. 

В тоже время, одной из глобальных проблем мирового сообщества является возрастающее негативное 

воздействие на окружающую среду продуктов прямого сжигания углеродсодержащих сред различного 

происхождения: нефти, природного газа, углей, твердого топлива, бытовых отходов, что связано с 

всевозрастающими объемами энергопотребления мировой промышленностью, приводящие к 

пропорциональному увеличению выбросов в атмосферу канцерогенных и токсичных веществ. Проблемы, 

вызванные прямым сжиганием природных ресурсов являются настолько серьёзными, что порой переходят в 

катастрофические. Поскольку не существует естественных ресурсов их замещения, которые смогли бы в 

полной мере обеспечить потребности всевозрастающего энергопотребления и чистоту окружающей среды, то 

такие энергоносители должны быть синтезированы в чистые энергии и отвечать следующим требованиям: не 

создавать проблем с загрязнением окружающей среды; быть конкурентными и доступными на рынке 

природных топлив. Идеальный выбор энергии в рамках этих требований - использование возобновляемых 

источников энергии, таких как солнце, ветер, вода, водород, получаемый от разделения воды и т.д., так как их 

производство и применение не влияет на окружающую среду. Однако возобновляемые технологии пока 

находятся в развитии и на сегодня не могут удовлетворить в полной мере потребности развивающихся 

экономик. Очевидно, что на смену существующим технологиям должны прийти новые многоцелевые, 

безотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии перевода «грязного» энергетического 

сырья в газ. 

Решить это представляется возможным предварительной подготовкой углеродсодержащих сред различного 

происхождения путем термопревращения их в газовое состояние в полях высоких температур. Накоплен 

достаточно большой опыт перевода углеродсодержащих сред в газовое состояние, в основе которого лежат 

автотермические методы. Все они базируются на сжигании части газифицируемого топлива для разгона и 

поддержки эндотермических реакций процесса окисления углерода [3]. Хорошо апробированы и известны 

газификаторы в кипящем слое при атмосферном давлении (Винклера), в плотном стационарном слое (Лурги), в 

потоке (Тексако), на пылевидном топливе в расплаве (Коперс-Тотцека). Известны и широко применяются более 

современные варианты газификаторов второго поколения (Рур..100, HTW, Баргбау, Ю-Газ, Лурги-Рургаз и др.). 

Данные технологии отличаются невысокими температурой (1400 – 1500К) и плотностью теплового потока в 

реакционном пространстве, которые не могут обеспечить достаточный уровень деструкции вредных и 

токсичных соединений, скорости термопревращений, степени переработки углерода, исключена комплексная 

переработка сырья, большими расходами исходного сырья. Технологии характеризуются: экологическими 

проблемами его прямого сжигания; низкой производительностью процесса; загрязнением газовой фазы 

продуктами сжигания части топлива, а конденсированной – остаточным углеродом; громоздким, дорогим и 

затратным оборудованием, в т.ч. для производства окислителя; значительными (до 10-20%) выбросами СО2 в 

окружающую среду при использовании парокислородного дутья, а при использовании воздуха в газовой фазе 

азот может достигать 60%. Перечисленные недостатки и высокие капиталовложения при строительстве 

автотермических газификаторов препятствуют широкому распространению данных технологий. 

Альтернативой автотермическим технологиям могут быть аллотермические технологии 

высокотемпературных превращений углеродсодержащих сред в газовое состояние при воздействии 

электромагнитных полей дуговой плазмы. Аллотермические плазменные источники энергии являются именно 

тем средством термовоздействия, которые комплексно отвечают требованиям процесса и качеству полезного 

продукта. Аллотермические плазменные процессы отличаются универсальностью к свойствам исходного 

сырья, селективностью компонентов полезного продукта, экологической безопасностью, рациональным 

использованием исходного сырья, высокими скоростью химических реакций и производительностью процесса 

в потоке, низкой металлоемкостью оборудования [4, 5]. 
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Цель статьи. Таким образом, задачей представленных в работе исследований является определение 

закономерностей влияния параметров процесса плазменных превращений углеродсодержащих сред в 

энергетический газ с целью установления перспективности применения технологии плазменной газификации в 

промышленности. 

Основная часть. Экспериментальными исследованиями и термодинамическим моделированием 

высокотемпературных превращений, выполненными авторами [4-6], установлено, что качество и количество 

целевого продукта зависит от температуры процесса и вида окислителя. Результаты исследований 

зависимостей составляющих газовой фазы от температуры показывают, что температура оказывает решающее 

воздействие на общий выход и на выход энергосоставляющих элементов газовой фазы. При паровой 

окислительной среде оптимальным есть нагрев полидисперсных частиц до температуры 1800-2000К, не 

зависимо от их размера (Рисунок 1). В этом случае наблюдается максимальный выход газовой фазы и степень 

превращений углерода достигает 100%. При этой температуре газовая фаза на 96-99% состоит из  Н2 и СО 

(синтез-газа), калорийность (Q) ее достигает максимального значения (11,5-12 МДж/м3), а энергетический 

коэффициент полезного действия (η) достигает 0,99.  Повышение температуры свыше 2000К ведет к 

увеличению производительности на несколько порядков. В этом случае необходим своевременный (при 

Т=1800-2000К) вывод газовой фазы из реакционного пространства. Это обеспечивает оптимальное значение 

калорийности газовой фазы и энергоемкости процессов превращений (2,7-3,1 кВт∙ч/кг) [6]. Влияние на 

качественные и количественные показатели газовой фазы оказывает природа и качество окислительной среды. 

Паровая среда наиболее полно отвечает требованиям качества полезного продукта, рациональному 

использованию сырья, экологической безопасности. Так, выход газовой фазы, за счет водорода из окислителя, 

увеличивается на 45-46% по сравнению с кислородом, а калорийность в 2,5-3 раза по сравнению с воздухом. 

Качественные показатели газовой фазы, его калорийность зависят от коэффициента расхода окислителя (α). 

При оптимальной температуре, α = 0,9-0,96, что соответствует стехиометрическому соотношению масс 

реагирующих компонентов. Изменение α от стехиометрического ведет к ухудшению качества конечного 

продукта и снижению водородно-оксидного (Н2/СО) числа в нем, что чрезвычайно важно при синтезе жидких 

углеводородов по методу Фишера-Тропша.  

 
Рисунок 1. Зависимости параметров процесса пароплазменных превращений углеродсодержащих сред в 

синтез-газ. 

Таким образом, температура в реакционном пространстве, расход окислителя, его природа и качество, 

своевременный вывод газовой фазы, являются основными факторами управления процессами 

термопревращений углеродсодержащих сред. Исследования термопревращений углеродсодержащих сред 

различной морфологии и шламов показали, что плазменная технология универсальна к свойствам 

перерабатываемой среды и строго селективна в отборе компонентов газовой фазы. При многообразии 

углеродсодержащих сред газовая фаза на 95-99% состоит из синтез-газа (СО+Н2). Аллотермическими 

плазменными технологиями представляется возможным реализовать процессы комплексной переработки угля. 

Процесс происходит путем восстановления компонентов его минеральной части при температуре 1600-2800К с 

переходом составляющих Ca, Mg, Si, Fe, Al в полезные продукты. В экологическом плане вредные и 

балластные соединения газовой фазы (CO2, NO, NO2, SO) в пароплазменных процессах не превышают 1,0-2 

моль/кг  (0,5-1,5%)  общей массы газов, при этом температура в реакционном пространстве более 2000К 

обеспечивает деструкцию любых вредных и токсичных соединений, в том числе и серы, снижая выбросы в 

окружающую среду до уровня ниже европейских стандартов.  
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Вывод. Таким образом, аллотермические плазменные технологии, отличающиеся универсальностью к 

перерабатываемому сырью, экологической безопасностью, малыми металлоемкостью оборудования и 

капзатратами, могут стать основой дальнейшего развития технологий термопревращений углеродсодержащих 

сред, в том числе и твердых бытовых отходов, в целевые продукты различного промышленного применения.  
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ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
Бундюк А.М., Подпалова Ю.В., Коваленко А. К. 

Одеський національний політехнічний університет 

 

Розвиток суспільства суттєво залежить від безпеки його функціонування, від умов, за яких ця безпека 

забезпечується. Важливою складовою частиною безпеки є інвестиційна безпека, яка тісно пов’язана з 

економічною ефективністю функціонування об’єктів господарювання, з економічною незалежністю, 

стабільністю і безпекою суспільства. 

Актуальність теми полягає в тому, що специфіка ринкових відносин містить в собі безліч ризикових 

факторів для чесного підприємця. Підприємство реалізує інвестиційну діяльність в умовах невизначеності і 

ризику. Інвестиційна діяльність стикається з внутрішніми та зовнішніми ризиками, серед яких: 

 кадрова безпека, що пов’язана із загрозами звільнення робітників чи переходу їх до конкурентів, 

виробничих травм чи хвороб робітників, деградації їх компетенцій; 

 технологічна безпека, яка пов’язана із загрозами аварій та збоїв обладнання і споруд, загрозами 

техніці і матеріальним цінностям, крадіжок сировини і готової продукції, пошкодження 

недвижимого майна; 

 інституціональна безпека, що пов’язана з регулюванням і контролем виконання контрактів, 

забезпеченням виконання інституціональних вимог середовища і нормального ходу виробничих та 

інших бізнес-процесів, контролем порушення норм; 

 організаційна безпека, яка гарантує ефективну координацію дій фірми і її контрагентів у рамках 

системи розподілу і кооперації праці; 

 інформаційна безпека, що направлена на зменшення загроз витоку фірменно-специфічних даних – 

конструкторської і технологічної документації, «ноу-хау», звітів про НДДКР. 

З метою забезпечення високого рівня інвестиційної безпеки на підприємстві повинна бути ефективна 

система управління ризиками (ризик-менеджмент). 

Ризик-менеджмент інвестиційної діяльності являє собою процес передбачення і нейтралізації всіх 

негативних фінансових наслідків, пов’язаних з їх ідентифікацією, оцінкою, профілактикою та страхуванням. 

Треба відмітити, що бізнес в Україні характеризується складністю, постійною боротьбою з конкурентами. 

Стійких правил немає ні для партнерів, ні для держави. 

Як показує зарубіжний досвід, головну роль у стимулюванні інноваційного розвитку промислових та інших 

підприємств України повинна відігравати держава, утворюючи необхідні умови для проведення промисловими 

компаніями науково-дослідної діяльності, вводячи різні види податкових та амортизаційних пільг. Проблема 

полягає в тому, що у нашій країні дія цих пільг періодично призупиняється. 

Основними елементами державної фінансової політики стимулювання розвитку інноваційного середовища 

є: утворення фінансових механізмів державної підтримки інноваційної діяльності у напрямку фінансування 

через систему державних науково-технічних програм різного рівня і через спеціально утворені фонди; 
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організаційно-правові методи впливу держави на формування інфраструктури інноваційної сфери; утворення 

інноваційної бази на ринку інноваційної продукції; інституціональне і організаційно-правове забезпечення 

функціонування ефективного механізму реалізації фінансової політики держави. 

Державна підтримка інвестиційної діяльності підприємств визначена у Законах «Про інвестиційну 

діяльність» та «Про пріоритетні напрями інвестиційної діяльності в Україні». Одним із потужних засобів 

інноваційного розвитку вітчизняної економіки є державний фінансовий сектор.  

Важливою складовою політики фінансового забезпечення інвестиційного розвитку в Україні на сучасному 

етапі є податкова політика країни. Зокрема, у Законі передбачена пільга у "50 відсотків податку на добавлену 

вартість для операцій з продажу товарів (виконанню робіт, наданню послуг), пов’язаних з виконанням 

інноваційних проектів, і 50 відсотків податку на прибуток, отриманих від виконання цих проектів, залишаються 

у розпорядженні платника податку.  

Законом також передбачено пільги з регулювання інноваційної діяльності, які полягають у звільненні від 

оподаткування при ввезенні в Україну сировини, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів 

(крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту, 

необхідних для випуску особливо важливого інноваційного продукту. 

В Україні немає належних інформаційних елементів інноваційної інфраструктури:  інформаційно-

інноваційних центрів і маркетингових компаній, які своєчасно забезпечували необхідною інформацією 

суб'єктів інноваційного підприємництва. Збір і систематизація інформації про характеристики новацій, термін 

їх використання, можливий економічний ефект від впровадження у виробництво, а також обізнаність про 

поточних і перспективних потреб і вимог світового ринку інновацій дозволять стимулювати залучення 

фінансових ресурсів для підтримки інноваційних процесів в державі. 

Аналіз процесів, що відбуваються в Україні, доводить, що інноваційний розвиток економіки держави 

вимагає зростання інтелектуального капіталу, що неможливо без реструктуризації ринку праці і, відповідно, 

підвищення ефективності використання наявного кадрового потенціалу. 

Рівень інноваційного забезпечення розвитку економіки енергетичних підприємств України пов'язаний з 

необхідністю пошуку нових методичних підходів, що дозволяють оцінювати ефективний напрямок наукових 

досліджень, технологій, оновлення виробничого потенціалу і випуску нової продукції відповідно до вимог 

ринку. 

Отже, фінансова політика інноваційного розвитку має ґрунтуватися на логіці реалізації інноваційного 

продукту, а саме включати фінансове забезпечення освіти і науки (науково-дослідні роботи і програми), 

виробництва та продажу інноваційних продуктів. Ефективність фінансової політики інноваційного розвитку 

залежить від сприйняття інноваційного продукту, формування ринку інноваційних технологій і зростання 

попиту на них. 

Одним із потужних засобів інноваційного розвитку вітчизняної економіки є державний фінансовий сектор. 

За допомогою бюджетних коштів потрібно стимулювати таких виробників, які не можуть розвиватися і 

функціонувати самостійно за рахунок власних ресурсів, особливо це стосується суб'єктів інноваційної сфери.  

Невід'ємною складовою стратегії фінансової підтримки інноваційного розвитку є створення умов для 

широкого залучення різних джерел фінансування суб'єктів інноваційного процесу. В Україні ні фінансовий 

ринок, ні банківська система не можуть в повному обсязі задовольнити потреби інноваційного розвитку 

національної економіки.Ризик-менеджмент базується на таких основних принципах: 

 Усвідомленість прийняття ризиків, коли менеджер свідомо приймає ризик з надією отримати 

відповідний дохід. 

 Керованість приймаємих  ризиків, таких які піддаються нейтралізації незалежно від їх об’єктивної і 

суб’єктивної природи. 

 Співвідношення рівня приймаємих  ризиків та рівня доходів. 

Організація безпечної інвестиційної діяльності в енергетичній галузі полягає не тільки в ефективній 

мінімізації ризику. Важливе значення має дохідність інвестиційної діяльності, яка залежить від визначеності 

ефективних інвестиційних проектів.  

Методи оцінки ефективних інвестиційних проектів базуються на ефективності інвестицій в різні проекти. 

При цьому розглядаються різні фінансові вкладення в інші виробничі об’єкти, розміщення фінансових коштів у 

банки під відсотки, чи їх переведення у цінні папери. З позиції фінансового аналізу реалізація інвестиційного 

проекту може бути представлена як два взаємопов’язаних процеси: процес інвестицій для утворення 

виробничого об’єкту і процес отримання доходів від вкладених коштів. Ці два процеси проходять послідовно 

або на деякому відрізки часу паралельно і мають різні розподіли інтенсивності у часі, що в значній мірі 

визначає ефективність інвестицій. 

Висновки. Основні проблеми інвестиційної діяльності підприємств енергетичної галузі  Україні виникають 

через фінансові та кадрові ризики в умовах недостатньої державної підтримки. В такій ситуації необхідно 

аналізувати можливості зниження як рівня ризику, так і можливих збитків. Таким чином, можливо говорити 

про наявність двох напрямів управлінського впливу на ризики в інвестиційній діяльності: 

 розробка і застосування заходів щодо зниження самого ризику; 

 розробка і застосування заходів щодо зниження наслідків ризику. 
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Abstract. Energy Policy Opportunities should be relied with a systemic perspective on energy innovation. Such 

approach put requirements to design effective energy policy portfolios using directed innovation activity plan. Our team 

contribute a standardized set of technology-specific meters which describe methods all the way through the energy 

technology innovation system, covering from publications to policy mixes and energy market share.  

 

Key Words: Energy Policy, Energy Sector, Energy Efficiency, Energy Investment. 

 

For clear understanding where Ukraine are and what way to go, to reach required goals, global observation of 

world energy policy players give opportunities to define best practices for developing Effective Energy Policy which is 

not powerful without systematic approach. Cause in each outer and inner process which influences on system elements 

interaction during system performance. Ukraine is in position of translator for West modern and innovative 

technologies which are ground and facilitator for Energy Policy development now. Ukrainian legislative base directed 

on energy and environment is floating long away from any activity of industry which is trying to follow West 

colleagues within Energy Sector to get profit and to create image in order to move toward world market. Ukrainian 

scientific society is hard working to fulfill this gap. The problem is to be a good politician is not a deal you understand 

industry requests in full manner. Just close collaboration in between engineers’ society and politicians can help 

highlight the problems to overwhelm energy sector barriers and to attract investment into desired sectors of Energy. 

 

Global Energy Investment 

In order to start accepting energy policy opportunities we look through analytical research of global investment in 

energy. Global energy investment covered 1.8 trillion US dollars in 2018. More oil, gas and coal supply expenses was 

compensated by lower investment on fossil-fuel based generation and renewable power. Efficiency spending was 

unchanged. Power sector is attracted the maximum investment, greater than oil and gas third year in a row. 

In 2018, China was the largest market for investment in Energy Sector, but its lead position constricted. The US 

and India improved the furthermost during previous 3 years, rest of regions have been less active, reflecting lower oil 

prices in Middle East, rebalancing between old and new parts of the energy system for Europe and financing risks 

management in sub-Saharan Africa. 

Energy supply expenses has moved approximately to projects with shorter lead times, relatively reflecting investor 

desire to illuminate risks amid uncertainties for the long-term tasks portfolio of the energy system. Investment 

purchasing power has risen overtime in some sectors. Changing for cost drops, investment in renewable power is up 

55% ever since 2010, and cost deviations have hindered the influence of less oil and gas expenses since 2014 [1]. 

Benchmarking current tendencies in contradiction of future needs proposes moving forward energy supply 

investment in somewhat scenario. But the energy policy opportunities and risks differ significantly, depending on the 

way that the world players follow.  



Одеська національна академія харчових технологій 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Збірник наукових праць VIІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні енерготехнології» 

 9-13 вересня 2019   
49 

Modern investment tendencies are not gone step-on-step with where the world seems to be heading. Approvals of 

new-started conventional oil and gas projects are lacking of highlighted requirements to meet sustained robust demand 

growth. 

Data of a key reallocation of capital which is obligatory to bring investment in line with the Paris Agreement and 

pointed sustainable development goals have poor sings. 

Even as expenses goes down in particular areas, investing active process in low-carbon supply and demand is 

delaying, cause of insufficient policy focus to address persistent risks. In the Sustainable Development Prognoses, the 

investment in low carbon technologies increases up to 65% by 2030, but progressing from nowadays share of 35% 

would require a step-by-step change in policy emphasis, innovative financing solutions at consumer and bulk power 

levels and faster technological progress, including more RD&D, amid sustained spend on electricity grids. 

 
Figure.1 Global energy investment in 2018 and change compared to 2017 (Adopted from IEA) 

 

For several years, power exceeded oil and gas supply pointed as one of the biggest investment area (Fig.1). Due to 

flowing costs in both sectors, the tendency reveals the increasing importance of electricity, whose demand growth in 

2018 was approximately two times as fast as overall energy demand. 

A 1% fall down in power sector investment goes from less spending on coal power in the China and gas power in 

the US. Investment in renewables reduced, as net additions to capacity were flat and expenses cut down in particular 

technologies. That was supported by plants under development. 

Energy efficiency outgoings was stable for 2 years, with limited progress in intensifying energy policy coverage.  

Investment in coal supply sector raised by 2% since 2012 – although the total remains a long way below the peak 

levels reached at the start of the decade. 

Renewable heat and transport sector investing fall down, but spending on new biofuels plants grew. 

Resulting world dynamic, Ukraine as global player should go aside from fossil fuels, to make much more attention 

to Energy Efficiency projects development, to attract investment for research and development in renewable power 

within power sector.  

Dramatically reducing energy intensity within Ukrainian power industry is a best choice. Research works directed 

vapor generated systems optimization and design innovative, energy effective systems both in the power sector and 

metallurgy can bring greater contribution for moving Ukraine toward decarburization and meeting Paris Agreement 

requirements.     

 

Shifting costs have reformed the investment landscape in some energy areas 

Following information on Fig.2 we can claim that investment in solar PV and LEDs technologies development can 

make more profit while integrating renewables in energy sector to build “green” and/or “zero” energy buildings.  

First step from industry to invest in projects with shorter construction times that can limit capital at possible risk. 

For upstream oil, gas and power generation, the industry is carrying capacity to market on typicaly more than 20% 

faster than at the start of the last decade. 

It shows improved project management as well as economics for shorter cycle technologies along with industry 

competition. In power sector, capital cost drops – influencing technology progress, location for its realization – have 

been reduced on 75% in solar PV since 2010, onshore wind fall down 20% and battery storage reduced on 50%. In 

offshore wind, capital cost declines for commissioned projects have been less dramatic, but rising utilisation rates and 

lower financing costs have driven prices in auctions to new lows. 
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Figure.2 Capital costs in particular energy sectors 

LEDs - light-emitting diodes, PV - photovoltaic. Capital costs reflect global weighted average costs of 

components or commissioned projects in a given sector. (Adopted from IEA and IRENA 2019 [2]) 

 

After falling down 30% from 2014 to 2016, a slight reflection in upstream oil and gas expenses for the recent 2 

years was lower than the increase in oil prices. Spending more on shale and having faster time to market for 

conventional projects, the energy sector industry is now recovering and able to react to market dynamic processes. 

Regulating investment to 2018 cost levels shows a rising tendency in spending activity for renewable power sector, 

about +55% since 2010. For oil and gas, cost reductions have fallen down the impact of reducing investment since 

2014. 

Prices for goods, e.g. LEDs as well as electric vehicles, have continued to go down. Concerning energy efficient 

investment, it is cost-effective with comparatively short payback periods. Policy, market, together with financing-

related challenges have acted as barriers to increased spending on efficiency. 

Modifications are not obvious in all areas, with not big recent progress in improving costs or project cycles for 

nuclear; carbon capture, utilization, and storage; building retrofits; and some large-scale grid projects. 

 

Decision-maker goes for investment of “merchant” projects depending on opportunities for risk 

management besides supportive policy frameworks and market design as well. 

 

Table 1.  

Select renewable power projects with business models reportedly based on “merchant” or “unsubsidized” 

pricing 

Project Market Business model and financial risk 

management features 

Policy and regulations 

Talasol Solar 

PV, 300MW 

Spain Wholesale market sales with 10
th

 year 

financial PPA with undisclosed counterparty 

Partially financed by EU Fund for 

Strategic Investments 

York Solar PV, 

35MW 

UK Wholesale market sales; hybridization with 

27 MW battery storage 

Ability to sell grid and ancillary services 

to transmission system operator 

 

Looking through such analytical analysis Ukraine can attract investment in renewables cause of solar energy 

map of Ukraine allow get year around solar energy. While low capital costs solar energy projects for hybrid systems or 

integrated system development can bring desired profit which can move forward energy sector to clean energy. 

 

Next step to go – to consider energy efficiency as a resource with Ukrainian legislative base. 

We are defining efficiency as an energy resource which can of yielding energy and demand savings that can 

relocate investment from coal, natural gas and oil energy sectors. Investing in energy efficiency it is possible to get 

resulting resource benefits are factored directly into utility energy resource decision making about investing in new 

resources and operating existing systems. Defining efficiency as a resource and integrating it into utility decision 

making is especially critical because of the clear resource cost advantage of energy efficiency. Energy Efficiency 

Projects can work for reducing the requirement to install, upgrade or replace transmission and distribution equipment as 

well. 
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When improving Energy Efficiency, we can improve system reliability as well and allow utilities to reduce or 

manage the demand on their systems — in some cases offsetting the need to add new peak generation capacity. 

Reducing fossil fuel use industry has many additional benefits including reducing air pollution improving business 

image, greenhouse gases reducing. Environmental impacts associated with fossil fuel production and use can be 

decreased. Where appropriate, decision-makers can consider these benefits as well when making utility system resource 

decisions. 

 

Energy Efficiency Resource Standard. Evaluation, Measurement and Verification for Ukraine.  

According ACEEE research, Energy Efficiency is the least expensive, fastest applicable, and cleanest from the each 

fossil fuel resource. But providing evidence of real and reliable savings is essential to assure funding and public support 

for energy efficiency programs. 

Evaluation, Measurement and Verification validates the value of energy efficiency projects by providing precise, 

clear and reliable assessments of their methods and performance. 

Specialists investigate energy savings also classify causes and effects derived, make recommendations for program 

goals to create strategic and operational portfolios to meet them and funding levels. For such kind of work, they draw 

on a lot of sources of various information, both qualitative here we mean focus groups and quantitative when we work 

with meter readings and demographic surveys. 

Common way – to define key objective of evaluation - to determine energy potential, how much savings to attribute 

to an energy efficiency program as opposed to other factors such as weather. Comparing derived savings to settled 

baseline levels allows experts to recognize and report the effects of single measures and full programs. Assessing the 

quantitative effects of Energy Efficiency Programs is called “impact evaluation.” 

Along with impact evaluation, experts compare profits and costs for Energy Efficiency Programs. The profits can 

consist of, but are not restricted to:  

 lower greenhouse gas emissions;  

 improved public health;  

 lower energy prices;  

 job creation; 

 increased income;  

 improved national security; 

 reduced construction expenses for utilities. 

Defining program design and implementation value is added key function of assessment process. Such assessment 

efforts are critical to considering and improving Energy Efficiency Program Performance. Program design analysis and 

implementation is termed “process evaluation.” 

Concrete attribution for the Energy Efficiency Program savings is crucial to validate and document that particular 

programs are able to accomplish their goals and do it. Follow global tendencies and best practices Ukraine can make a 

big step forward performing measured, evaluated and vivificated Energy Efficiency Projects   

We make recommendations to put attention on commercial and financial options to manage market risks for utility-

scale renewables. 

Physical Power Purchase Agreement [3] – a two-sided commercial contract. A counterparty, commonly utility, 

purchases at a set price and takes physical delivery of power from a generator. Such kind of agreements are common in 

both market structures, competitive as well as regulated one however the terms along with rules can differ significantly 

with the duration of contracts for solar PV and wind plants typically ranging from 10-25 years. 

Financial Power Purchase Agreement – can be corporate, synthetic or virtual power purchase agreement and 

contract-for-differences– a two-sided financial contract where a counterparty agrees to a fixed purchase price, without 

physical delivery. Generators sell into wholesale markets and the difference between the reference market price and 

agreed fixed price is reconciled between parties. Financial PPAs are used in the United States, Europe and other power 

systems where third-parties transact and are often coupled with the sale of renewable certificates or guarantees of 

origin. 

Financial hedge [4] – a two-sided financial contract where a counterparty here is often a bank, which provides fixed 

payments in exchange for a variable power price based on a predetermined settlement point. Bank hedges of up to 12-

13 years can be used. 

Proxy revenue swap [5] – a two-sided financial contract where a counterparty, insurance company, provides a 

hedge against flexible project profits from inexact production volume, timing of generation and electricity prices. 5-10 

year swaps can be used. 

Forward contracts – standardized financial contracts for electricity traded on market exchanges for settlement at a 

future date, involving fewer transaction costs than bilateral options. Where available, electricity forward contracts are 

traded liquidly usually only 1-2 years ahead, but other commodities, e.g. gas, have liquidity further into the future. 

 

Conclusions.  

Using provided meters, it is possible to conceptualize and develop benchmark tests for energy policy design 

portfolio. Portfolio balance refers to the relative highlighting of specific technologies. Portfolio consistency refers to the 

https://aceee.org/topics/efficiency-potential-and-market-analysis
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relative emphasis on related innovation system processes. Portfolio alignment refers to the relative emphasis on 

innovation system processes for delivering targeted outcomes. Deployment of the benchmark tests in Ukraine using 

data for the Global Strategic Energy Technology Plan which cover five technology fields. It can be defined the Strategic 

Energy Technology Plan portfolio performs well mostly in areas over which portfolio managers have direct influence 

such as Research, Design and Development funding. It is shown how the development of effective Energy Efficiency 

Projects related with Energy Policy can be investigated using measurements of various system processes. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ СУППОЗИТОРИЕВ 
Шматок А.И., к.т.н., вед. научн.сотр., Степанова О.Е., ст. науч. сотр., Сильнягина Н.Б., ст. науч. сотр. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EQUIPMENT FOR OBTAINING 

SUPPOSITORIES 
Shmatok O., PhD, Leading Researcher, Stepanova O., Senior Researcher, Silnyagina N., Senior Researcher 

Institute of Engineering Thermophysics NAS of  Ukraine, Kyiv 

 

Аннотация. Предметом исследования статьи являются технологии изготовления суппозиторных 

лекарственных форм, которые получают все большее распространение в фармации и медицине благодаря 

высокой скорости всасывания лекарственных веществ и возможности совмещения в суппозиториях 

ингредиентов с различными фармакологическими и физико-химическими свойствами. Представлен анализ 

традиционной технологии и оборудования для получения суппозиторных лекарственных форм в 

фармацевтической промышленности. Предлагается использование разработанных в Институте технической 

теплофизики НАН Украины инновационных методов термоконтактного нагревания и плавления и дискретно-

импульсного ввода энергии (ДИВЭ) для обеспечения высокого качества полученных суппозиториев. 

Использование метода термоконтактного нагревания и плавления, который основан на непосредственном 

контакте нагревательного элемента с основой, позволяет сократить время на стадии подготовки основ для 

получения суппозиторных лекарственных форм. А использование метода ДИВЭ позволяет смешивать 

гидрофильные и гидрофобные ингредиенты без расслоения. Поведены экспериментальные исследования 

метода термоконтактного нагревания и плавления для выбора оптимальных параметров проведения процесса. 

Изучение особенностей технологических процессов нагревания, плавления основ и диспергирования 

лекарственных веществ, позволило определить необходимые требования к созданию новой ускоренной 

технологии для изготовления суппозиториев. В  установке для плавления основ в емкостях завода-изготовителя 

объединены три технологические операции: плавление, дозирование и выгрузка в одном технологическом 

цикле, что, кроме энергоэффективности, позволяет сэкономить временные и человеческие ресурсы. На базе 

этих исследований в ИТТФ НАНУ создано инновационное энергосберегающее оборудование для получения 

суппозиториев, которое соответствует правилам надлежащей практики производства. Показаны преимущества 

использования созданного оборудования.  

Abstract. The subject of the article is the technology of manufacturing suppository medicinal forms, which are 

becoming increasingly widespread in pharmacy and medicine due to the high rate of absorption of medicinal substances 

and the possibility of combining in suppositories of ingredients with various pharmacological and physicochemical 

properties. The analysis of traditional technology and equipment for the production of suppository dosage forms in the 

pharmaceutical industry is presented. The use of innovative methods of thermal contact heating and melting and 

discrete-pulse introduction of energy (DPIE) developed at the Institute of Technical Thermophysics of the NAS of 

Ukraine is proposed to ensure the high quality of suppositories received. Using the method of thermal contact heating 

and melting, which is based on direct contact of the heating element with the substrate, allows to shorten the time at the 

preparation stage of the bases for obtaining suppository dosage forms. And the use of the DPIE method allows mixing 

hydrophilic and hydrophobic ingredients without delamination. Experimental studies of the method of thermal contact 

heating and melting are conducted to select the optimal parameters for the process. The study of the peculiarities of 

technological processes of heating, melting of bases and dispersing of medicinal substances, allowed to determine the 

necessary requirements for the creation of a new accelerated technology for manufacturing suppositories. In the plant 

for melting the bases in the manufacturer's tanks, three technological operations are combined: melting, dosing and 

unloading in one technological cycle, which, save for energy efficiency, saves time and human resources. Based on 

these studies, the ITTF NASU created innovative energy-saving equipment for receiving suppositories, which complies 

with the rules of good manufacturing practice. The advantages of using the created equipment are shown. 

 

Ключевые слова: диспергация, гомогенизация, нагревание, плавление, суппозитории.  

Keywords: dispersing, homogenization, heating, melting, suppositories. 

 

Промышленное производство суппозиториев в Украине началось с 1994 года. На фармацевтическом рынке 

Украины сейчас представлены суппозиторные лекарственные формы (ЛФ) примерно 50 известными 

фармацевтическими фирмами из 23 стран (лидеры: Германия, Франция, Италия и Швейцария) и только 5 

отечественными фирмами: “Лекхим” (г. Харьков), “Монфарм” (г. Монастырище), “ФИТОЛЕК” (г. Харьков), 

“Сперко Украина” (г. Винница), “Фармекс Групп” (г. Борисполь) [1]. Устаревшие технологии и оборудование 

для изготовления суппозиториев предопределяет закупку и эксплуатацию импортного оборудования из 
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Германии, Италии, США и других стран. Необходимость разработки и внедрения высокоэффективных 

инновационных технологий и оборудования для производства суппозиторных ЛФ обусловлена потребностью 

населения в отечественных фармацевтических препаратах. Актуальной задачей является аппаратурно-

техническое переоснащение действующих производств, создание новых производственных мощностей в 

фармацевтической отрасли в соответствии с правилами надлежащей практики производства (GMP) 

суппозиторных лекарственных форм. 

Суппозитории – это дисперсные системы, состоящие из основы (дисперсионной фазы) и лекарственных 

веществ (дисперсной фазы). Они являются твердыми при комнатной температуре, а при температуре тела 

расплавляются для высвобождения лекарственных веществ (ЛВ). Такие системы являются сложными 

многокомпонентными гетерогенными системами, так как содержат одно или более лекарственных веществ, 

диспергированных или растворенных в простой или сложной основе. 

В основу технологии получения суппозиторных ЛФ (рис. 1) входит комплекс теплообменных процессов: 

теплопередача при нагревании, охлаждении и плавлении; перемешивание и растворение; диспергирование и 

гомогенизация; структурирование (получение связно-дисперсной системы). 

Первой и важной стадией в технологии получения суппозиторных ЛФ является подготовка суппозиторных 

основ (рис. 1, стадия I). На рисунке представлено аппаратурное оформление по традиционной технологии 

получения суппозиториев (рис. 1, а, б, в, г, д) и аппаратурное оформление инновационной технологии, 

разработанной в ИТТФ НАНУ (рис. 1, е, ж, з). Основы обеспечивают необходимую массу суппозиториев и 

соответственно надлежащую концентрацию лекарственных веществ, мягкую консистенцию, оказывают 

существенное влияние на их стабильность. Степень высвобождения лекарственных веществ из суппозиториев, 

скорость и полнота их всасывания во многом зависят от природы, состава и свойств основ. Современные 

суппозиторные основы имеют широкий диапазон температур плавления (затвердевания), что необходимо 

учитывать для получения многокомпонентной основы с необходимыми структурно-механическими свойствами 

[2, 3]. 

Важными теплообменными процессами на стадии приготовления основ являются процессы нагревания и 

плавления. По традиционной технологии для нагрева и плавления основ на фармацевтических фабриках 

используют реакторы с различными видами мешалок (рис. 1, а), ванны с змеевиками (рис. 1, б), электротканные 

нагреватели, нагревательные камеры и тому подобное. Но эти методы имеют ряд существенных недостатков: 

трудоемкость и энергозатратность; возможен перегрев основ, что приводит к различным изменениям физико-

химических и структурно-механических свойств дисперсионной фазы; контаминационно не безопасны; 

возможен неравномерный прогрев всей массы основы. Например, перегрев жиров и жироподобных веществ 

часто приводит к образованию таких форм, которые имеют более низкие температуры плавления, что влияет на 

качество получаемых суппозиториев. Суппозитории после перегрева основы неустойчивы при хранении, так 

как теряют твердость и плавятся при комнатной температуре, что также исключает возможность изготовления 

суппозиториев. 

В Институте технической теплофизики разработан метод термоконтактного плавления за счет контактного 

и конвективного переноса тепла, что позволяет интенсифицировать процесс и уменьшить энергозатраты. Метод 

плавления основы ЛФ [4, 5], размещенной в цилиндрической емкости, основывается на движении дискового 

нагревательного элемента под действием силы тяжести в процессе плавления и перетекание расплавленной 

основы через зазоры между диском и стенками емкости. Отличие предлагаемого метода от существующих 

состоит в подведении энергии непосредственно к фронту фазового превращения с помощью дискового 

нагревательного элемента, который контактирует с внешней границей нерасплавленного вещества. Метод 

позволяет нагревать и расплавлять только ту часть основы, которая необходима, то есть реализовывать 

дозированный процесс плавления, что позволяет более рационально использовать энергию. При этом 

температуру дискового нагревателя в зоне контакта с основой поддерживают ниже температуры ее деструкции. 

В толще расплава поддержание температуры плавления происходит за счет конвективной теплопередачи от 

верхней поверхности нагревателя. 
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а) реактор с мешалкой; б) ванна со змеевиком; в) реактор с мешалками; г) шаровая мельница; д) 

трёхвальцовая мазетерка; е) установка “Термобат-М”; ж) мобильный агрегат “Фарматрон-3000”; з) 

гомогенизатор-диспергатор “АР-3000”. 

Рисунок 1. Блок-схема и аппаратурное оформление технологии изготовления суппозиториев. 

 

На основе проведенных экспериментальных исследований метода термоконтактного нагрева и плавления 

получено график зависимости объема расплава от температуры нагревателя (рис. 2) для выбора оптимальных 

параметров проведения процесса плавления. Интенсификация процесса плавления достигается подбором 

необходимой температуры нагревателя, а также созданием однородного температурного поля на поверхности 

термоконтактного нагревателя благодаря выбранной конструкции.  
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Рисунок 2. График зависимости объема расплава от температуры нагревателя. 

Проведенные исследования с использованием тепловизора марки Ti-160 дали возможность проследить 

движение нагревателя по длине емкости, а также распределение температур на поверхности термоконтактного 

нагревателя и внутри металлических емкостей завода-изготовителя (рис. 3). Термограммы показывают 

равномерный прогрев термоконтактного нагревателя (рис. 3, а) и всего объема расплава при его движении вниз 

емкости и плавления основы (рис. 3, б-г). Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности, основы 

находятся в начальном вязком состоянии, а нагреваются и плавятся при контакте с нагревателем (рис. 3, в). В 

конце процесса (рис. 3, г) наблюдаются конвективные потоки, которые способствует поддержанию 

температуры расплава на заданном уровне. 

 

 
            а)                                  б)                                     в)                                     г) 
а) прогрев термоконтактного нагревателя; б) начало нагрева и плавления; в) прогрев в процессе опускания 

термоконтактного нагревателя; г) окончания нагрева и плавления (термоконтактный нагреватель опустился 

на дно емкости). 

Рисунок 3. Термограммы процесса термоконтактного нагрева и плавления основ в емкостях завода-

изготовителя. 

На стадии введения лекарственных веществ в основу (рис. 1, стадия III) одной из главных задач является 

то, чтобы лекарственные вещества были максимально диспергированы и равномерно распределены по всей 

основе. Особенно важно это, если в составе суппозиториев присутствуют как гидрофильные, так и 

гидрофобные вещества. 

По традиционной технологии на фармацевтических предприятиях для смешивания основы с 

лекарственными вещества применяют реакторы с различными мешалками. Процесс диспергирования 

осуществляют многоступенчато, как правило, на отдельных шаровых и молотковых мельницах со значительной 

потерей лекарственных веществ. Эти измельченные вещества вводят в расплав и осуществляют дальнейшую 

диспергацию на трехвалковых мазетерках. Как видно, эти операции осуществляют на разном оборудовании, 

оно периодического действия и требует тщательного выполнения правил безопасности, потому что вредит 

здоровью обслуживающего персонала. При применении способа диспергирования пропеллерными, 

шнековыми, турбинными и другими мешалками, имеют место большие затраты энергии на преодоление сил 
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трения и вязких сил в тех зонах, где не действуют органы мешалки. Также чрезмерно тратится энергия при 

макроперемешивании всей массы вещества для того, чтобы обеспечить достаточную турбулизацию для 

получения необходимой гомогенности [6]. В то же время, действующие методы не дают возможности 

смешивать гидрофильные и гидрофобные вещества без расслоения. 

Многолетние исследования Институтом технической теплофизики НАНУ метода дискретно-импульсного 

ввода энергии позволяют исключить ряд трудоемких операций в технологии получения ЛФ и влиять на 

процессы перемешивания, диспергации и гомогенизации в одном аппарате, в результате чего уменьшить 

продолжительность этой стадии получения суппозиториев и расходы электроэнергии [7, 8]. Разработаны и 

созданы гомогенизаторы-диспергаторы различных конструкций, в которых применяется метод дискретно-

импульсного ввода энергии (ДИВЭ) [9]. Гомогенизатор-диспергатор АР-3000 (рис. 1, з) входит в созданный в 

ИТТФ НАНУ мобильный агрегат типа “Фарматрон-3000” (рис. 1, ж), который конструктивно выполнен с 

возможностью подключения к действующему на фармацевтических предприятиях технологическому 

оборудованию [7]. Созданный агрегат диспергирует лекарственные вещества с основой, подогревает 

многокомпонентный расплав и обеспечивает транспортировку и рециркуляцию расплава по технологическим 

трубопроводам. С помощью этого агрегата было налажено производство на ОАО “Монфарм” (г. Монастырище) 

стабильных суппозиториев на дифильных основах. 

Созданное в ИТТФ НАНУ отечественное оборудование, соответствующее требованиям GMP, является 

конкурентоспособным, внедрено на фармацевтических предприятиях нашей страны и экспортируется. 

 

Выводы 

1. В Украине необходимо модернизировать действующее оборудование и разработать новое для 

изготовления суппозиторных форм, что обусловлено отсутствием отечественного современного 

энергосберегающего оборудования в фармацевтической промышленности, которое соответствовало бы 

международным требованиям и правилам надлежащей практики производства (GMP). 

2. Опыт авторов ИТТФ НАНУ, проведенные теоретические и экспериментальные исследования позволили 

разработать ресурсосберегающую технологию изготовления качественных суппозиторных форм с 

использованием методов термоконтактного нагрева и плавления и дискретно-импульсного ввода энергии.  

3. Разработанное и созданное высокоэффективное оборудование для проведения теплообменных процессов 

нагревания, плавления, перемешивания, диспергирования и гомогенизации при получении суппозиторных ЛФ 

позволяет сократить в 3…4 раза удельные затраты электроэнергии, по сравнению с традиционным 

оборудованием.  
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Анотація. На сьогодні актуальним є широке використання відновлюваних джерел енергії і, зокрема, 

біопалива. Для визначення придатності біомаси як палива важливо вивчити процес її термічного розкладання. 

Поширеним видом біомаси є деревина. Матеріалом для досліджень слугувала тирса деревини сосни. 

Використовували як дисперговану сировину, так і зразки в вигляді пресованих гранул. В роботі представлені 

результати дослідження дериватографічним методом термічних властивостей деревини. Для вивчення 

поведінки зразків в різних умовах дослідження проводилися зі зміною якості атмосфери в зоні термічного 

розкладання. Досліджена поведінка зразків у власній, збагаченій киснем, інертній та киснево-дефіцитній 

газовій атмосфері. Визначені температурні інтервали зневоднення та термічного розкладання органічних 

сполук; середні швидкості термічного розкладання органічних сполук; вологість, вміст органічних сполук та 

зольність біопалива. Показано, що для гранули палива, порівняно з диспергованим паливом, характерне 

зміщення температури максимумів швидкості видалення води та теплопоглинання в сторону більш низьких 

температур та виявлено, що процес його термічного розкладання проходить швидше і в більш вузькому 

інтервалі температур. Встановлено, що газова атмосфера суттєво впливає на кінетику та хід термічного 

розкладання органічних речовин деревини. При розкладанні деревини у власній газовій атмосфері в інтервалі 

між максимумами тепловиділення виявлений ендотермічний ефект, який супроводжує видалення газоподібних 

продуктів. Показано, що збагачення зони розкладання киснем викликає інтенсивний перебіг процесів 

розкладання, що призводить до зростання швидкості реакцій та звуження інтервалу температур термічного 

розкладання біопалива. Визначено, що інертна або киснево-дефіцитна атмосфера в зоні розкладання суттєво 

знижує інтенсивність його процесів і відповідно розширює температурний інтервал розкладання. З’ясовано, що 

в інертній та киснево-дефіцитній атмосфері термічне розкладання проходить по схемі піролізу деревини. 

Abstract. At present, the widespread use of renewable energy sources and, in particular, biofuels is relevant. It is 

important to study the process of thermal decomposition for determine the suitability of biomass as a fuel. Wood is a 

common type of biomass. Pine wood sawdust is used as material for research. Both dispersed raw materials and 

samples in the form of pressed granules were used. The paper presents the results of the study of thermal properties of 

wood by method of derivatography. Investigations were conducted with the change in the quality of the atmosphere in 

the zone of thermal decomposition to study the behavior of samples in different conditions. The behavior of the samples 

was studied in its own, oxygen-enriched, inert and oxygen-deficient gaseous atmosphere. Temperature intervals of 

dehydration and thermal decomposition of organic compounds, average rates of thermal decomposition of organic 

compounds, humidity, organic matter content and ash content are determined for biofuel. It is shown that for fuel 

granules, compared to dispersed fuels, the temperature of maximum peak of the water removal rate and thermal 

absorption is shifted in the direction of lower temperatures. It is found that the process of thermal decomposition of fuel 

pellets is faster and in a more narrow range of temperatures. It was established that the gaseous atmosphere significantly 

affects the kinetics and the course of thermal decomposition of the organic matter of wood. The endothermic effect was 

detected in the interval between the maxima of heat emission during decomposition of wood in its own gaseous 

atmosphere. It accompanies the removal of gaseous products. It is shown that the enrichment of the oxygen in the 
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decomposition zone causes an intensive progress of decomposition processes, which leads to an increase in the reaction 

rate and a narrowing of the temperature interval of the thermal decomposition of biofuels. It is determined that the inert 

or oxygen-deficient atmosphere in the decomposition zone significantly reduces the intensity of its processes and, 

accordingly, expands the temperature interval of decomposition. It is found that thermal decomposition is carried out 

according to the scheme of wood pyrolysis in the inert and oxygen-deficient atmosphere. 

 

Ключові слова: дериватографія, термічне розкладання, деревина, газова атмосфера. 

Key words: derivatography, thermal decomposition, wood, gaseous atmosphere. 

 

Постановка проблеми. Відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2035 року [1] 

передбачається стале розширення використання всіх видів відновлюваної енергетики, яка стане одним з 

інструментів гарантування енергетичної безпеки держави. Ставиться за мету зростання частки сектору 

електроенергетичної галузі, який використовує тверду біомасу та біогаз як енергоресурс. 

Україна має великий потенціал біомаси, яка може бути доступною для виробництва енергії [2]. Одною з 

важливих складових є деревина, а саме відходи деревообробки та лісозаготівлі (кора, тирса, тріска) [3]. Все 

більше зростає інтерес до твердого пресованого біопалива, розробляються та вдосконалюються способи 

покращення його теплофізичних властивостей. 

Визначальною стадією процесів спалювання біопалива є його термічне розкладання. Вивчення кінетики та 

ходу термічного розкладання дозволить віднайти раціональні режими спалювання. Цьому питанню присвячена 

велика кількість експериментальних та теоретичних робіт [4–6 та ін.].  

Серед факторів, що мають значний вплив на кінетику термічного розкладання твердого палива, є газова 

атмосфера в зоні реакцій та його фізичні властивості (щільність, дисперсність і т.п.). Проте в літературі мало 

робіт присвячених термічному розкладанню гранульованих біопалив в умовах змінної атмосфери. Серед 

рослинної сировини, що використовується як паливо, деревина є класичним об’єктом для досліджень. За 

хімічним складом вона близька більшості рослин і тому закономірності, отримані в дослідах з деревиною, 

можуть бути використані при прогнозуванні процесів термічного розкладання з іншими представниками 

рослинного світу.  

Мета. Дослідити вплив складу газової атмосфери на термічне розкладання гранульованої деревини. 

Результати роботи. Як сировину для отримання гранул використано тирсу деревини сосни з різним 

розміром частинок. Висушену деревину подрібнювали до заданого ступеня дисперсності. В залежності від 

стану та найбільшого розміру частинок подрібнений матеріал умовно поділяли: 1) полідисперсне паливо – 

подрібнена в різний спосіб сировина, що включає всі можливі розміри частинок довжиною l, в діапазоні  

0,2 < l < 3 мм; 2) крупна фракція (КФ) – 2 < l < 3 мм; 3) мікрофракція (МФ) – l ≤ 0,2 мм. 

Експериментальні гранули отримували за допомогою спеціального пристрою, який складається із розбірної 

матриці та пуансона. Необхідний тиск пресування забезпечувався адаптованою до поставлених завдань 

розривною машиною типу МР100. Висоту гранул регулювали об’ємом закладеного в матрицю матеріалу. 

З метою покращення механічних характеристик гранул перед отриманням деяких зразків проводили 

термічну або термовологу активацію вихідної сировини. Термічну активацію (ТА) подрібненої деревини 

здійснювали під час її пресування в прогрітій до 150 °С камері матриці пристрою для пресування. Тонкий шар 

матеріалу забезпечує швидкий прогрів його до 132–140 °С. Термовологу активацію (ТВА) сировини перед 

пресуванням виконували шляхом інтенсивної обробки водяною парою протягом 7–10 хв. Перед пресування 

матрицю нагрівали до 150 °С. 

В дослідженні було використано дисперговану деревину та гранули в вигляді таблеток діаметром 8 мм та 

висотою 2,5 – 3,0 мм (рис 1а).  

Дослідження термічного розкладання палива проведено в модернізованому в ІТТФ НАН України 

дериватографі Q–1000 системи Paulik-Paulik-Erdey (фірма «МОМ», Угорщина) [7] в діапазоні 20…1000 °С при 

швидкості нагрівання 7,4 К/хв. Зразки розміщували в відкритий або закритий кришкою конічний платиновий 

тигель (рис. 1б) за схемою, наведеною на рис. 1в. В якості інертної речовини в тиглі порівняння 

використовували оксид алюмінію. Корекцію шкали температур здійснювали по температурі переходу кварцу з 

α- в β-форму (573 °С) [8]. Відхилення температури не перевищувало ±1 К. Збір та обробка інформації з 

дериватографа здійснювались за допомогою прикладної 

комп’ютерної програми «Derivatograph», створеної в середовищі 

програмування Delphi [9]. 

В ході досліджень змінювали якість атмосфери в зоні 

термічного розкладання: 1 – газова атмосфера, яка утворюється в 

обмеженому об’ємі, заповненому нерухомим повітрям, в результаті 

видалення води та газів термічного розкладання органічних 

речовин палива; 2 – атмосфера збагачена киснем за рахунок 

примусової подачі повітря (10 – 12 л/год.) в зону розкладання; 3 – 

інертна атмосфера, утворена газоподібним азотом, потік якого 

підтримували на рівні 20 – 25 л/год.; 4 – киснево-дефіцитна 

Рисунок 1. Загальний вигляд 

експериментальної гранули (а), 

платинового тиглю (б) та схематичне 

розташування (в) в тиглі (1) 

диспергованого палива (3)  

та гранули (2). 
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атмосфера, утворена парами води та газоподібними продуктами термічного розкладання зразка в обмеженому 

об’ємі тигля, негерметично закритого кришкою. 

При цьому відбувалась реєстрація температури (крива Т) та маси зразка (крива ТГ), швидкості зміни маси 

(крива ДТГ), теплового ефекту (крива ДТА). 

На рис. 2 представлена дериватограма 

термічного розкладання тирси деревини в 

умовах власної газової атмосфери. 

Дисперговане паливо було зосереджене 

всередині конічного тигля (рис. 1в), в 

результаті чого доступ кисню до нижніх 

шарів матеріалу ускладнений. 

Зміна маси зразка (крива ДТГ) 

відбувається в три етапи (табл. 1). На 

першому етапі спостерігається 

ендотермічний процес видалення води (до 

178 ºС). Деструкційні зміни в матеріалі 

починаються відразу після зневоднення. 

Розпад органічних сполук 

характеризується двома етапами (178–387 

та 387–574 ºС), що відрізняються 

швидкостями розкладання та видом 

супутніх теплових ефектів. Швидкість 

розкладання досягає свого максимуму при 

336 ºС. Середня швидкість термічного розкладання органічних сполук складає 1,83 % сухих речовин /хв. 

(СР/хв.). 

Процеси деструкційних змін в деревині носять загальний екзотермічний характер (крива ДТА). Після 

втрати води розвиваються екзотермічні процеси, які супроводжуються інтенсивним газоутворенням з викидом 

газів за межі тигля, що відображається в вигляді піка теплопоглинання. Після завершення ендотермічної фази 

газовиділення розпочинається другий етап термічного розкладання, теплова потужність екзотермічних процесів 

зростає, проходить через максимум і завершується при 590 ºС. 

Таблиця 1. 

Результати аналізу дериватограм зразків деревини сосни 

№ 

з/п 
Зразок 

Видалення води 

Термічне 

розкладання 

органічних 

речовин 

Швидкість 

розкладанн

я 

органічних 

сполук 

Зола 

інтервал, 

°С 

% , до 

маси 

зразка 

інтервал, 

°С 

%, 

до  

СМ 

% 

СР/хв. 

%, 

до 

СМ 

1 Полідисперсна тирса в шарі без 

стискання (власна газова атмосфера) 
21–178 7,17 178–574 99,91 1,83  0,35 

2 Гранула з полідисперсної тирси після 

ТВА (50 МПа, власна газова 

атмосфера) 

20–181 9,17 181–518 98,30 2,17  1,70 

3 Гранула з суміші 70% КФ та 30% МФ 

після ТВА (50 МПа, власна газова 

атмосфера) 

22–176 6,74 176–502 98,17 2,24  1,83 

4 Гранула з суміші 70% КФ та 30% МФ 

після ТА (80 МПа, атмосфера збагачена 

киснем) 

26–162 8,33 162–484 98,42 2,35  1,15 

5 Гранула з суміші 70% КФ та 30% МФ 

після ТВА (40 МПа, атмосфера 

збагачена киснем) 

26–173 7,54 173–411 98,99 3,19  1,01 

6 Гранула з полідисперсної тирси після 

ТВА (50 МПа, інертна атмосфера) 
20–181 7,67 181–863 94,07 1,04  5,19 

7 Гранула з полідисперсної тирси  

(50 МПа, киснево-дефіцитна 

атмосфера) 

20–177 6,05 177–689 95,46 1,41  4,06 

 

Рисунок 2. Дериватограма полідисперсної тирси 

деревини  

сосни в шарі без стискання. Власна газова атмосфера. 
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Гранули зразків, дериватограми яких представлені на рис. 3 та 4, були виготовлені з попередньою 

термовологою активацією. Характер кривих для гранули з полідисперсної тирси (рис. 3) подібний до кривих 

полідисперсної тирси деревини в шарі (рис. 2). Зміна маси зразка також характеризується трьома етапами  

(табл. 1). Проте, за рахунок розміщення гранули на виступі тигля (рис. 1в), доступ кисню облегшений. 

Температура закінчення розкладання зміщується в область нижчих температур (до 518 ºС), а сереня швидкість 

термічного розкладання органічних сполук зростає до 2,17  % СР/хв. 

При термовологій активації деревини збільшення вмісту мікрофракції в суміші до 30% (рис. 4) звужує 

інтервали видалення води та термічного розкладання палива (табл. 1). Відповідно збільшується середня 

швидкість розкладання органічних сполук до 2,24 % СР/хв. 

Загалом для випадку відкритих тиглів в умовах без примусового подавання повітря в зону розташування 

тиглів незалежно від форми палива та його активації реєструється бурхливе розкладання, яке характеризується 

потужним ендотермічним ефектом з явно вираженим максимумом на фоні загального екзотермічного процесу 

(криві ДТА на рис. 2–4) розкладання. На даному етапі маса сухих речовин зразка різко зменшується. Після 

завершення ендотермічного процесу спостерігається зростання тепловиділення, яке проходить через максимум. 

Збагачення зони розкладання киснем за рахунок примусової подачі свіжого повітря викликає інтенсивний 

перебіг процесів розкладання відразу після видалення води (рис. 5–6).  

Інтервал розкладання органічних речовин для гранули з суміші 70% КФ та 30% МФ деревини після 

термічної активації і тиску пресування 80 МПа (рис. 5) становить 162–477 ºС (табл. 1). Швидкість розкладання 

органічних сполук становить 2,35 % СР/хв. В цьому випадку характерні дві фази. В інтервалі 162–366 ºС 

розкладається органічних речовин 96,92 % до маси сухого матеріалу (СМ) зі швидкістю 3,82 % СР/хв., а в 

інтервалі 366–477 ºС – 1,29 % до маси СМ зі швидкістю 0,08 % СР/хв. 

В гранулі, отриманої з суміші 70% КФ та 30% МФ деревини після термовологої активації при тиску 

пресування 40 МПа (рис. 6), в інтервалі 173–411 ºС розкладається органічних речовин 98,42% до маси СМ зі 

швидкістю 3,19 % СР/хв. 

Відмінність процесів розкладання гранули, виготовленої при пресуванні з тиском 80 МПа, (рис. 5) та 

гранули, виготовленої з тиском 40 МПа (рис. 6), полягає в тому, що більший тиск пресування призводить до 

Рисунок 4. Дериватограма гранули з 

суміші 70% КФ та 30% МФ деревини сосни 

після ТВА. Тиск пресування 50 МПа. Власна 

газова атмосфера. 

 

Рисунок 3. Дериватограма гранули з 

полідисперсної тирси деревини сосни після 

ТВА. Тиск пресування 50 МПа. Власна газова 

атмосфера. 

Рисунок 5. Дериватограма гранули з 

суміші 70% КФ та 30% МФ деревини сосни 

після ТА. Тиск пресування 80 МПа. Атмосфера 

збагачена киснем. 

Рисунок 6. Дериватограма гранули з 

суміші 70% КФ та 30% МФ деревини сосни 

після ТВА. Тиск пресування 40 МПа. 

Атмосфера збагачена киснем. 

 



Одеська національна академія харчових технологій 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Збірник наукових праць VIІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні енерготехнології» 

 9-13 вересня 2019   
63 

меншої інтенсивності процесів розкладання. Незважаючи на умови отримання гранул збагачення киснем зони 

розкладання призводить до прискорення термічного розкладання. 

В інертній атмосфері термічне розкладання проходить по схемі піролізу деревини в інтервалі 181–863 ºС 

(рис. 7, табл. 1). Розпад органічних сполук також має дві фази розвитку (181–358 та 358–863 ºС), що 

відрізняються швидкостями розкладання та видом супутніх теплових ефектів. Швидкість термічного 

розкладання органічних сполук складає 1,04 % СР/хв. 

Термічне розкладання гранули з полідисперсної тирси в закритому кришкою платиновому тиглі 

відбувається в атмосфері кисневого дефіциту і завершується за 689 ºС (рис. 8). В цьому випадку розкладання 

проходить подібно процесам в інертному середовищі, криві мають схожий характер. На відміну від відкритого 

тигля, в закритому тиглі не відбувається значного видалення газоподібних речовин за межі тигля і 

ендотермічний ефект незначний. Через обмежений доступ кисню в зону реакцій швидкість розкладання дещо 

більша і складає 1,41 % СР/хв. 

Загалом збідніла киснем газова атмосфера обумовлює зменшення швидкості окислення і зсув температури 

розкладання в бік більш високих температур.  

Для більшої наочності криві ДТА термічного розкладання гранульованого палива з деревини сумісно 

представлені на рис. 9. З рисунка добре видно відмінність процесів, що відбуваються в паливі, отриманому в 

різний спосіб, при нагріванні з постійною швидкістю в збіднілій, збагаченій киснем та інертній атмосфері. 

 
Рисунок 9. Криві ДТА деревини сосни. 

Аналізуючи отримані результати можна зазначити, що найбільш широкі температурні інтервали термічного 

розкладання деревини сосни отримані в інертній чи киснево-дефіцитній атмосфері, а найменші – для зразків в 

атмосфері збагаченій киснем (табл. 1). Збільшення швидкості термічного розкладання звужує його 

температурні інтервали. Найменша кількість органічних речовин розкладається в інертній та в киснево-

збіднілій атмосфері, 94,07 та 95,46 відповідно. В інших досліджених умовах вона складає 98-99,9%. 

 

Висновки. Визначено температурні інтервали зневоднення, термічного розкладання органічних речовин і 

зольність палив. Температури максимумів швидкості видалення води та теплопоглинання в гранульованому 

Рисунок 7. Дериватограма гранули з 

полідисперсної тирси деревини сосни після 

ТВА. Тиск пресування 50 МПа. Інертна 

атмосфера. 

Рисунок 8. Дериватограма гранули з 

полідисперсної тирси деревини сосни. Тиск 

пресування 50 МПа. Киснево-дефіцитна 

атмосфера. 
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паливі зміщені в сторону більш високих температур в порівнянні з паливом, яке перебуває в шарі. Відмічений 

факт є наслідком збільшення опору переносу вологи в гранулі в зв’язку з більшою щільністю. Через складності 

доступу окислювача до частинок диспергованого палива в шарі та меншу теплопровідність процес його 

термічного розкладання проходить повільніше і в більш широкому інтервалі температур ніж у гранулах. 

Показано, що газова атмосфера суттєво впливає на кінетику та хід термічного розкладання органічних речовин 

деревини. В процесі термічного розкладання палива у власній газовій атмосфері спостерігається видалення 

газоподібних продуктів, що супроводжується ендотермічним ефектом. Показано, що збагачення газової 

атмосфери киснем призводить до зростання швидкості реакцій та звуження інтервалу температур термічного 

розкладання. Інертна або киснево-дефіцитна атмосфера суттєво знижує інтенсивність процесів термічного 

розкладання.  
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Анотація. Зміна загальнопланетарного клімату призводить до руйнівних наслідків для планети Земля і 

робить цю проблему однією з найважливіших у сфері охорони навколишнього середовища . Існує багато 

способів для вирішення цієї проблеми, одна із них зменшення концентрації СО2  із залученням біологічних 

методів очищення промислових газових викидів із використанням фотосинтетичних властивостей 

мікроводоростей. 

Найвагомішим джерелом вуглекислого газу (СО2) є спалювання палива, твердого, рідкого чи  

газоподібного. А відповідно супутніми продуктами спалювання є SO2, NxOy та P2O5. Безумовно присутність цих 

газів буде впливати на ефективність поглинання СО2 хлорофілсинтезуючими мікроводоростями типу Chlorella. 

Тому важливо дослідити вплив оксиду нітрогену (NxOy) та оксиду фосфору (P2O5) на ефективність поглинання 

вуглекислого газу (СО2) хлорофілсинтезуючими мікроводоростями типу Chlorella. 
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Встановлено явище активування  оксидами нітрогену та оксидом фософру процесу фотосинтезу. 

Встановлені допустимі значення концентрацій активаторів (NxOy та P2O5) в процесі поглинання вуглекислого 

газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями. На основі рішення розробленої математичної моделі 

поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями та отриманих експериментальних 

результатів дослідження отриманоо графічні та аналітичні залежності поглинання СО2 хлорофілсинтезуючими 

мікроводоростями за умови присутності оксиду фосфору та оксидів нітрогену.. Визначено значення 

оптимальної концентрації оксидів нітрогену та оксиду фосфору як активаторів  приросту мікровдоростей типу 

Chlorella. 

Abstract. Changing the planet climate leads to devastating consequences for the planet Earth and makes this 

problem one of the most important in the field of environmental protection. There are many ways to solve this problem, 

one of which is the reduction of CO2 concentration with the use of biological methods for the purification of industrial 

gas emissions using the photosynthetic properties of microalgae. 

The main source of carbon dioxide (CO2) is combustion of fuel, solid, liquid or gaseous. Consequently, by-products 

of combustion are SO2, NxOy and P2O5. Certainly, the presence of these gases will affect the absorption efficiency of 

CO2 chlorophyllsynthesizing microalgae of the Chlorella type. Therefore, it is important to study the effect of nitrogen 

oxide (NxOy) and phosphorus oxide (P2O5) on the absorption efficiency of carbon dioxide (CO2) 

chlorophyllsynthesizing microalgae of the Chlorella type. 

The phenomenon of activation by oxides of nitrogen and phosphorus oxide in the process of photosynthesis is 

established. The established values of activator concentrations (NxOy and P2O5) in the process of absorption of carbon 

dioxide by chlorophyllsynthesizing microalgae. Based on the decision of the mathematical model and the experimental 

results obtained, graphs of the dependence of the absorption of CO2 on the chlorophyllsynthetic microalgae were 

constructed in the presence of phosphorous oxide and nitrogen oxides. The values of optimal concentration of nitrogen 

oxides and phosphorus oxides as enhancers of growth of microalgae of the Chlorella type were determined. 

 

Ключові  слова: вуглекислий газ (CO2), оксиди нітрогену (NxOy), оксид  фосфору (P2O5), 
 
мікроводорості, 

активатори. 

Key words: carbon dioxide (CO2), nitrogen dioxide (NO2), phosphorus oxide (P2O5), microalgae,  activators. 

 

Постановка проблеми.  Глобальне потепління, яке викликане збільшенням концентрації парникових газів  

в атмосфері, викликає серйозне занепокоєння і привертає все більшу увагу оскільки природні джерела 

викопного палива виснажуються. Ефективне зменшення викидів парникових газів є важливою міжнародною 

проблемою в наукових, і екологічних спільнотах і навіть в міжнародній економіці та політиці. Вуглекислий газ 

(CO2) є одним з основних парникових газів, що викидаються в атмосферу. Таким чином, зменшення викидів 

СО2  за допомогою біологічних методів є важливим завданням екологічної спільноти сьогодення. [1] 

Серед біологічних методів, фотосинтез мікроводоростей має ряд переваг, таких як вища швидкість фіксації 

CO2, ніж у наземних рослин, також необхідності в подальшій утилізації захопленого СО2 немає. Біологічна 

фіксація CO2 за допомогою мікроводоростей розглядається як потенційна тактика не тільки зменшити викиди 

CO2, але і отримати біомасу мікроводоростей з високим вмістом ліпідів (джерело регенеративної енергії). 

Включення CO2 в компоненти запасу енергії в біомасі, такі як вуглеводи і ліпіди, заснована на фотосинтезі і 

фіксації СО2 є найбільш перспективним шляхом для вловлення вуглекислого газу з газових викидів. [2]  

Хлорофілсинтезуючі мікроводорості мають ряд суттєвих переваг. Вони не потребують добрив, не 

потребують багато місця на відміну від наземних культур. Фактично вони створюють потужну конкуренцію 

традиційним культурам. До того ж, водорості швидко ростуть.  Вони можуть рости будь-де, якщо отримують 

достатньо світла, води і вуглекислого газу, який поглинають. Водночас самі нейтралізують речовини, які 

забруднюють воду при їх культивуванні. Отож вирощування  водоростей вважається екологічно чистим 

виробництвом. [3] 

Основні чинники, що впливають на процес фотосинтезу мікроводоростями є ступінь аерації вуглекислим 

газом,  температура, освітленість, лужно-кислотний баланс, вплив активаторів реакції фотосинтезу і т. д. За 

рахунок дослідження цих факторів можна отримати більш глибоке розуміння біологічних процесів, що 

відбуваються у досліджуваному  об’єкті. [4] 

Мета роботи полягає у вивченні впливу оксидів, які можуть виступати в ролі активаторів процесу 

фотосинтезу при  поглинанні вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями типу Chlorella. 

Теоретична частина.  
Всі процеси у живій природі протікають винятково ферментативним шляхом. Тому перетворення 

забруднюючих речовин всередині клітини мікрводорості відбувається завдяки дії ферментів. За даними 

сучасних досліджень активністю ферментів  можна регульовати. Більшість ферментів можуть зв’язуватися з 

малими молекулами, які мають назву модифікатори (ефектори) і можуть змінювати ферментативну активність. 

До них належать: інгібітори– сполуки, які гальмують активність ферменту та активатори – сполуки, які 

збільшують ферментативну активність. Відповідно результат дії інгібіторів має назву інгібування, активаторів –

 активація. [5]. 
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Швидкість протікання біохімічних процесів залежить не тільки від природи і концентрації ферменту та 

субстрату, але й від присутності – інгібіторів і активаторів. В живій природі інгібіювання і активація ферментів 

і ферментних систем є найважливішими засобами регулювання метаболізму і пристосування до умов 

навколишнього середовища [6]. 

Активація ферментативної активності найчастіше може відбуватися під дією кофакторів, субстратів або 

інших метаболітів. Кофактори можуть позитивно впливати на зв’язування субстрату з активним центром, 

каталітичне перетворення субстрату, іноді утворюють метало-субстратні комплекси, які більш ефективно 

підлягають дії ферменту. Молекули субстрату також можуть активувати фермент, але за рахунок інших 

механізмів. Відомо, що молекули субстрату стабілізують структуру ферменту та індукують необхідні 

конформаційні зміни в активному центрі. [7] 

Активуючий вплив на швидкість ферментативної реакції надають  речовини органічної і неорганічної 

природи. Активатори в свою чергу не можуть діяти за конкурентним механізмом, приєднуючись до активного 

центру ферменту і перешкоджаючи тим самим перетворенню субстрата. Неконкурентна активація зустрічається 

часто, оскільки такі активатори не впливають на утворення фермент-субстратного комплекса і прискорюють 

перетворення субстрата в продукт. Для встановлення каталітичних характеристик активаторів вивчали 

експериментально кінетику приросту хлорофілсинтезуючих мікроводоростей за різних значень концентрацій 

активаторів [8].  

Експериментальна частина. Для дослідження впливу активування на процес поглинання вуглекислого 

газу використовували мікроводорості - Chlorella vulgaris. Її культивували протягом 11 діб у шести 

фотобіореакторах об’ємом 1 дм
3
. Живильні речовини - вуглекислий газ та елементи мінерального живлення 

клітини мікроводорості отримують безпосередньо з навколишнього рідкого середовища, засвоюючи їх всією 

своєю поверхнею. На час проведення даного дослідження температуру підтримували в межах  t=30˚C, для  

досягнення максимально сприятливих умов культивування. Так, як оксиди NxOy, і P2O5 у водному середовищі 

утворюють відповідні аніони    
 ;       

 , та  засвоюється мікроводоростями у вигляді цих же аніонів, тому їх 

вплив на поглинання вуглекислого газу, а від так на приріст хлорофілсинтезуючих мікроводоростей вивчали за 

різних їх значень концентрацій. 

Для дослідження впливу оксидів нітрогену на приріст хлорофілсинтезуючих мікроводоростей у першому 

фотобіореакторі концентрація аніону    
    становила 8,5 мг/м

3
,  у другому –15,6 мг/м

3
, у третьому –34 мг/м

3
, а 

у четвертьому- 68 мг/м
3
. Для дослідження впливу оксиду фосфору (P2O5) на приріст хлорофілсинтезуючих 

мікроводоростей у першому фотобіореакторі концентрація аніону аніону      
   становила 0,02 мг/м

3
,  у 

другому –0,04 мг/м
3
,  у третьому –0,06 мг/м

3
,  у четвертому –0,08мг/м

3
, у п′ятому – 0,1мг/м

3
. Та відповідно 

контрольний розчин, який не містив відповідних аніонів у двох варіантах досліджень.  
Приріст біомаси хлорофілсинтезуючих мікроводоростей, за таких умов визначали фотоколориметричним 

методом з використанням синього світлофільтра згідно закону Бугера-Ламберта-Бера.[9] Оскільки оптичне 

поглинання світла за даної довжини хвилі пропорційне концентрації мікроводоростей, одержані 

експериментальні дані накопичення біомаси мікроводоростей в залежності від часу в межах досліджуваної 

концентрації    
  ) та      

   пропорційні значенням оптичних густин. Вимір оптичної густини досліджуваних 

і контрольних розчинів виконували відносно розчину порівняння. У нашому випадку розчином порівняння 

була  вода. 

В процесі обробки експериментальних даних було отримано графічні залежності, що показують зміну 

концентрації мікроводоростей в часі за різних значень концентрацій    
    (рис.1) та      

    (рис. 2) відповідно 
в середовищі культивування  при одноразовому введенні. 

Рисунок 1. Залежність зміни концентрації клітин 

мікроводоростей  в часі за відповідних концентрацій 

   
  

 
 

Рисунок 2. Залежність зміни концентрації  клітин 

мікроводоростей в часі при відповідних 

концентраціях      
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Із зростанням концентрації    
  та      

   збільшується приріст клітин мікроводоростей в порівнянні з 
контролем. Як видно на (рис. 1) 4 проба на другий день поводить себе так само як інші, тобто має місце фаза 

пристосовання до двох діб, з третьої доби починається незначний ріст, який  на 5-ту добу є вищий ніж у 

контрольній пробі, проте з шостої доби спостерігається  спад і наступні п’ять діб спостерігається зменшення 

приросту. При вищих значення концентрацій     
 має місце відмирання мікроводоростей в порівнянні з 

контролем.  

Аналізуючи дані (рис. 2.) слід зазначити, що із зростанням концентрації      
 збільшується приріст клітин 

мікроводоростей, але до певного значення. Як видно на (рис.2) 5 проба на перший та другий день поводить себе 

так само як інші, тобто зростає, з третього дня починається спад, який продовжується решту днів 

експериментального дослідження. Водночас спостерігається збільшення маси клітин мікроводоростей в 

контрольній ємності, яка не зазнала впливу аніону      
 .  Це говорить про те що ми додали згубну дозу 

     
  для приросту хлорофілсинтезуючих мікроводоростей типу Chlorella. 

Підводячи підсумок отриманим результатам можемо припускати, що продукти спалювання палива - оксиди 

нітрогену (NxOy), оксид  фосфору (P2O5), 
 
до певних значень концентрацій виступають  активаторими 

поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями. 

Визначальним параметром, який характеризує приріст мікроводоростей може бути δµ – це питома 

швидкість приросту або коефіцієнт питомого приросту (с 
-1

):  

δk=δC1/С×δt      (1) 

де δC1 – приріст мікроводостей ; С – концентрація мікроводоростей,   

З іншого боку коефіцієнт приросту також може бути визначений за рівняння: 

δC/δt=µ×C       (2) 

Згідно рівняння, коефіцієнт приросту характеризує відносний приріст концентрації мікроводоростей за 

одиницю часу. Якщо протягом певного часу δµ залишається незмінним, то такий приріст називається 

експоненційним, а відповідний йому проміжок часу – експоненційною фазою приросту. 

Проінтегрувавши рівняння (3), знаходимо постійну інтегрування за умови, що в початковий момент часу 

t=0 наявна вихідна концентрація клітин мікроводоростей С0. 

С=С0×exp(µt)      (3) 

Оскільки логарифмічна залежність концентрації клітин мікроводоростей від часу в період експоненційного 

приросту є лінійною залежністю то це дає можливість визначити коефіцієнт приросту µ як тангенс кута нахилу 

експериментальних прямих. Тому підставивши  експериментальні дані у рівняння (4)  утримаємо залежністі  Ln 

C=f(t) , які зображені на рис. 3; рис.4. 

Рисунок 3. Залежність зміни логарифму 

концентрації суспензії клітин мікроводоростей від 

часу (за відповідних концентрацій    
 ) 

 
Рисунок 4. Залежність зміни логарифму 

концентрації суспензії клітин мікроводоростей від 

часу (за відповідних концентрацій      
  ) 

 

Рис. 3. – Залежність зміни логарифму 

концентрації суспензії клітин мікроводоростей 

від часу (за відповідних концентрацій    
 ) 

 

Рис. 4. – Залежність зміни логарифму 

концентрації суспензії клітин мікроводоростей від 

часу (за відповідних концентрацій      
  ) 

Користуючись прямими одержаними з графіків визначаємо коефіцієнт приросту µ. Отримані залежності 

дозволяють визначити коефіцієнт приросту µ, як тангенс кута нахилу експериментальних прямих. Оскільки в 

контрольних ємкостях є збільшення приросту біомаси мікроводоростей, то значення коефіцієнта приросту 

додатнє, µ =  0,036 с
-1

 (рис. 3), µ =  0,1394 с
-1

 (рис. 4). Для аніону    
  за концентрації   8,5 мг/м3 – 0,076 с

-1
; за 

концентрації   15,6 мг/м3  – 0,077 с
-1
; за концентрації   34 мг/м

3
  µ = – 0,075 с

-1
; за концентрації   68 мг/м

3 
,  µ= -

0,037 с
-1

. Оскільки в 1-4 пробах є збільшення приросту біомаси мікроводоростей, тому значення коефіцієнта 

приросту є додатнім. У випадку п′ятої проби  має місце зменшення приросту мікроводоростей, тому значення 
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коефіцієнта приросту µ  є від’ємне. Для аніону      
 за концентрації 0,02 мг/м

3
, µ =0,2666 с

-1
; за концентрації 

0,04 мг/м
3
 , µ =0,2718 с

-1
; за концентрації 0,06 мг/м

3
 , µ =0,2689 с

-1
; за концентрації 0,08 мг/м

3
 , µ =0,2659 с

-1
; за 

концентрації 0,1 мг/м
3
, µ = -0,0426 с

-1
. Оскільки в 1-4 пробах є збільшення приросту біомаси мікроводоростей, 

то значення коефіцієнта приросту – додатнє. У випадку п′ятої проби , коли концентрація       
   µ = - 0,1 мг/м

3
  

має місце зменшення приросту біомаси мікроводоростей, тому значення коефіцієнта приросту µ  - від’ємне. 

Математична модель приросту біомаси мікроводоростей в залежності від концентрації активаторів за 

результатами експериментальних досліджень може бути описана наступним чином:  

 
 
 

 
 

  

  
    

  

  
          

         

 

         

   (4) 

де, x – концентрація (   
 ), (     

 ); С- концентрація мікроводоростей у суспензії; µ1 , µ2 -коефіцієнти 

приросту за позитивного та негативного значення при заданні відповідних початкових умов . 

Перше рівняння  системи описує приріст концентрації мікроводоростей в залежності від концентрації 

аніону    
            

 . При досягненні певного, критичного значення концентрації аніону за результатами 

експериментальних досліджень спостерігається негативний приріст біомаси мікроводоростей. Це явище 

супроводжується відповідним значенням коефіцієнту приросту - µ2.  

Для вирішення лінійної системи (4) застосовано операційний метод Ейлера. Рішення даної моделі має 

вигляд; 

    
  

       
                  (5) 

Рівняння (5) описує зміну концентрації біомаси мікроводоростей в межах концентрацій аніонів від 0 до 

безмежності. Дане рівняння дозволяє розраховувати концентрацію аніонів, за якої досягається максимальне 

значення концентрації біомаси мікроводоростей, щ адекватно максимальному поглинанню вуглекислого газу. 

Для цього необхідно знайти умову екстремуму, а саме диференціюючи його та прирівнюючи результат до нуля; 
  

  
         (6) 

Після проведення незначних математичних перетворень приходимо до рішення  (7) за яким знаходимо 

концентрацію аніонів для досягається максимального значення концентрації біомаси мікроводоростей при 

відомому значенні коефіцієнтів приросту – μ;;  

;
)(

lnln

21

12
max








x      (7) 

Використовуючи дані математичної обробки результатів експериментальних досліджень приросту біомаси 

мікроводоростей ми знайшли коефіцієнти приросту μ1 та μ2. Після підстановки отриманих значень у розв`язок 

математичної моделі  рівняння (7) розраховуємо оптимальне значення концентрацій    
 

   для приросту 

мікроводоростей типу Chlorella. 

)(

lnln
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x ;/46,18
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Аналогічно підставляємо значення у рівняння (7) та розраховуємо оптимальне значення концентрації 

      
  для приросту мікроводоростей Chlorella. 

Для перевірки адекватності математичної моделі  будували аналогічні графіки залежності концентрації 

оксидів (   
 ;      

 ,) від коефіцієнтів приросту µ отримані експериментальними методом (рис.5 та рис.6). 

 

Рисунок 5. Залежність коефіцієнту приросту  

мікроводоростей µ. від концентрації      
  

 
Рисунок 6. Залежність коефіцієнту приросту 

мікроводоростей µ. від концентрації    
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З ( рис. 5.) видно, що максимальний приріст концентрації мікроводоростей досягається за концентрації 

     
 ≈0,06мг/м

3
. Також з ( рис. 6.) видно що максимальний приріст концентрації мікроводоростей досягається 

за концентрації    
 

 ≈18мг/м3.  Це свідчить про адекватність  математичної моделі.  

Отримані результати дозволяють в подальшому прогнозувати обладнання для здійснення технології 

поглинання вуглекислого газу за умови присутності NxOy та P2O5. 

 

Висновок. Проведені експериментальні дослідження поглинання вуглекислого газу 

хлорофілсинтезуючими мікроводоростями типу Chlorella за умов присутності  активаторів NxOy та P2O5. На 

основі отриманих результатів побудовано експериментальні криві приросту концентрації мікроводоростей від 

часу. Розроблено математичну модель приросту біомаси мікроводоростей в залежності від концентрації NO
-3,

 

(NxOy) та        
 , (P2O5).  Встановлено  розрахункове значення оптимальної концентрації    

  та       
    для 

приросту мікровдоростей типу Chlorella та підтверджено її експерментальним методом. 
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Інститут технічної теплофізики НАН України (ІТТФ НАНУ), м. Київ 

 

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE HEAT AND MASS EXCHANGE 

EQUIPMENT FOR PHARMACEUTICAL TECHNOLOGIES 
Grabova

 
T. PhD, Leading Researcher, Shmatok O. PhD, Leading Researcher,  

Silnyagina N., Senior Researcher 

Institute of Engineering Thermophysics (IET of NASU), Kyiv  

 

Анотація. В роботі досліджено вплив гідродинамічних ефектів, які реалізуються у роторно-пульсаційних 

апаратах дисково-циліндричного типу, на реологічні, структурні та текстурні характеристики дисперсних 

систем зі структурами складного коагуляційного і конденсаційно-коагуляційного типу. Досліджувані системи 

мають міцну високорозвинену структуру з аномальною реологічною поведінкою. Виявлено, що системи з 

коагуляційною структурою здатні до повного тиксотропного відновлення після зняття навантаження, а системи 

зі змішаною структурою  тільки частково. Останні  є чутливими до зсувних деформацій, вплив яких різко 

зростає в процесі структуроутворення і призводять до втрати плинності системи, що ускладнює технологію 

отримання таких систем. Виявлено, що при гідродинамічній обробці, з одного боку зростає дисперсність, а з  

іншого  відбуваються текстурні перебудови, що призводить до зміни функціональних властивостей.  

Часові і просторові фактори впливу на систему залежать від конструктивних особливостей апаратів та 

повинні бути узгоджені з фізичними і фізико-хімічними властивостями компонентів системи. Для отримання 

структурованих дисперсних систем було запропоновано проточні апарати з двома роторно-статорними 

парами у вертикальному виконанні і з трьома парами в горизонтальному виконанні, які можуть бути задіяні 

як в одному циркуляційному контурі, так і працювати в автономних режимах. За результатами досліджень 

запропоновано технологічне обладнання для отримання структурно однорідних функціональних продуктів. 

Abstract. The influence of hydrodynamic effects realized in rotary-pulsation disk-cylindrical apparatus on the 

rheological, structural and texture characteristics of disperse systems with structures of complex coagulation and 

condensation-coagulation type is investigated in the work. The researched systems have a strong, highly developed 

structure with abnormal rheological behavior.  It was discovered that a system with a coagulation structure is capable of 

full thixotropic recovery after removal of the load and a system with a mixed structure only partially. The last is 

sensitive to shear deformations, the influence of which sharply increases in the process of structuring and leads to loss 

of fluidity of the system, complicating the technology for producing such systems. It was determind that during 

hydrodynamic processing dispersion increases on the one hand and textural changes occur on the other hand which 

leads to a change in functional properties. 

The time and spatial factors of influence on the system depend on the design features of the apparatuses and must 

be agreed with the physical and chemical properties of the system components. Flow apparatuses with two rotor-stator 

pairs in a vertical version and with three pairs in a horizontal version, which can be used both in one circulation circuit 

and operate in autonomous modes were proposed to obtain structured disperse systems. The technological equipment 

was proposed for obtaining structurally homogeneous functional products as the result of the research. 

 

Ключові слова: нанодисперсні системи, структурування, роторно-пульсаційний апарат, реологічна 

поведінка. 

Keywords: nanodispersed systems, structuring, rotary-pulsation apparatus, rheological behavior. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними 

завданнями. За даними міжнародних експертів настає “золота ера інновацій в області досліджень та розробці 

нових лікарських засобів”. Однак, аналіз ринку фармацевтичного обладнання і техніко-технологічного 

оснащення виробництв фармацевтичної галузі України свідчить про те, що більш ніж 95 % є імпортним [1]. В 

зв’язку з цим, є незаперечна необхідність у запровадженні вітчизняних технологій та обладнання. 

Фахівці Інституту технічної теплофізики НАН України (ІТТФ НАНУ) мають вагомий досвід у розробці, 

створенні та впровадженні інноваційного обладнання, в тому числі для потреб фармацевтичної промисловості 

(рис. 1). Для здійснення та інтенсифікації процесів, таких як гомогенізація, диспергування, структурування, 

деагрегація і деагломерація, екстрагування та інше, в технологічних схемах застосовуються роторно-

пульсаційні апарати дисково-циліндричного типу (РПА), в яких реалізується комплекс гідродинамічних, 

гідроакустичних та механічних впливів на рідинне середовище. Апарати відрізняються виконанням, 
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конструктивними особливостями робочих елементів та комбінацією статорно-роторних пар. Все це впливає на 

гідродинамічні параметри збурень потоку рідинного середовища, яке проходить через РПА [2-4]. 

 
Рисунок 1. Карта впроваджень тепломасообмінного обладнання для фармацевтичної промисловості 

 

Розробка нових продуктів зумовлює рішення широкого спектру теоретичних та експериментальних задач: 

від вивчення властивостей окремих компонентів системи і системи вцілому до розробки технології та 

обладнання для продукування готового продукту з заданими функціональними властивостями. 

Зазвичай, технологічне обладнання проектується індивідуально під кожен виробничий процес в залежності 

від типу рідких або м’яких лікарських форм і властивостей їх компонентів. Широкий спектр суспензійних або 

суспензійно-емульсійних лікарських засобів являє собою структуровані або зв’язано-дисперсні системи: мазі, 

гелі, пасти та концентрати. Технологічний процес при отриманні таких систем ускладнений у зв’язку з тим, що 

дисперсна система в процесі обробки проходить широкий спектр станів  від істинно рідинних через 

структуровані рідини, гелі до твердоподібних систем. Виникнення структур і їх взаємні перетворення в 

дисперсних системах при зміні концентрації, температури, складу та ін. в значній мірі визначаються характером 

міжмолекулярних взаємодій у системі, просторовою будовою структурних одиниць, особливостями теплового 

руху частинок, інтенсивністю і часом зовнішнього впливу [1, 5-8]. 

Для визначення шляхів і особливостей управління технологічними процесами, вибору оптимальних умов 

гідродинамічної обробки при отриманні структурованих систем із заданими функціональними властивостями в 

ІТТФ НАНУ розроблено пілотну установку (рис. 2). Складовою одиницею установки є реактор 1 з кришкою, 

оснащений оригінальним перемішуючим пристроєм 2 зі шкребками і регульованою швидкістю обертання, 

сорочкою для нагрівання/охолодження і термостатування. Відмінною рисою запропонованої установки є те, що 

у циркуляційному контурі передбачено оригінальний дисково-циліндричний апарат (ДЦА) у вертикальному 

виконанні 4, який безпосередньо приєднаний до конусного реактора 3. Реактори між собою з’єднанні системою 

трубопроводів та запірно-регулюючою апаратурою. Циркуляція системи по контуру здійснюється насосом 6. 

Крім того, для інтенсифікації технологічних процесів, особливо на етапі коли у дисперсній системі 

починаються глибинні процеси структуроутворення і середовище втрачає плинність, в циркуляційній схемі 

передбачено ДЦА у горизонтальному виконанні 5 
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а) принципова схема установки; б) пілотна установка 

1   реактор з сорочкою; 2  перемішуючий пристрій (М1); 3  конусний ректор; 4  вертикальний ДЦА 

(G2); 5  горизонтальний ДЦА (G1); 6  роторний насос (Р2); 7  електронагрівач (Е1) 

Рисунок 2. Установка для отримання структурованих високодисперсних систем 

 

Пілотна установка пройшла апробацію в процесах отримання структурованих систем, таких як 

ентеросорбційні пасти та аплікаційні гелі.  

Матеріали та методи експериментальних досліджень.  

Складовими для ентеросорбційної пасти є гідрогель метилкремнієвої кислоти (ТОВ “Креома-Фарм”, 

Україна) та вода у співвідношенні 7:3. 

Гідрогель метилкремнієвої кислоти (ГГМКК) являє собою вологі (вологість 96...98 %) полідисперсні 

гранули (до 20 мм). Просторовий каркас структури складається з наноструктурованих глобул, а пори заповнені 

іммобілізованою водою. На поверхні глобули розміщені органічні радикали, за рахунок чого гідрогель є 

гідрофобним ( 75 %), а за рахунок несконденсованих гідроксильних груп – гідрофільним    ( 25 %) [9, 10]. 

Стояло завдання запропонувати технологію та обладнання для отримання паст з високими адсорбційними 

властивостями з дисперсністю понад 0,3·10
-9

 м. 

Складовими іншого продукту є нанорозмірний діоксид кремнію SiO2 Орисил®300 (виробник ТОВ “ЗАВОД 

ДК ОРІСІЛ”, Україна), карбомер Flogel® 860 (SNF FLOERGER, Франція) та суміш водо-спиртових рослинних 

екстрактів. Орисил®300 має розміри частинок 5…20 нм і карбомер Flogel® 860 – 5…25 мкм. 

Для такої системи поставлене завдання запропонувати технологічне обладнання для отримання структурно 

однорідних гелів пролонгованої дії. 

Про появу і характер структур, які утворюються в системах, судять на основі вивчення 

структурно-механічних властивостей, текстурних характеристик та мікроскопічних досліджень.  
Структурно-механічні властивості та вплив зсувних напруг на процеси структурування вивчались на 

ротаційних віскозиметрах типу “RHEOTEST” у режимі неперервної деформації за методом Сирле. Дослідження 

проводили при ступеневому збільшені швидкості зсуву Dr з наступним ступеневим зниженням. Час експозиції 

визначався виходячи зі специфіки систем, що досліджувались. Результати досліджень представлено у вигляді 

реограм напруження деформації від швидкості зсуву )( rDf . 

Текстурні характеристики (питома поверхня, об’єми і діаметри пор, розподіл пор за розмірами) вивчались 

шляхом неспецифічної адсорбції-десорбції н-гексану на зразках (комплекс NovaWin2, Quantochrome Instrument 

Corp.): величина питомої поверхні визначалася методом Brunauer-Emmett-Teller (BET) і питомого обсягу пор – 

методом Barrett-Joyner-Halenda (BJH), які базуються на теорії капілярної конденсації. 

Морфологію поверхонь систем досліджено за допомогою електронного растрового мікроскопу JSM-

9490LV (Японія). 

Гідродинамічну обробку здійснювали в дисково-циліндричних апаратах (ДЦА), в яких передбачена 

можливість варіювання кількістю, комбінацією та конструкцією статорно-роторних пар, швидкістю обертання 

рухомих робочих елементів (табл. 1). 
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Таблиця 1. 

Основні технічні характеристики ДЦА 

Тип ДЦА 
Виконан-

ня 

Продук-

тивність 

(по воді) 

Максимальна 

кількість 

статорно-

роторних пар,
 

од. 

Частота 

генеруючих 

пульсацій, Гц 

Швидкість 

зсуву, 

γ, с
-1

 

Середня 

окружна 

швидкість, 

м/с 

ДЦД-4 
горизон-

тальне 

до 100 

л/хв. 
4 3500 до 200∙10

3

 до 17 

ЛДЦДМ-850 
верти-

кальне 
до 40 л/хв. 3 200…4000 

9,4∙10
3

...47∙

10
3

 
4,6…23 

 

Результати досліджень та обговорення. 

Всі структури в нанодисперсних системах за класифікацією П.О. Ребіндера поділяються на два типи: 

коагуляційні та конденсаційно-кристалізаційні. Але різноманітність структур у реальних дисперсних системах 

не дозволяє чітко поділити їх на типи [8, 11]. Тому підтвердженням є дисперсні системи розглянуті в роботі. 

Для першої системи “ГГМКК-вода” характерний змішаний тип структури (коагуляційно-конденсаційний). 

З одного боку гранули ГГМКК мають конденсаційну структуру, а у воді утворюються ще й коагуляційні 

контакти. Гранули ГГМКК мають досить високі показники еластичності (0,55), пластичності (1,6 с) і період 

релаксації становить 7700 секунд [9, 12]. 

На рис. 3 представлено криві течії досліджуваних систем в режимі “навантаження-розвантаження”. 

 
а) вихідний ГГМКК; б) система “ГГМКК-вода” зі співвідношенням 7:3 після гідродинамічної обробки; 

в) схема структури ГГМКК 

Рисунок 3. Реограми (а-б) та схема будови (в) наноструктурованих систем 

Дослідження показали, що вихідна система (рис. 3, а) більш чутлива до зсувних деформацій, ніж система, 

яка пройшла гідродинамічну обробку (рис. 3, б). Поступове накладення зсувних напружень, а потім їх зняття 

призводить до незворотних деформацій. Для системи після гідродинамічної обробки в режимі “розватаження” 

відбувається різке зниження зсувних напружень (у 2 рази).  

Відновлення зруйнованих зв’язків структури системи після зняття навантаження відбувається частково 

лише за рахунок коагуляційної взаємодії, а зруйновані конденсаційні зв’язки не відновлюються.  

Характер реологічної поведінки таких структурованих систем залежить не тільки від типу структур і 

дисперсності, а і від способу та часу гідродинамічної обробки. Тому підтвердженням є результати досліджень 

текстурних характеристик вихідної системи та систем, які пройшли 1 і 10 циклів обробки (рис. 4).  
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а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

 
1  зразок вихідного ГГМКК; 2  зразок системи “ГГМКК-вода”, яка пройшла 1 цикл гідродинамічної 

обробки; 3  зразок системи, яка пройшла 10 циклів обробки 

Рисунок 4. Текстурні характеристики наноструктур 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

а) вихідного ГГМКК; б) системи “ГГМКК-вода”, яка пройшла 1 цикл гідродинамічної обробки; в) система 

“ГГМКК-вода”, яка пройшла 10 циклів обробки 

Рисунок 5. Мікрофотографії морфології поверхонь наноструктур 

 

Розподіл сорбційного об’єму пор за радіусами після нетривалого впливу гідродинамічних ефектів на 

систему свідчить, що граничний сорбційний об’єм пор Vsmax збільшився у 1,8 рази у порівнянні з вихідною 
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системою 1 (рис. 4), при цьому розмір і діапазон пор лишився майже незмінним rеф. Для зразка, який пройшов 

10 циклів обробки, помітне зменшення Vsmax в 1,5 рази у порівнянні зі зразком 2, при цьому діапазон розміру 

пор і розмір максимального rеф збільшився у 1,5 рази.  

Гідродинамічна обробка призводить до зменшення питомої міжфазної поверхні дослідних систем. Так для 

зразків 1 і 2 зменшення складає у 1,1 рази, для 2 і 3  3,5 рази, а 1 і 3  3,8 рази. 

Мікрорельєф досліджуваних систем підтверджує і деякою мірою пояснює отримані результати текстурних і 

реологічних досліджень (рис. 5). Так, у процесі гідродинамічної обробки відбувається подрібнення пружних 

гранул ГГМКК без порушення шорсткості (рис. 5, б). При збільшенні тривалості обробки росте дисперсність, 

але при цьому збільшується вязкость системи через зміцнення гранул за рахунок утворення гідратних оболонок 

і коагуляційного структуроутворення. Все це призводить до великих зсувних напружень в оброблюваній 

системі і, як результат, відбувається згладжування шорсткості поверхні, ущільнення гранул і перерозподіл 

порового простору з випливаючими звідси змінами структурно-сорбційних властивостей (рис. 5, в). 

Адсорбційна здатність тим більше, чим більше розвинена поверхня. Питома поверхня обумовлена розмірами 

глобул і дисперсністю гранул, а Vs і rеф  щільністю упаковки глобул і гранул. 

Іншій системі, яка розглянута авторами, “діоксид кремнію SiO2-карбомер-суміш екстрактів” притаманний 

коагуляційний тип структури. Але характер взаємодії між структурними одиницями системи неоднаковий через 

те, що SiO2 має сферичні структурні одиниці, а карбомер у дисперсійному середовищі  анізомірні. Тому така 

система має особливості з точки зору структурно-механічних властивостей. 

Для визначення технологічних параметрів отримання готового продукту окремо вивчено характер течії 

дисперсій з структурними елементами: SiO2 та карбомеру (рис. 6. а, б). Для двох дисперсій характерні незначні 

гістерезисні явища та притаманні властивості тиксотропії, але якщо дисперсія SiO2 (рис. 6, а) стає плинною 

відразу після накладення деформації, то інша система (рис. 6, б) стає плинною після досягнення в структурі 

напруження понад 18 Па. 

 

 
а) система “SiO2 -вода”; б) систем “карбомер-вода”; в) система “SiO2 -карбомер-суміш рослинних 

екстрактів” 

Рисунок 6. Реограми та схеми будови структурованих систем 

 

Зовсім інший характер течії для системи, яка складається з цих двох дисперсій (рис. 6, в). Початок 

руйнування структури починається при напруженні понад 700 Па. Реологічна поведінка такої системи складна, 

так як в різних діапазонах швидкостей деформації існують різні режими течії. В діапазоні низьких швидкостей 

спостерігається знакозмінні зміни напруження зсуву у вигляді S-подібних ділянок на кривій, зі збільшенням 

швидкості течія стабілізується і переходить до режиму зсувного загущення.  

Для отримання структурованих гелів пролонгованої дії необхідно реалізувати низку технологічних 

процесів: гомогенізація і диспергування дисперсних фаз у дисперсійному середовищі, набухання та 

розгортання полімерних структур, структуроутворення в багатокомпонентній системі. Від тривалості і 

послідовності реалізації цих процесів істотно залежить функціональні властивості готового продукту.  
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Висновки. 

Знання реологічних характеристик необхідне для вирішення гідродинамічних задач, конструювання 

робочих елементів обладнання, визначення режимів отримання та для прогнозування стабільності системи. 

Отримані в роботі дані можуть бути використані для розробки нових технологій одержання структурованих 

лікарських та косметичних засобів з покращеними властивостями. 

Запропонована установка для отримання структурованих систем є ефективною з точки зору гнучкості 

технологічного процесу. Установка дозволяє розширити технологічні можливості і збільшити асортимент 

готових продуктів. 

На запропоновану установку розроблена технічна документація. Виготовлена та пройшла апробацію 

пілотна установка. Випробування показали високу продуктивність та якість, отриманих структурованих 

продуктів, таких як ентеросорбційні пасти і аплікаційні гелі. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КАВІТАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ В НАСОСАХ РІЗНИХ 
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INVESTIGATION OF CAVITATION EFFECTS IN DIFFERENT TYPES 

OF PUMPS 
Avdieieva L. Yu. Dr.Tech.Sc., Senior Research Officer, Makarenko A. A. Ph. D, Zhukotskyi E. K. 

Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv  

 

Анотація. Насоси широко використовуються в більшості технологічних процесів хімічної і харчової 

промисловості, в т.ч. для інтенсифікації процесу отримання мікро- і наноемульсій за рахунок ефектів 

гіродинамічної кавітації. Використання кавітаційних технологій дозволяє збільшити продуктивність 

технологічних процесів, забезпечити значну економію енерговитрат і високу якість обробки дисперсних 

систем. Від надійної роботи всього обладнання залежить ефективність проходження технологічних процесів і 

якість харчових продуктів. Однак, некерована кавітація може призвести до серйозних збоїв в роботі обладнання 

і навіть руйнування конструкції. В технологічних схемах кавітаційних апаратів використовуються насоси 

різних типів. При цьому існує велика ймовірність виникнення в насосах негативних кавітаційних ефектів і 

можливе руйнування поверхонь робочих органів. Найбільшого застосування знайшли динамічні лопатеві і 

об’ємні (гвинтові або шестеренні) насоси. В роботі представлені результати досліджень виникнення 

кавітаційних ефектів в динамічному відцентровому і об’ємному шестеренному насосах за зміною 

електрохімічних показників води в результаті обробки. Встановлено виникнення кавітації в динамічному 

відцентровому насосі. На прикладі досліджень температурних показників, а також величини рН і 

електропровідності показано зміну фізичних і хімічних властивостей середовища викликаних пульсаціями і 

спаданням кавітаційних бульбашок при роботі цього насоса. 

Abstract. Pumps are widely used in most technological processes of the chemical and food industry, including for 

the intensification of the process of obtaining micro- and nanoemulsions due to the effects of the hybrid dynamics 

cavitation. Applied cavitation technologies can increase the productivity of technological processes, provide significant 

energy savings and high-quality processing of disperse systems. The efficiency of technological processes and the 

quality of food products depends on the reliable operation of all equipment. However, uncontrolled cavitation can lead 

to serious failures in the operation of equipment and even the destruction of the structure. In technological schemes of 

cavitation devices, pumps of different types are used. In this case, there is a high probability of creation the negative 

cavitation effects in the pumps and destruction of the working bodies surfaces. Types of the pumps which used the most 

are lamellar and bulk (screw or gear) pumps. The paper presents the results of research on the appearance of cavitation 

effects in dynamic centrifugal and bulk gear pumps by changing the electrochemical parameters of water as a result of 

treatment. The creation of cavitation in a dynamic centrifugal pump has been established. The change in the physical 

and chemical properties of the medium caused by ripples and the decrease of cavitation bubbles in the operation of this 

pump shows on the example of studies of temperature indices, as well as pH and electrical conductivity. 

 

Ключові слова: гідродинамічна кавітація, інтенсифікація масообмінних процесів, кавітаційні технології, 

насоси, електрохімічні властивості 

Keywords: hydrodynamic cavitation, intensification of mass-transfer processes, cavitation technologies, pumps, 

electrochemical properties. 
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Насоси представляють собою гідравлічні машини, які призначені для переміщення рідини під напором, 

перетворюючи механічну енергію привідного двигуна в механічну енергію рідини, що рухається. Насоси 

дозволяють піднімати рідину на певну висоту, подавати її на необхідну відстань в горизонтальній площині або 

циркулювати в певній замкнутій системі. Насоси широко використовуються в більшості технологічних 

процесів хімічної і харчової промисловості, в т.ч. для інтенсифікації процесу отримання мікро- і наноемульсій 

за рахунок ефектів гіродинамічної кавітації. Від їх роботи залежить ефективність проходження технологічних 

процесів і якість харчових продуктів [1,2]. 

Всі насоси за принципом дії поділяються на два основних види: динамічні та об'ємні. Динамічні насоси 

поділяються на лопатеві насоси, насоси тертя та насоси інерційного типу. Найбільшого поширення набули 

лопатеві насоси. В динамічних лопатевих насосах рідина під впливом гідродинамічних сил переміщується в 

камері, що постійно сполучена з вхідним і вихідним патрубками насоса. В об'ємних насосах рідина 

переміщується за рахунок періодичної зміни об'єму робочої камери, що поперемінно сполучається з вхідним і 

вихідним патрубками насоса. До них відносяться поршневі, пластинчасті, мембранні, гвинтові, шестеренні, 

перистальтичні. Серед об’ємних насосів найбільшого застосування набули гвинтові і шестеренні. Насоси цих 

типів активно використовуються в технологічних схемах кавітаційних апаратів. Вибір типу проводиться в 

кожному конкретному випадку з урахуванням його експлуатаційних і конструктивних якостей, а також 

технологічного призначення насоса [1,2]. 

 Метою роботи було дослідження виникнення кавітаційних ефектів в насосах різних типів за зміною 

електрохімічних показників води в результаті обробки. 

Для проведення досліджень були використані гідродинамічний відцентровий і об’ємний шестеренний 

насоси. Робота лопатевих насосів основана на загальному принципі – силовій взаємодії лопатей робочого колеса 

з оточуючим потоком рідини, яка постійно сполучена з вхідним і вихідним патрубками насоса. Рідина надходить 

через отвір в передньому диску робочого колеса по всмоктуючому патрубку і всмоктуючому трубопроводу. Рух 

рідини по всмоктуючому трубопроводу відбувається внаслідок різниці тисків над вільною поверхнею рідини в 

приймальному басейні (атмосферний) і в центральній області колеса (розрідження). Стабільна робота 

відцентрового насосу забезпечується в такому режимі, коли абсолютний тиск у всіх точках його внутрішньої 

порожнини більше тиску насичених парів рідини, що перекачується, при даній температурі. Якщо така умова не 

виконується, то починається явище кавітації, що призводить до зменшення чи навіть припинення роботи насосу. 

Витрати рідини залежать від тиску на виході з насоса, тобто - від зовнішнього навантаження. В об'ємних 

шестеренних насосах робоча рідина подається з робочого об'єму переривчасто, порціями витісняється із 

зазначеного об’єму силовими елементами таким чином, щоб в цих гідромашинах вхід постійно і дуже 

герметично роз'єднаний з виходом, за допомогою міцного і герметичного контакту зубів шестерень між собою. 

Такий спосіб роботи загалом не передбачає умов для виникнення розривів потоку і кавітації, але при певних 

умовах в зазорах між зубами шестерень можуть виникнути місцеві зони зниженого тиску [3-5]. 

При виникненні явища кавітації в насосах відбуваються суттєві зміни їх роботи: знижується 

продуктивність, напор, потужність, ККД, відбувається хімічне руйнування і кавітаційна ерозія поверхонь 

робочих органів, виникає шум і вібрація насоса, в результаті якої порушується герметичність з'єднань і 

ущільнень насоса, підвищується температура в місцях зхлопування парогазових кавітаційних бульбашок і 

кумулятивного впливу на поверхню металу. 

Дослідження зміни температурних показників при роботі насосів різних типів впродовж 20 хв. наведені на 

рис.1.  

 
Рисунок 1. Залежність температури від тривалості обробки води в насосах: 1 – динамічний відцентровий; 2 

– об’ємний шестеренний 

Аналіз одержаних результатів (рис.1) продемонстрували відмінності принципу дії обраних насосів за їх  

впливом на оброблюване середовище. В динамічному відцентровому насосі температурні показники швидко 

наростають. На відміну від об’ємного шестеренного, в якому за 20 хв. роботи підвищення температури 

відбувається на 4  °С або в 1,4 рази, у динамічному відцентровому відповідні показники наростають набагато 

швидше, в 4,4 рази. Різниця температур середовищ, оброблених в насосах різних типів становила більше 30 °С. 

Значне підвищення температури оброблюваного середовища у відцентровому насосі можна пояснити 

виникненням розрідження в центральній частині насосу що призводить до розривів суцільності рідини з 

утворенням парогазових кавітаційних бульбашок. В процесі роботи насосу вони разом із середовищем 

зносяться по каналах в зону підвищеного тиску до периферії і дифузору. При цьому утворені бульбашки 

зростають і зхлопуються з виділенням потужного імпульсу енергії, що і призводить до прояву різноманітних 
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кавітаційних ефектів [2]. В об'ємних насосах, на відміну від відцентрових, рідина рухається циклічно, порціями. 

При їх роботі рідина всмоктується і заповнює порожнини між зубцями під атмосферним тиском, тому 

виникнення кавітаційних ефектів майже виключається [3,4]. 

Гідродинамічна кавітація характеризується багатофакторним впливом на оброблюване середовище. 

Супутні до кавітації ефекти призводять до зміни хімічних, фізичних і структурних властивостей оброблюваних 

систем [6]. Результати досліджень деяких електрохімічних показників води після її обробки в обраних насосах 

на ведені на рис. 2. 

  
а) б) 

Рисунок 2. Залежність електрохімічних показників водопровідної води від тривалості обробки в насосах: 1 

– динамічний відцентровий; 2 – об’ємний шестеренний 

 

На рис.2 представлені результати досліджень рН і електропровідності зразків після обробки в обраних 

типах насосів. Отримані нами результати досліджень підтвердили висновки про виникнення гідродинамічної 

кавітації в динамічному відцентровому насосі, яка змінює і електрохімічні показники оброблюваного 

середовища. Так, в результаті активного динамічного впливу на молекулярному рівні при проходження рідини 

через відцентровий насос рівень рН (рис.2 а) змінюється вже з перших секунд обробки. Вже через 5 с значення 

рН досягають значень цього показника для води при циклічному прокачуванні в об’ємному шестеренному 

насосі впродовж 20 хв. Значення електропровідності води (рис.2 б) змінюються так само більш виражено для 

динамічного відцентрового насосу. Отримані результати вказують на активацію води з  утворенням 

електронно-збуджених станів молекул. 

Проведені дослідження показали наявність гідродинамічної кавітації при роботі динамічного відцентрового 

насосу. Для виключення некерованої кавітації і попередження збоїв в роботі обладнання, особливо в 

технологічних схемах кавітаційних технологій, бажано використовувати насоси що не піддаються впливу 

кавітації, наприклад об’ємні. При їх роботі рідина всмоктується і заповнює порожнини між зубцями під 

атмосферним тиском, тому виникнення кавітаційних ефектів майже виключається. В разі необхідності за 

експлуатаційними або технічними характеристиками використання динамічних насосів, потрібним є 

використання обладнання з поліпшеною якістю матеріалів та застосовуванням захисних покриттів деталей, 

найбільш схильних до дії кавітації і стирання або конструкції з антикавітаційними властивостями. 

 

Висновки 

Насоси різних типів широко використовуються в технологічних схемах кавітаційних апаратів різного 

призначення. При цьому є велика ймовірність виникнення негативних кавітаційних ефектів в насосах через 

можливе руйнування поверхонь робочих органів. Встановлено виникнення кавітації в динамічному 

відцентровому насосі. На прикладі досліджень температурних показників, а також величини рН і 

електропровідності показано зміну фізичних і хімічних властивостей середовища викликаних пульсаціями і 

спаданням кавітаційних бульбашок при роботі цього насоса. 
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ВИНИКНЕННЯ КАВІТАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ ПІД ЧАС РОБОТИ 
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APPEARANCE OF CAVITATION EFFECTS DURING THE WORK  OF 

DIFFERENT TYPES OF PUMPS 
Avdieieva L. Yu. Dr.Tech.Sc., Senior Research Officer, Makarenko A. A. Ph. D, Zhukotskyi E. K. 

Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv  

 

Анотація. Насоси широко використовуються в більшості технологічних процесів хімічної і харчової 

промисловості, в т.ч. в апаратах для інтенсифікації процесу отримання мікро- і наноемульсій за рахунок ефектів 

гідродинамічної кавітації. Використання кавітаційних технологій дозволяє збільшити продуктивність 

технологічних процесів, забезпечити значну економію енерговитрат і високу якість обробки дисперсних 

систем. Від надійної роботи всього обладнання залежить ефективність проходження технологічних процесів і 

якість харчових продуктів. Однак, некерована кавітація може призвести до серйозних збоїв в роботі обладнання 

і навіть руйнування конструкції. В технологічних схемах кавітаційних апаратів використовуються насоси 

різних типів. Виникнення в них кавітаційних ефектів призводить до негативних наслідків в результаті яких 

відбувається зниження продуктивності і ККД всього пристрою і руйнування поверхонь робочих органів. 

Найбільшого застосування знайшли динамічні лопатеві і об’ємні (гвинтові або шестеренні) насоси. Робота 

лопатевих насосів основана на загальному принципі – силовій взаємодії лопатей робочого колеса з оточуючим 

потоком рідини, яка постійно сполучена з вхідним і вихідним патрубками насоса. Стабільна робота 

відцентрового насосу забезпечується в такому режимі, коли абсолютний тиск у всіх точках його внутрішньої 

порожнини більше тиску насичених парів рідини, що перекачується, при даній температурі. Якщо така умова 

не виконується, то починається розвиток гідродинамічної кавітації і супутніх до неї ефектів, що призводить до 

зменшення продуктивності чи навіть припинення роботи насосу. В об'ємних шестеренних насосах робоча 

рідина подається з робочого об'єму переривчасто, порціями витісняється із зазначеного об’єму силовими 

елементами таким чином, щоб в цих гідромашинах вхід постійно і дуже герметично роз'єднаний з виходом, за 

допомогою міцного і герметичного контакту зубів шестерень між собою. Такий спосіб роботи загалом не 

передбачає умов для виникнення розривів потоку і кавітації, але при певних умовах в зазорах між зубами 

шестерень можуть виникнути місцеві зони зниженого тиску. 

 В роботі представлені результати досліджень виникнення кавітаційних ефектів в динамічному 

відцентровому і в об’ємному шестеренному насосах за зміною температурних і електрохімічних показників 

води в результаті обробки. Аналіз результатів досліджень температурних показників продемонстрували 

відмінності принципу дії обраних насосів за їх  впливом на оброблюване середовище. В динамічному 

відцентровому насосі температурні показники швидко наростають, на відміну від об’ємного шестеренного, в 

якому за 20 хв. роботи підвищення температури практично не відбулося. В результаті активного динамічного 

впливу на молекулярному рівні при проходження рідини через відцентровий насос рівень рН збільшується вже 

з перших секунд обробки. Значення питомої електропровідності води змінюються так само більш виражено для 

динамічного відцентрового насосу. Отримані результати вказують на активацію води з  утворенням 

електронно-збуджених станів молекул. Таким чином, встановлено виникнення кавітації в динамічному 

відцентровому насосі при певних умовах і параметрах його роботи. 

Abstract. Pumps are widely used in most technological processes of the chemical and food industry, including for 

the intensification of the process of obtaining micro- and nanoemulsions due to the effects of the hybrid dynamics 

cavitation. Applied cavitation technologies can increase the productivity of technological processes; provide significant 

energy savings and high-quality processing of disperse systems. The efficiency of technological processes and the 

quality of food products depends on the reliable operation of all equipment. However, uncontrolled cavitation can lead 

to serious failures in the operation of equipment and even the destruction of the structure. In technological schemes of 

cavitation devices, pumps of different types are used. Creation of cavitation effects in them leads to negative 

consequences resulting decreasing of productivity and efficiency of the entire device and the destruction of the surfaces 

of working bodies. The most used are dynamic centrifugal and volumetric (screw or gear) pumps. The operation of 

centrifugal pumps is based on the general principle - the power interaction of the impellers of the rotor with the 

surrounding fluid flow, which is constantly connected to the pump inlet and outlet nozzles. Stable operation of the 

centrifugal pump is provided in such a mode, when the absolute pressure at all points of its inner cavity is greater than 

the pressure of saturated vapor of the pumped liquid at a given temperature. If this condition is not met, then the 

development of hydrodynamic cavitation and its associated effects begins, which leads to a decrease in the productivity 

or even the termination of the pump operation. In volumetric gear pumps, the working fluid is provided, from the 

working volume intermittently, portions are displaced from the specified volume by the force elements in such a way 
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that in these hydromachine the input is constantly and very tightly disengaged with the output, by a strong and hermetic 

contact of gears teeth with each other. Such a method of work in general does not provide conditions for discontinuities 

in the flow and the occurrence of cavitation, but under certain conditions in the gaps between the teeth of the gears, 

local areas of reduced pressure may occur. 

The paper presents the results of research on the appearance of cavitation effects in dynamic centrifugal and 

volumetric gear pumps by changing the temperature and electrochemical parameters of water as a result of processing. 

The analysis of the results of studies of temperature indices showed differences in the principle of the operation of 

selected pumps for their influence on the processed environment. In a dynamic centrifugal pump, the temperature 

indices rapidly increase, unlike the volume gear, in which, for 20 minutes, the temperature increase practically did not 

occur. As a result of the active dynamic effect at the molecular level, when the liquid passes through a centrifugal 

pump, the pH level increases with the first seconds of processing. The value of the electrical conductivity of the water 

for a dynamic centrifugal pump varies the same way. The obtained results indicate the activation of water with the 

formation of electron-excited states of molecules. Thus, it is established that cavitation occurs in a dynamic centrifugal 

pump under certain conditions and parameters of its operation. 

 

Ключові слова: гідродинамічна кавітація, кавітаційні технології, насоси, небажані кавітаційні ефекти, 

електрохімічні властивості 

Keywords: hydrodynamic cavitation, cavitation technologies, pumps, unwanted cavitation effects, electrochemical 

properties. 

 

На сьогодні накопичений значний досвід по використанню гідродинамічної кавітації для інтенсифікації 

процесів масообміну - перемішування, розчинення, диспергування, емульгування та ін., які відносяться до 

енерговитратних. Інтенсивність кавітаційного впливу залежить від властивостей середовищ і гідродинамічних 

умов в потоці, які розрізняються для різних типів місцевих опорів, їх конструктивних особливостей і 

геометричних характеристик [1, 2].  

Необхідним обладнанням для роботи будь-якого гідродинамічного кавітаційного апарату є насоси. Насоси 

представляють собою гідравлічні машини, які призначені для переміщення рідини під напором, перетворюючи 

механічну енергію привідного двигуна в механічну енергію рідини, що рухається. Насоси дозволяють 

піднімати рідину на певну висоту, подавати її на необхідну відстань в горизонтальній площині або 

циркулювати в певній замкнутій системі. Насоси широко використовуються в більшості технологічних 

процесів хімічної і харчової промисловості, в т.ч. для інтенсифікації процесу отримання мікро- і наноемульсій 

за рахунок ефектів гідродинамічної кавітації. Від їх роботи залежить ефективність проходження технологічних 

процесів і якість харчових продуктів [3, 4]. 

Всі насоси за принципом дії поділяються на два основних види: динамічні та об'ємні. Динамічні насоси 

поділяються на лопатеві насоси, насоси тертя та насоси інерційного типу. Найбільшого поширення набули 

лопатеві насоси. В динамічних лопатевих насосах рідина під впливом гідродинамічних сил переміщується в 

камері, що постійно сполучена з вхідним і вихідним патрубками насоса [3, 4, 5]. 

Лопатеві насоси, у свою чергу, діляться на відцентрові й осьові, причому у відцентрових насосах рідина 

рухається крізь робоче колесо від його центра до периферії, а в осьових - у напрямку осі колеса. За кількістю 

робочих коліс такі насоси бувають одно-і багатоступінчасті. Одноступінчаті насоси (насоси з одним робочим 

колесом) здатні забезпечувати невеликий тиск. Якщо необхідний високий напір, то використовують 

багатоступінчасті агрегати з розташованими послідовно поруч робочих коліс. Виконання насоса може бути з 

відкритим і закритим робочим колесом. Використання насоса з відкритим робочим колесом виключає 

утворення застійних зон і забезпечує легку промивність, а також дає можливість перекачувати рідини з високим 

вмістом зважених частинок. [3, 6] 

В харчовій промисловості відцентрові насоси використовуються, як правило, при виробництві мало-і 

середньо в’язких продуктів – молока і молочних продуктів, пива та безалкогольної продукції і т.д. Не менш 

часто відцентрові насоси застосовуються на лініях подачі і проштовхування рідин через теплообмінні апарати, 

фільтри та сепаратори, в установках для циркуляційної безрозбірного промивки і безрозбірного стерилізації 

(SIP) [3, 7]. 

В об'ємних насосах рідина переміщується за рахунок періодичної зміни об'єму робочої камери, що 

поперемінно сполучається з вхідним і вихідним патрубками насоса. До них відносяться поршневі, пластинчасті, 

мембранні, гвинтові, шестеренні, перистальтичні. Серед об’ємних насосів найбільшого застосування набули 

гвинтові і шестеренні [4, 8]. 

Шестеренні насоси - це об'ємні насоси роторного типу, робочими органами яких є дві або більше шестерні, 

що утворюють зчеплення. Основна група шестеренних насосів складається з двох прямозубих шестерень 

зовнішнього зачеплення. Застосовуються також інші конструктивні схеми, наприклад, насоси з внутрішнім 

зчепленням, шестеренні насоси з трьома або більше шестернями. Шестеренні насоси найчастіше 

використовуються в найпростіших системах з відносно низьким рівнем тиску (близько 140-180 бар або 14-18 

МПа). Шестеренні насоси дуже прості за конструкцією, містять малу кількість деталей, відносно дешеві і менш 

чутливі до забруднень в порівнянні з іншими гідравлічними насосами [8, 9]. 
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Завдяки простоті і технологічності конструкції, шестеренні насоси отримали широке застосування для 

живлення гідроприводів невеликої потужності, для подачі мастила, а також для живлення систем управління. 

Шестеренні насоси відрізняються компактністю, малою кількістю рухомих деталей, надійністю в роботі. 

Найбільшого поширення набули шестеренні насоси з конструкцією, що складається з шестерень з однаковою 

кількістю зубців. Робоча рідина переноситься із зони всмоктування насоса в зону нагнітання за допомогою 

порожнин, що утворюються при зачепленні зубців шестернею [3, 8]. 

Відцентрові та шестерні насоси активно використовуються в технологічних схемах кавітаційних апаратів. 

Вибір типу проводиться в кожному конкретному випадку з урахуванням його експлуатаційних і 

конструктивних якостей, а також технологічного призначення насоса [1, 2]. 

 Метою роботи було дослідження виникнення кавітаційних ефектів в насосах різних типів за зміною 

температурних і електрохімічних показників води в результаті обробки. 

Для проведення досліджень були використані гідродинамічний відцентровий і об’ємний шестеренний 

насоси. Робота лопатевих насосів основана на загальному принципі – силовій взаємодії лопатей робочого колеса 

з оточуючим потоком рідини, яка постійно сполучена з вхідним і вихідним патрубками насоса. Рідина надходить 

через отвір в передньому диску робочого колеса по всмоктуючому патрубку і всмоктуючому трубопроводу. Рух 

рідини по всмоктуючому трубопроводу відбувається внаслідок різниці тисків над вільною поверхнею рідини в 

приймальному басейні (атмосферний тиск) і в центральній області колеса (зона розрідження)[6]. Стабільна 

робота відцентрового насосу забезпечується в такому режимі, коли абсолютний тиск у всіх точках його 

внутрішньої порожнини більше тиску насичених парів рідини, що перекачується, при даній температурі. Якщо 

така умова не виконується, то починається розвиток явища кавітації, що призводить до зменшення 

продуктивності чи навіть припинення роботи насосу[3]. Витрати рідини в значній мірі залежать від тиску на 

виході з насоса, тобто - від зовнішнього навантаження. В об'ємних шестеренних насосах робоча рідина подається 

з робочого об'єму переривчасто, порціями витісняється із зазначеного об’єму силовими елементами таким 

чином, щоб в цих гідромашинах вхід постійно і дуже герметично роз'єднаний з виходом, за допомогою міцного і 

герметичного контакту зубів шестерень між собою[8]. Такий спосіб роботи загалом не передбачає умов для 

виникнення розривів потоку і кавітації, але при певних умовах роботи насосу в зазорах між зубами шестерень 

можуть виникнути місцеві зони зниженого тиску [10-12]. 

При виникненні явища кавітації в насосах відбуваються суттєві зміни їх роботи: знижується 

продуктивність, тиск, потужність, ККД, відбувається хімічне руйнування і кавітаційна ерозія поверхонь 

робочих органів, виникає шум і вібрація насоса, в результаті якої порушується герметичність з'єднань і 

ущільнень насоса, підвищується температура в місцях зхлопування парогазових кавітаційних бульбашок і 

кумулятивного впливу на поверхню металу[1-4] . 

В дослідженнях використовувалась свіжо відібрана відфільтрована водопровідна вода. 

Дослідження зміни температурних показників при роботі насосів різних типів впродовж 20 хв. наведені на 

рис.1. 

 
1 – динамічний відцентровий насос; 2 – об’ємний шестеренний насос 

Рисунок 1. Залежність температури від тривалості обробки води в насосах 

 

Аналіз одержаних результатів (рис.1) продемонстрували відмінності принципу дії обраних насосів за їх  

впливом на оброблюване середовище. В динамічному відцентровому насосі температурні показники швидко 

наростають. На відміну від об’ємного шестеренного, в якому за 20 хв. роботи підвищення температури 

відбувається на 4  °С або в 1,4 рази, у динамічному відцентровому відповідні показники наростають набагато 

швидше, в 4,4 рази. Різниця температур середовищ, оброблених в насосах різних типів становила більше 30 °С. 

Значне підвищення температури оброблюваного середовища у відцентровому насосі можна пояснити 

виникненням розрідження в центральній частині насосу що призводить до розривів суцільності рідини з 

утворенням парогазових кавітаційних бульбашок. В процесі роботи насосу вони разом із середовищем 

зносяться по каналах в зону підвищеного тиску до периферії і дифузору. При цьому утворені бульбашки 

зростають і зхлопуються з виділенням потужного імпульсу енергії, що і призводить до прояву різноманітних 

кавітаційних ефектів і багатофакторному впливу на оброблюване середовище. В результаті змінюються хімічні, 

фізичні і структурні властивості оброблюваних рідких дисперсних систем [1, 2, 13, 14]. В об'ємних насосах, на 
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відміну від відцентрових, рідина рухається циклічно, порціями. При їх роботі рідина всмоктується і заповнює 

порожнини між зубцями під атмосферним тиском, тому виникнення кавітаційних ефектів майже виключається 

[10, 11]. 

Розвиток кавітації у воді призводить до випромінювання значної частини енергії під впливом зхлопування 

кавітаційних бульбашок. В результаті  відбувається розщеплення молекул води і активація води з появою 

вільних водневих зв’язків, зміна фізико-хімічних і електрохімічних властивостей. До показників, якими 

характеризуються такі зміни є водневий показник (рН), окисно-відновний потенціал (ОВП), електропровідність 

та ін. Водневий показник (рН) характеризує концентрацію вільних іонів водню у воді. Величина рН 

визначається кількісним співвідношенням у воді іонів Н+ і ОН-, що утворюються при дисоціації води. При 

розчиненні у воді  хімічних речовин або під дією різних видів фізичних впливів співвідношення іонів може бути 

порушено, що приводить до зміни значень рН. 

Електропровідність - фізична величина, що кількісно характеризує здатність тіла проводити електричний 

струм під впливом дії електричного поля. За молекулярною будовою вода теоретично відноситься до полярних 

діелектриків. Будучи хорошим розчинником, вода є досить хорошим провідником. Електропровідність води 

обумовлена вмістом в ній електролітів. В залежності від розчинених домішок її електропровідність може 

змінюватися на багато порядків.  

Результати досліджень показників рН та питомої електропровідності води після її обробки в обраних 

насосах наведені на рис. 2. 

 
а) 

 
б) 

1 – динамічний відцентровий насос; 2 – об’ємний шестеренний насос 

Рисунок 2. Залежність електрохімічних показників водопровідної води від тривалості обробки 

 

На рис.2 представлені результати досліджень рН і електропровідності зразків після обробки в обраних 

типах насосів. Отримані нами результати досліджень підтвердили висновки про виникнення гідродинамічної 

кавітації в динамічному відцентровому насосі, яка змінює і електрохімічні показники оброблюваного 

середовища. Так, в результаті активного динамічного впливу на молекулярному рівні при проходження рідини 

через відцентровий насос рівень рН (рис.2 а) змінюється вже з перших секунд обробки. Вже через 5 с значення 

рН досягають значень цього показника для води при циклічному прокачуванні в об’ємному шестеренному 

насосі впродовж 20 хв. Значення питомої електропровідності води (рис.2 б) змінюються так само більш 

виражено для динамічного відцентрового насосу. Отримані результати вказують на активацію води з  

утворенням електронно-збуджених станів молекул. 

Дослідження зміни рН дослідних зразків водопровідної води після обробки в насосах різних типів при 

подальшій витримці впродовж 24 годин показані на рис. 3.  
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1 – динамічний відцентровий насос; 2 – об’ємний шестеренний насос, 3- контроль 

Рисунок 3. Залежність зміни рН водопровідної води від тривалості відстоювання без обробки 

 та після 15 хв. обробки в насосах 

 

Аналіз одержаних результатів (рис. 3) показав, що рівень рН продовжує поступово незначно підвищуватися 

як у дослідних, так і у контрольному зразках води. Використання об’ємного шестерного насосу практично не 

призводить до зміни рівня рН, порівняно до контролю. Активація води в результаті обробки у відцентрового 

насосу зберігається ще впродовж доби, але поступово знижується і після 18-20 годин витримки наближається 

до відповідних значень контрольного зразка необробленої водопровідної води.  

Проведені дослідження показали наявність гідродинамічної кавітації при роботі динамічного відцентрового 

насосу. Для виключення некерованої кавітації і попередження збоїв в роботі обладнання, особливо в 

технологічних схемах кавітаційних технологій, бажано використовувати насоси що не піддаються впливу 

кавітації, наприклад об’ємні. При їх роботі рідина всмоктується і заповнює порожнини між зубцями під 

атмосферним тиском, тому виникнення кавітаційних ефектів майже виключається. В разі необхідності за 

експлуатаційними або технічними характеристиками використання динамічних насосів, потрібним є 

використання обладнання з поліпшеною якістю матеріалів та застосовуванням захисних покриттів деталей, 

найбільш схильних до дії кавітації і стирання або конструкції з антикавітаційними властивостями. 

 

Висновки 

Насоси різних типів широко використовуються в технологічних схемах кавітаційних апаратів різного 

призначення. При цьому є велика ймовірність виникнення негативних кавітаційних ефектів в насосах через 

зниження продуктивності і ККД всього пристрою, а також руйнування поверхонь робочих органів. 

Встановлено виникнення кавітації в динамічному відцентровому насосі. На прикладі досліджень 

температурних показників, а також величини рН і електропровідності показано зміну фізичних і хімічних 

властивостей середовища викликаних пульсаціями і спаданням кавітаційних бульбашок при роботі цього 

насоса. 
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Анотація. Перспективним напрямком підвищення енергоефективності і зменшення малогабаритних 

характеристик тепломасообмінного обладнання, яке використовується в хімічній, харчовій та ін. галузях є 

застосування методів, які забезпечують оптимізацію параметрів процесів в обладнанні. 
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Одним з основних принципів, покладених в  основу проектування і експлуатації контактних 

тепломасообмінних апаратів, є забезпечення стабільності взаємодії плівки рідини і потоку газу або пари. 

Характер взаємодії визначається кризовими явищами, пов'язаними з порушенням режиму течії плівки при 

високих швидкостях газового потоку, що супроводжується інтенсивним уносом крапель і початком процесу 

захлинання.  

Представлені результати дослідження показують, що використання капілярно-пористого покриття поверхні 

каналів контактних апаратів впливає на хвильові процеси в плівці і сприяє зниженню нижньої границі початку 

процесу захлинання при певних умовах. Досліджено вплив  геометричних характеристик покриття на 

інтенсивність процесів тепломасообміну в контактному апараті. Використання результатів експериментального 

дослідження гідродинаміки двофазного потоку в каналах з капілярно-пористим покриттям дозволило уточнити 

аналітичний розв’язок задачі по визначенню границь кризових явищ. Аналіз результатів дослідження показав, 

що початок процесу захлинання наступає при значно більший товщині плівки, що є істотним позитивним 

моментом при експлуатації контактних тепломасообмінних апаратів. 

Abstract. A promising direction of increasing energy efficiency and reducing the mass and dimensions of heat and 

mass transfer equipment used in chemical, food and other industries are the application of methods that provide 

optimization of process parameters in the equipment. 

One of the main principles laid down in the design and operation of contact heat exchangers is to ensure the 

stability of the interaction of the liquid film and the flow of gas or steam. 

The nature of the interaction is determined by the crisis phenomena associated with the violation of the flow regime 

of the film at high velocities of the gas stream, which is accompanied by intense drift of droplets and the beginning of 

the break process. 

The presented research results show that the use of capillary-porous coating of the surface of the channels of 

contact devices affects the wave processes in the film and contributes to lowering the lower boundary of the beginning 

of the break process under certain conditions. 

The influence of the geometrical characteristics of the coating on the intensity of the processes of heat and mass 

transfer in the contact apparatus is investigated. Using the results of an experimental study of the hydrodynamics of a 

two-phase flow in channels with a capillary-porous coating allowed to clarify the analytical solution of the problem of 

determining the boundaries of crisis phenomena. 

Geometrical characteristics of the coating of the heat-exchange surface, significantly affect the interaction of the 

contact surface and the film of the working fluid and the intensity of the processes of heat and mass transfer in the 

contact apparatus. 

Analysis of the presented results shows that in the temperature range in which conducted the studies, the intensity 

of the evaporation of the fluid increases with an enlarged cell size from 10-4 m to 510-4 m. With an increase in the size 

of the cell from 10-4 m to 6,310-4 m, the intensity of the evaporation of the liquid is somewhat reduced due to the fact 

that the work of adhesion forces are not enough to hold thin films for a long time in large cells until their full 

evaporation. 

Analysis of the results of the study showed that the beginning of the break process occurs at a much greater 

thickness of the film, which is a significant positive moment in the operation of contact heat and mass transfer devices. 

 

Ключові слова: гідродинаміка, газорідинні потоки, плівка рідини, капілярно-пориста структура, процес 

захлинання. 

Keywords: hydrodynamics, gas-liquid flows, liquid film, capillary-porous structure, chocking boundary. 
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характеристик тепломасообмінного обладнання, яке використовується в хімічній, харчовій та ін. галузях є 

застосування методів, які забезпечують оптимізацію параметрів процесів в обладнанні. Перспективним 

методом пасивної інтенсифікації процесів тепломасообміну  у газорідинних системах є використання 

поверхонь контакту з капілярно-пористим покриттям стінок каналу. Такий метод дозволяє штучно 

турбулізувати плівку рідини і, тим самим, інтенсифікувати процес тепломасообміну. З іншої сторони, 

капілярно-пориста структура сприяє більш ранньому розвитку хвильового руху плівки, що може обмежувати 

величину верхньої границі швидкості газу, при якій виникає процес захлинання у випадку затоплення 

структури поверхні. Особливістю капілярно-пористих структур є створення умов руху рідини в межах 

структури. Дія капілярних сил стабілізує рух рідини при певних густинах зрошування. Цей ефект доцільно 

використовувати для розширення робочого діапазону параметрів тепломасообмінних апаратів. 

Формулювання задачі і аналіз літературних джерел. Процес взаємодії плівки рідини з газовим потоком 

досліджувався у роботі [1]. Дія потоку газу на вільну поверхню плівки враховувалася на підставі допущення 

про пропорційність дотичної напруги на цій поверхні величині відхилення поперечної координати хвильової 

поверхні щодо середнього значення товщини плівки рідини. 

Необхідною умовою ефективності роботи апарату контактного типу, що має певну гідравлічну схему, є 

забезпечення взаємодії потоків в діапазоні зміни їх робочих параметрів, в межах яких реалізується сталий рух 

плівки рідини. Дослідженню процесів, при яких відбувається порушення сталості руху двофазної системи 

«плівка рідини - потік газу» у вертикальних каналах, присвячена велика кількість аналітичних і 

експериментальних робіт [2-4]. При висхідному русі газу можливе існування наступних режимів течії плівки: 

низхідного (під дією сил гравітації), висхідного (під дією потоку газу) і режим захлинання. Режим захлинання 

спостерігається в певному діапазоні співвідношень витрат рідкої і газової фаз. Він супроводжується 

порушенням гідродинамічної стійкості поверхні розділу фаз, інтенсивним краплинним винесенням, зникненням 

кільцевого режиму течії з переходом у барботажний. Критичне значення швидкості газового потоку, яке 

відповідає початку режиму захлинання, залежить від витрати рідини в плівці (фактично від її товщини), режиму 

течії, частоти і амплітуди хвиль, дотичної напруги на зовнішній поверхні плівки, а також від теплофізичних 

властивостей рідини і газу. 

Залежність, що дозволяє визначити критичну швидкість газу, має вид  
0,5

0крw 2,52
R

 
   

  
.     (1) 

Отримана залежність, як наголошувалося у [3], мала істотні розбіжності з експериментальними 

результатами. 

Гідродинамічна криза захлинання двофазної системи досліджувалася в роботі [3] на основі нелінійної теорії 

руху хвильової плівки спільно з газовим потоком. Математичний опис процесу взаємодії контактуючих фаз був 

істотно спрощений, в результаті область застосування даної моделі значно скоротилася. Отримане в результаті 

досліджень значення критерію стійкості Кw = 3,3 задовільно узгоджується з верхньою границею процесу 

захлинання, визначеною у роботах [3, 4].  

Аналітичне дослідження стійкості системи «плівка рідини – газовий потік» на основі класичної роботи [1] 

стосовно двофазних термосифонів розглянуто в [3].  

Проведений аналіз гравітаційного руху плівки рідини середньої товщини 0 у вертикальному каналі 

круглого перетину радіусом R, по якому рухається вгору потік газу. Радіус каналу R значно більше середньої 

товщини плівки 0. В цьому випадку впливом кривизни каналу на гідродинаміку гравітаційно стікаючої плівки 

можна знехтувати. В результаті, для опису гідродинаміки даного процесу застосовується система, яка 

складається з диференціальних рівнянь руху і нерозривності для рідкої і газової фаз. 

Складність розв’язку сформульованої математичної моделі у виді системи диференціальних рівнянь з 

відповідними граничними умовами полягає у тому, що функціональна залежність для границі розділу фаз 

невідома. Для рівняння поверхні розділу у виді хвильової функції, яка задовольняє умовам взаємодії рідини і 

газового потоку на границі фаз, необхідно визначити частоту хвиль. Припускається  також, що дотична і 

нормальна складові напруження на поверхні плівки рідини зі сторони газу можуть бути виражені залежністю 

через відхилення поверхні розділу фаз від площини   = 0, що відповідає поверхні плівки рідини, яка незбурена 

хвилями. При таких допущеннях розв’язок зводиться до розгляду руху плівки рідини при заданих граничних 

умовах на стінці каналу і на вільній поверхні. Аналізуючи експериментальні дослідження [1-3] з визначення 

характеристик хвильового руху гравітаційно стікаючих плівок рідини і враховуючи незначну товщину плівки, 

можна нехтувати інерційними членами диференціального рівняння руху. За прийнятих допущень, для опису 

руху плівки рідини маємо наступну систему рівнянь і відповідних граничних умов: 
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Аналітичне розв’язання системи диференціальних рівнянь (2)-(5) при граничних умовах (6)-(7) можливо 

для одновимірного руху плівки і періодичних відхилень швидкостей і тиску внаслідок її хвильового руху.  

На підставі аналізу результатів розв’язання системи (2)-(5) з урахуванням експериментальних значень 

параметрів хвиль, представлених в [1], зроблено припущення, що на практиці реалізуються граничні хвильові 

режими. Отримана з цієї умови залежність довжини хвилі від швидкості газу  експериментально підтверджена в 

[4]. В результаті отримано, що у момент втрати стійкості хвильового руху плівки критична швидкість газу 

відповідає значенню критичної довжини хвилі: 

КР

0,5

г

кр г

2 R
w

2

  
  
   ,     (8) 

або у безрозмірному виді 

0,5

кр

К Во


 


.     (9) 

Швидкість рідини u0 на поверхні плівки може бути визначена на підставі рішення, отриманого в роботі [2] 

при   = 0: 
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Градієнт тиску вздовж газового потоку визначається через дотичну напругу 0 на поверхні плівки 
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де d = 2(R  0) – переріз для проходу газу. 

Аналіз результатів [1] показав, що стійкий хвильовий рух спостерігається лише в області малих значень 

безрозмірної товщини плівки коли кожному значенню безрозмірної товщини плівки відповідає два значення 

критичної довжини хвилі 
кр 0  : більше - відповідає початку появи хвиль на гладкій поверхні, а менше – 

малим довжинам хвиль і характеризує втрату стійкості хвильового руху при збільшенні швидкості газового 

потоку. В останньому випадку зростає амплітуда хвиль, що приводить до порушення стійкості течії і відриву 

крапель рідини з гребенів хвиль. Цей режим відповідає нижній границі процесу захлинання. Початок цього 

режиму характеризується різким збільшенням опору, що підтверджується  роботами [5, 6]. Функціонально 

границі режиму захлинання можна представити у вигляді залежності критичної довжини хвилі від безрозмірної 

товщини плівки і безрозмірної дотичної напруги на границі «рідина – газ» 

кр 0 0

0 р 0

f ;
g d

   
       

.     (12) 

Як встановлено в результаті аналізу [3], порушення хвильової течії, досягнувши граничної товщини плівки 

рідини, характеризується постійним значенням відносної довжини хвилі. Таким чином, критерій стійкості 

хвильового руху визначається виразом (9) і може бути розрахований за допомогою співвідношення 
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.    (13) 

Подальший розвиток кризових явищ, внаслідок збільшення швидкості газу і товщини плівки, 

супроводжується утворенням хвиль великої амплітуди, зривом крапель рідини з гребенів і зменшенням 

швидкості руху плівки рідини. Цей режим характеризується підвисанням плівки рідини. Внаслідок складного 

характеру течії, що супроводжується зникненням чіткої границі між рідкою і газоподібною фазами, на даний 

час аналітичне дослідження кількісної характеристики даного процесу не може бути виконане. 

Використання методів пасивної інтенсифікації у вигляді поверхонь з капілярно-пористим покриттям в 

контактних апаратах істотно ускладнюють гідродинамічну картину взаємодії системи «поверхня – плівка 

рідини – газовий потік». Інтенсифікуючи процеси тепло- і масообміну, штучна шорсткість зменшує робочий 

діапазон контактних апаратів, шляхом зниження границі захлинання [7].  
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Дослідження гідродинаміки газорідинних потоків в каналах проведене в роботах [8, 9], зводилося до 

визначення нижньої границі захлинання, величина якої в основному залежала від конструктивних особливостей 

поверхонь теплообміну контактного апарату. Використання залежностей для визначення товщини плівки 

рідини на вертикальній гладкій поверхні, стосовно поверхонь з регулярною шорсткістю, або з капілярно-

пористим покриттям не коректно і вимагає відповідного дослідження. 

Таким чином, гідродинамічній кризі, яка пов'язана з досягненням граничної товщини плівки рідини, що 

обмежена початком крапельного виносу і характеризується мінімальним коефіцієнтом опору оп, відповідає 

вираз (13). Невідомий в цьому рівнянні коефіцієнт , на підставі експериментальних даних по дослідженню 

гідродинаміки двофазних кільцевих потоків в каналах з гладкими стінками [5] визначається як: 
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Результати експериментальних досліджень. Експериментальні дослідження по визначенню товщини 

плівки на вертикальній стінці з капілярно-пористим покриттям залежно від густини зрошування дозволило 

виділити декілька характерних областей, границі яких визначалися не тільки взаємодією плівки і газу з 

урахуванням сил інерції і в'язкості, але і капілярними силами. Для ламінарного режиму течії плівки було 

виявлено чотири області (рис.1). Область І відповідала руху плівки при затопленому капілярно-пористому 

покритті. Слід зазначити, що характер зміни товщини плівки в І області ідентичний зміні при її течії по гладкій 

поверхні з урахуванням геометричних характеристик капілярно-пористого покриття. Область ІІ 

характеризується практично автомодельністю товщини плівки від густини зрошування. Подальше зменшення 

густини зрошування приводить до стрибкоподібної зміни товщини плівки, що дозволяє виділити цей ефект в 

область ІІІ. В області IV спостерігається квазістабільний режим течії. Нижня границя області IV визначається 

початком процесу розриву плівки. 

 
Рисунок 1. Характерні стадії гравітаційної течії рідини у вертикальних каналах із капілярно-

пористим покриттям 

 

Виконані дослідження показали, що при використанні капілярно-пористих матеріалів при певних густинах 

зрошення, коли товщина плівки не перевищує товщини капілярно-пористого покриття, граничне значення 

швидкості газового потоку збільшується у 2-3 рази [10]. З іншої сторони, враховуючи особливості експлуатації 

тепломасообмінних апаратів контактного типу достатньо складно досягти значень товщини плівки менше 10
-4
м. 

На процес формування плівки впливають тип зрошувального пристрою і виникнення капілярних сил в 

структурі покриття. Вплив наведених факторів значно ускладнює гідродинаміку плівкової течії. Для капілярних 

сил в значній мірі залежить від теплофізичних властивостей рідини, крайового кута змочування, поверхневого 

натягу і геометрії капілярно-пористої структури. Були проведені дослідження по визначенню впливу 

геометричних характеристик покриття на інтенсивність процесів тепломасообміну двофазних газорідинних 

систем в каналах з капілярно-пористою структурою. 

Геометричні характеристики покриття теплообмінної поверхні, суттєво впливають на адгезійну взаємодію 

поверхні контакту і плівки робочої рідини, а отже і на інтенсивність процесів тепломасообміну в контактному 

апараті. Результати дослідження впливу на інтенсивність випаровування плівки робочої рідини геометричних 

характеристик капілярно-пористого покриття, а саме розміру чарунки, при швидкості газового потоку 10 м/с 
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представлено на рис.2. Аналіз представлених результатів показує, що у діапазоні температур, в якому 

проводились дослідження, інтенсивність випаровування рідини І зростає при збільшені розміру чарунки S від 

10
-4
м до 510

-4
м. При збільшенні розміру чарунки від 510

-4
м до 6,310

-4
м інтенсивність випаровування рідини 

дещо знижується,  в наслідок того, що роботи сил адгезії не вистачає на утримання тонких плівок довгий час у 

великих чарунках до їх повного випаровування. Зростання інтенсивності випаровування здійснюється також за 

рахунок турбулізації плівки рідини. 

Враховуючи експериментальні дані по дослідженню гідродинаміки плівки рідини на вертикальній поверхні 

з капілярно-пористим покриттям [10], при визначенні коефіцієнта , згідно (14), необхідно замість о для 

області I використовувати 

o 3
    .      (15) 

Отриманий результат добре узгоджується з результатами, наведеними у [3]. 

Таким чином, аналітичне рішення задачі з визначення границь кризових явищ, отримане в [3], з 

урахуванням результатів експериментального дослідження гідродинаміки двофазного потоку в каналах з 

капілярно-пористим покриттям, при відповідних граничних умовах, дозволяє визначати верхній діапазон 

навантажень до початку захлинання по рідкій і газовій фазах в контактних тепломасообмінних апаратах. При 

цьому, початок процесу захлинання наступає при значно більшій товщині плівки, що є істотною позитивною 

характеристикою. 

 

 
Температура газового потоку на вході у робочу камеру: 1 – 42
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Рисунок 2. Інтенсивність випаровування рідини з капілярно-пористого покриття в залежності від 

геометричних параметрів 

 

Висновки. 

1. Наявність капілярно-пористого покриття на поверхні каналів, яке за певних умов, приводить до 

інтенсифікації хвильових процесів в плівці і, тим самим, зниженню нижньої границі початку процесу 

захлинання. 

2. Аналіз результатів дослідження процесів формування плівки на капілярно-пористій поверхні дозволив 

визначити геометричні характеристики покриття, які забезпечують високу інтенсивність процесів 

тепломасообміну в контактному апараті. 

3. Аналітичний розв’язок задачі по визначенню границь кризових явищ, отримане в [3], було уточнено з 
використанням результатів експериментального дослідження гідродинаміки двофазного потоку в 

каналах з капілярно-пористим покриттям. Дослідження показали, що початок процесу захлинання 

наступає при значно більший товщині плівки, що є істотним позитивним моментом при експлуатації 

контактних тепломасообмінних апаратів.  
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Аннотация. В процессе утилизации твёрдого ракетного топлива (ТРТ) из снаряжённых корпусов 

двигателей (СКД) МБР РС-22 образуется полимерная крошка с размерами фрагментов от 7х4х2 мм до 15х4х2 

мм, которая нашла применение в качестве энергетической добавки в составе эмульсионных взрывчатых 

веществ (ЭВВ). В состав полимерной крошки входит: связующее, окислитель (перхлорат аммония), 

энергетические добавки (нитрамин, в частности - циклотетраметилентетранитрамин, алюминий) и 

технологические добавки. Одним из более рациональных способов использования полимерной крошки 

является извлечение ценных высокоэнергетических компонентов – перхлората аммония, нитрамина. Для 

извлечение нитрамина из полимерной крошки ТРТ, из которой предварительно удалён перхлорат аммония, 

возможно применять селективный органический растворитель — диметилсульфоксида (ДМСО). Из полученной 

полимерной крошки ТРТ нитрамин экстрагировался ДМСО с последующим отделением экстракта от 

рафинированной полимерной крошки и высаждением нитрамина путём введения в раствор экстракта 

разбавителя, нерастворяющего нитрамин - воды. Целью работы является установление закономерностей 

процесса экстракции и определение параметров извлечения нитрамина из продуктов утилизации твердого 

ракетного топлива — полимерной крошки с помощью ДМСО. В результате проведённых исследований 

установлены зависимости влияния температуры, частоты вращения механической мешалки, времени процесса 

на степень извлечения нитрамина из полимерной крошки ТРТ диметилсульфоксидом. Получены кинетические 

константы и кинетическое уравнение, описывающее процесс извлечения нитрамина из полимерной крошки 

ТРТ с применением ДМСО. В отработанном водном растворе ДМСО присутствует побочный продукт сильный 

окислитель - перхлорат аммония, что нежелательно в процессе нагревания и регенерации ДМСО. Из 

отработанного водного раствора ДМСО перхлорат аммония удалён переводом его в труднорастворимую соль 

KClO4, которую возможно применять качестве окислителя и промышленных взрывчатых веществах. 
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Abstract. In the process of utilization of solid propellant (SP), polymer crumb with fragments from 7x4x2 mm to 

15x4x2 mm is formed from the loaded motor cases (LMCs), which has been used as an energy additive in the 

composition of emulsion explosives (EE). The composition of polymer chips includes: a binder, an oxidizing agent 

(ammonium perchlorate), energy additives (nitramine, in particular - cyclotetramethylene tetranitramine, aluminum) 

and technological additives. One of the more rational ways to use polymer chips is to extract valuable high-energy 

components - ammonium perchlorate, nitramine. It is possible to use a selective organic solvent, dimethyl sulfoxide 

(DMSO), to extract nitramine from polymer crumb of SP, from which ammonium perchlorate has been previously 

removed. Nitramine was extracted with DMSO from the obtained SP polymer crumb followed by extract separation 

from the refined polymer crumb and nitramine deposition by adding the diluent (water) which does not dissolve 

nitramine into the extract solution. The aim of the work is to establish the laws of the extraction process and determine 

the parameters for the extraction of nitramine from the products of utilization of SP - polymer chips using DMSO. As a 

result of the research conducted, the dependences of the effect of temperature, rotation frequency of a mechanical 

stirrer, and the process time on the degree of extraction of nitramine from polymer crumb SP by dimethyl sulfoxide 

were established. The kinetic constants and the kinetic equation describing the process of extracting nitramine from 

polymer crumb SP using DMSO were obtained. In the spent aqueous solution of DMSO, there is a by-product of a 

strong oxidizing agent — ammonium perchlorate, which is undesirable in the process of heating and regeneration of 

DMSO. From the spent aqueous solution of DMSO, ammonium perchlorate is removed by transferring it to the 

sparingly soluble KClO4 salt, which can be used as an oxidizing agent and industrial explosives. 

 

Ключевые слова: твёрдое ракетное топливо, экстракция, циклотетраметилентетранитрамин, 

диметилсульфоксид 

Key words: solid propellant, extraction, cyclotetramethylenetetranitramine, dimethyl sulphoxide. 

 

В процессе утилизации твёрдого ракетного топлива (ТРТ) из снаряжённых корпусов двигателей (СКД) 

МБР РС-22 образуется полимерная крошка с размерами фрагментов от 7х4х2 мм до 15х4х2 мм, которая нашла 

применение в качестве энергетической добавки в составе эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ). В состав 

полимерной крошки входит: связующее, окислитель (перхлорат аммония), энергетические добавки (нитрамин, 

в частности - циклотетраметилентетранитрамин, алюминий) и технологические добавки. Одним из более 

рациональных способов использования полимерной крошки является извлечение ценных 

высокоэнергетических компонентов – перхлората аммония, нитрамина. Для извлечение нитрамина из 

полимерной крошки ТРТ (полимерной матрицы - ПМ), из которой предварительно удалён перхлорат аммония, 

возможно применять селективный органический растворитель — диметилсульфоксида (ДМСО). Из полученной 

полимерной крошки ТРТ нитрамин извлекался ДМСО с последующим отделением экстракта от 

рафинированной полимерной крошки и высаждением нитрамина введением в раствор экстракта разбавителя, 

компонента, не растворяющего нитрамин — воды. Целью исследований является установление 

закономерностей влияния технологических параметров на процесс экстракции высокоэнергетических 

компонентов из продуктов утилизации твердого ракетного топлива (полимерной крошки). Экспериментальные 

исследования проводились на лабораторной установке, схема которой приведена на рис. 1. В лабораторном 

стакане 1 происходит предварительная промывка водой ПМ, в результате чего понижается содержание 

перхлората аммония в ПМ. В стакане 2, снабжённого мешалкой, происходит экстракция нитрамина ДМСО при 

изменении таких параметров как: температура (20 - 80 °С), частота вращения механической мешалки (3,3 - 16,7 

с
-1
), время процесса экстракции (1 - 4 ч). На следующей стадии маточный раствор поступал в стакан 3, при 

перемешивании добавляли воду (разбавитель) при соотношении ДМСО : вода — 1:1. В результате выпадал 

полидисперсный осадок нитрамина, который отфильтровывали, высушивали и взвешивали.  
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Рисунок 1. Лабораторная установка: 1 –  стакан для промывки ПМ водой; 2 – стакан для экстракции 

нитрамина ДМСО; 3 – стакан для кристаллизации нитрамина; 4 – стакан для высаждения KClO4 из 

отработанного водного раствора ДМСО 

Так как перхлорат аммония достаточно хорошо растворим в ДМСО и в воде, то большая его часть остаётся 

в отработанном водном растворе ДМСО, что нежелательно, так как при регенерации ДМСО возможно его 

разложение до диметилсульфона в присутствие сильного  окислителя (NH4ClO4). С целью снижения 

концентрации NH4ClO4 в отработанном растворе ДМСО в стакан 4 вводили эквивалентное количество КОН, 

при этом образуется труднорастворимая соль KClO4, которая легко отделяется фильтрованием.  

 

Выводы. На основании результатов проведённых исследований получены зависимости влияния 

температуры, времени процесса экстракции и частоты вращения мешалки на степень извлечения нитрамина. Из 

данных зависимостей следует, что с увеличением: температуры экстракции, скорости вращения мешалки, 

времени процесса экстракции степень извлечения нитрамина увеличивается полиномиально. 

Диметилсульфоксид, как экстрагент нитрамина из полимерной крошки смесевого твёрдого топлива, 

позволяет извлекать целевой продукт со степенью извлечения до 65,1%, при проведении экстракции с такими 

параметрами: время - 4 ч, температура 20 °С, частота вращения механической мешалки 6,7 с
-1

. 

В заданных условиях установлены оптимальные параметры экстракции нитрамина из ПМ с применением 

ДМСО: температура 60-80 °С, время экстракции 2 – 4 часа, частота вращения механической мешалки 13,3 – 

16,7 с
-1

. 
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Аннотация. В работе решается задача создания в Украине современного уровня проекта предприятия по 

тоннажному производству пеллет из биомассы. Основной технической концепцией такого проекта является 

блочно-модульный принцип комплектации технологической линии, узла приемки сырья и энергетического 

комплекса. В проекте использованы передовые идеи экономичного функционирования сложных энергоемких 

производств – альтернативные источники энергии и глубокая утилизация теплоты теплоносителей, возврат их 

энергии в технологию. Основным энергоносителем производства являются пеллеты собственного 

производства. В качестве тепловых утилизаторов проектируются аппараты на термосифонах. Именно такие 

аппараты не имеют альтернатив в современных системах утилизации теплоты газов для нагрева воздушных 

потоков. Декомпозиция производственной линии, структуры модулей обоснованы технологически, 

энергетически и экономически. Для этого рассмотрена современная классификация рынка пеллет, его три 

наиболее ёмких сегмента. Рассмотрена классификация качественных характеристик пеллет из растительного 

сырья, требования по их сертификации. Дан анализ современных технологий производства альтернативного 

топлива из биомассы. Выявлены мировые тенденции развития пеллетных технологий. Исследованы тенденции 

рынка пеллет по разным сегментам, по странам Европы. Показано, что в настоящее время спрос на пеллеты 

превышает предложения. Определены проблемы и научно-технические противоречия пеллетных технологий. С 

одной стороны растет потребность в мощных заводах по производству альтернативного топлива из биомассы. 

С другой стороны – источники сырья оказываются нестабильными. А это серьезный барьер для строительства 

крупных заводов. Решение этого противоречия в предлагаемом инновационном проекте – переход на блочно-

модульный принцип. В рамках модуля решаются технологические задачи, которые требуют оборудования, 

соответствующего виду сырья. Предложены модули для механической переработки, сушки, грануляции. 

Предварительное дробление сырья осуществляется оригинальными дезинтеграторами конструкции авторов. 

Предложенный проект позволяет в кратчайшие сроки провести монтаж оборудования, его передислокацию в 

другой сырьевой район, повысить тоннажность производства, перевести его на другой вид сырья. 

Abstract. The work solves the problem of creating in Ukraine a modern-level project of an enterprise for tonnage 

production of biomass pellets. The main technical concept of such project is the block-modular principle of a complete 

set of a process line, a raw material receiving station and an energy complex. The project used advanced ideas of 

economical functioning of complex energy-intensive industries - alternative energy sources and deep utilization of heat-

carrier heat, returning their energy to the technology. The main energy source of production is own-produced pellets. As 

thermal utilizers, devices on thermosphones are designed. It is these devices that have no alternatives in modern systems 

of utilization of the heat of gases for heating air currents. Decomposition of the production line, the structure of the 

modules grounded technologically, energy and economically. For this, the modern classification of the pellet market, its 

three most capacious segments, is considered. The classification of quality characteristics of vegetable pellets, the 

requirements for their certification are considered. The analysis of modern technologies for the production of alternative 

fuels from biomass is given Revealed global trends in the development of pellet technologies. The trends of the pellet 

market in different segments, across Europe are studied. It is shown that at present the demand for pellets exceeds 

supply. The problems and scientific and technical contradictions of the pellet technologies are identified. On the one 

hand, there is a growing need for powerful plants for the production of alternative fuels from biomass. On the other 

hand, the sources of raw materials are unstable. And this is a serious barrier for the construction of large plants. The 
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solution to this contradiction in the proposed innovative project is the transition to a block-modular principle. Within 

the module, technological tasks are solved that require equipment corresponding to the type of raw material. Modules 

for mechanical processing, drying, and granulation are proposed. Pre-crushing of raw materials is carried out by the 

original disintegrators of the authors design. The proposed project allows in the shortest possible time to install 

equipment, relocate it to another raw material area, increase the production tonnage, and transfer it to another type of 

raw material. 

 

Ключевые слова. Пеллетные технологии, энергоэффективность, дезинтеграторы, барабанная сушилка, 

грануляторы. 

Keywords: Pellet technologies, energy efficiency, disintegrators, drum sushi, granulators. 

 

Введение. Мировые энергетические проблемы вызвали повышенный спрос на альтернативные источники 

энергии, среди которых динамично растет популярность агропеллет. Интерес к агропеллетам в первую очередь 

экономичен, так как сырье в настоящее время по большей части еще малоценное. Такая  ситуация характерна 

для Западной Европы [1]. Особенно перспективный вопрос агропеллет для фермеров, поскольку обеспечит их 

новыми источниками дохода за счет перехода от дорогих ископаемых ресурсов, к энергии, полученной из 

отходов. Цена, развитие энергетического сектора биомассы  делает пеллеты все более привлекательной 

альтернативой для бытового и даже городского отопления.  

Сельскохозяйственные отходы, особенно солома, побочные продукты и специальные многолетние 

культуры, являются сегодня явным ресурсом для разработки пеллет. Среди этих сельскохозяйственных биомасс 

в настоящее время пригодны для грануляции солома, зерновые продукты, мискантус, ядра оливок и пр [1]. Эти 

биомассы имеют низкое содержание влаги, что устраняет необходимость в сушке, что часто проблематично для 

уплотненной древесины. Древесина, как топливо, громоздко и создает логистические проблемы. В зависимости 

от типов почв, используемых удобрений и периодов сбора, они могут иметь более высокие или более низкие 

уровни азота, серы, хлора и калия, чем древесина [1].  

Тем не менее, все еще существуют технические и экологические проблемы, которые необходимо решить, и 

решения будут проходить через уменьшение количества агрессивных газов за счет добавок; смеси сырья для 

снижения зольности и совершенствования методов сжигания для ограничения оксидов азота (NOx). Актуален 

вопрос создания современного оборудования для производства пеллет. 

Анализ литературных источников и формулировка проблемы 

Технологиям и технике производства пеллет посвящено значительное количество научных исследований, и 

их количество стремительно растет. Рассматриваются вопросы эффективности их использования [2], 

оборудования [3], технологии [4]. Серьезный аналитический обзор, по проблемам пеллетных производств, 

выполнен в работе [5]. Производство древесных гранул включает в себя следующие этапы: сбор и 

предварительная обработка сырья (окорка при необходимости и измельчение); сушка опилок (используются 

две технологии: технология сушильного барабана, питаемого генератором горячего воздуха, или технологии 

сушки ковра, питаемой бойлером с горячей водой, или даже когенерацией); переработки; гранулирование, 

охлаждение и расфасовка продукта; хранение.  

Грануляционная установка мощностью 60-80 000 тонн в год требует значительные инвестиции, порядка 10-

12 миллионов евро. Термин «древесные гранулы» фактически объединяет несколько различных продуктов для 

разных рынков. Европейские стандарты определяют аналитические характеристики, используемые методы 

измерения и исходные материалы, которые могут быть включены в каждый класс гранул. Международная 

нормативная база (ISO), которая в настоящее время дорабатывается, вскоре заменит европейские стандарты 

(EN) [5]. В этой работе классифицированы международные рынки древесных гранул. Представлена 

классификация и их качества. Показано, что существует три основных рынка древесных гранул. Наиболее 

обширный – это рынок топлива для отопления жилых помещений. Он представляется древесными гранулами 

высшего сорта (класс А1), изготовленными из первичной древесины. Содержание золы в них очень низкое 

(<1%), а теплотворная способность высокая (PCI> 4,6 кВтч / кг = 16,5 МДж/кг и часто ближе даже к 5 кВтч/кг) 

[5]. Пеллеты, как правило, очень эффективны, и генерируют очень мало загрязняющих выбросов (частиц, 

летучих органических соединений). Котлы на пеллетах имеют одинаковые выходы и выбросы пыли менее 150 

мг/м3 при 13% O2. В зависимости от их мощности максимальные концентрации их паров составляют 2500 или 

3000 ч/млн СО и 80 или 100 мг/м3 летучих органических соединений. Практические, экологические и 

экономические преимущества древесных гранул объясняют его экспоненциальный успех. На мировом рынке 

гранул премиум-класса доминирует Европа (85%) [5]. В настоящее время он составляет около 8 млн. тонн и, 

как ожидается, достигнет 16 млн. тонн в 2020 году, что означает значительный рост (9-10 %/год), но остается 

совместим с поставками по всему континенту. Италия является крупнейшим потребителем (2 млн. тонн). 

Французское производство почти исключительно состоит из гранул премиум-класса. Здесь 70% потребления 

сжигается в печах, а остальное – в небольших индивидуальных или коллективных котлах [5].  

Второй по емкости рынок – это тепловые электростанции [5]. Он требует «промышленные» качественные 

древесные пеллеты, и существует главным образом в некоторых европейских странах, которые массово 

производят свою электроэнергию из угля (Англия, Бенилюкс, Польша, Дания, Германия) и которые должны 



Одеська національна академія харчових технологій 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Збірник наукових праць VIІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні енерготехнології» 

 9-13 вересня 2019   
96 

соблюдать коллективные обязательства по производству возобновляемой энергии и сокращению на 20% 

выбросов CO2 к 2020 году. Наименее дорогим и быстрым решением является частичная или полная замена угля 

биомассой. Преимущество гранулы в том, что они хорошо подходят для совместного сжигания с углем. 

Объемы потенциально велики, но нестабильны, так как они зависят от политических решений и процентных 

ставок, рассчитанных по ставкам на уголь, газ и CO2. Такие рынки уже представляют более 4 млн. Тонн в 

Европе и должны достичь 14 млн. Тонн в 2020 году, но это также повлияет на другие области, которые также 

начинают учитывать необходимость борьбы с изменением климата (Корея, Япония) [5]. Эти рынки существуют 

сегодня только благодаря экономической поддержке, оказываемой заинтересованными государствами, которые 

полностью или частично оплачивают расходы потребителя за электроэнергию. Электрическая эффективность 

остается низкой (30-40%) в единицах, которые не ценят произведенное тепло, и мы можем подвергнуть 

сомнению возможность такого масштабного использования возобновляемой энергии, которая недоступна в 

неограниченном количестве. Так, единственная тепловая электростанция RWE в Тилбери в Великобритании 

требует поставки 2,5 млн. Т / год древесных гранул). При этом,  многие "мега-фабрики" из более чем 500 000 

тонн годовой производственной мощности были построены или планируются в странах с обильными и 

дешевыми лесными ресурсами, таких как США, Канада, Россия, в ожидании Бразилии, Австралии и некоторых 

африканских стран. Европейские производители древесных гранул мало заинтересованы в том, чтобы выходить 

на такие рынки (большие объемы, низкие цены, неопределенная долговечность). 

Третий рынок – это коллективное и промышленное отопление. Промежуточные категории гранул 

предусмотрены в стандартах для этого третьего сегмента, но на них не распространяется эффективное 

производство. Таким образом, значительная часть этого рынка (небольшие заводы) представлены гранулами 

премиум класса. В настоящее время этот сегмент, находящийся в зачаточном состоянии, как ожидается, 

продемонстрирует очень сильный рост и к 2020 году достигнет 5 миллионов тонн в Европе [5]. Пеллетное 

топливо значительно дороже, чем щепа. Тем не менее, в целом решение для пеллет является привлекательным 

во многих ситуациях, если принять во внимание другие затраты, связанные с производством МВтч теплоты 

(инвестиции, трудозатраты, обслуживание). Гранулят особенно подходит для установок мощностью менее 500 

кВт, с высокой периодичностью, с небольшим пространством для хранения или ограниченным доступом.  

Различные исследования пытаются определить потребление древесных гранул к 2020 году. Они 

существенно различаются в оценке промышленного рынка для производства электроэнергии. Наиболее 

реалистичные оценки указывают на мировой рынок от 50 до 60 млн. тонн окатышей к 2020 году (14 млн. Тонн в 

2010 году), из которых 35 млн. тонн только для Европы (12 млн. тонн в 2010 году). Потребуется импорт от 15 

до 20 млн. Тонн, в основном промышленные пеллеты, хотя в настоящее время они не превышают 3 млн. Тонн. 

Поэтому международная торговля значительно укрепится. В 2010 году только 5 стран произвели более 1 млн. 

тонн в год (США, Канада, Германия, Швеция и Россия), в то время как 70% мирового спроса приходилось на 6 

стран, каждая из которых потребляла более 1 млн. Тонн в год (Швеция, Дания, США, Нидерланды, Италия и 

Германия).  

Целью работы является разработка универсальных комплексов модульного типа для производства пеллет 

из различного растительного сырья. 

Результаты исследований и их обсуждение. Научно-техническая гипотеза разработки формулируется 

следующим образом. Создание производственной базы по переработке биомассы на пеллеты блочно-

модульного типа позволит сократить сроки монтажа оборудования и запуска производства, упростит задачи 

эксплуатации, позволит без серьезных проблем проводить передислокацию производства в другой регион, 

перестраиваться на другой вид биосырья. 

Обосновано, что для решения поставленной задачи целесообразен следующий набор: модуль приемки 

сырья; модуль измельчения; модуль сушки; модуль сбора сухого сырья; модуль термовлажностной обработки; 

модуль грануляции и модуль энергетический. 

Такая декомпозиция производства позволит осуществлять гибкое использование оборудования в течение 

длительного срока функционирования, не критично к текущим ценам на сырье, легко перестраивается на 

другой вид растительного сырья. Позволяет наращивать производство путем установки дополнительных 

модулей. 

Рассмотрим структуру основных модулей. В целом линия производства пеллет из древесного материала 

состоит из следующих технологических участков: участок приёмки сырья, участок измельчения сырья, участок 

сушки, участок термовлажностной обработки, участок грануляции и энергетический участок. 
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Рисунок 1. Участок приёмки сырья 

Участок приёмки сырья (рис.1) предназначен для подачи разного типа древесного материала на 

соответствующее оборудование участка измельчения (рис.3). Так тырса при помощи подвижного дна 1ПД2 

подается непосредственно на измельчитель дисковый тонкого помола 2ИТП1. Кукурузная щепа в секции 

приёмки сырья проходит предварительную обработку в соломорезах 1СР1 и 1СР2 и блоке гидромойки щепы 

(рис.2) где щепа, пройдя через просеиватель 1, смешивается с подогретой водой для очистки от загрязнений. В 

гидроциклоне 5 происходит разделение отмытой щепы от твердых загрязнений, после чего в шнековом 

водоотделителе 6 и отжимном прессе 9 происходит отделение щепы от моющей среды. Отмытая щепа 

ленточным транспортером подается в подвижное дно 1ПД1. Сюда же подается и измельченная балансная 

древесина, которая предварительно измельчается в измельчителе балансов 2ИБ1 на участке измельчения.  

 
1  просеиватель барабанный; 2  бункер входной; 4  СК-смеситель; 5  гидроциклон; 6  

водоотделитель шнековый; 7 сборник воды; 8  насос; 9  пресс отжимной; 28 тен; 29  тен проточный. 

Рисунок 2. Гидромойка 

 

Подаются балансы на участок измельчения при помощи цепного стола подачи 1СП1. Измельченные 

балансы и (или) отмытая щепа из подвижного дна 1ПД1 при помощи ленточного транспортера подаются на 

измельчитель щепы 2ИЩ1 участка измельчения. 

 
Рисунок 3. Участок измельчения сырья 
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3  сушильный агент; 5  отработанный сушильный агент; 

Рисунок 4. Участок сушки 

Участок измельчения сырья (рис. 3) предназначен для измельчения до необходимой степени разнородного 

сырья для чего имеются измельчитель балансов 2ИБ1, измельчители щепы 2ИЩ1 и 2ИЩ2 и измельчитель 

дисковый тонкого помола 2ИТП1. В зависимости от степени измельчения исходное сырье поступает на 

соответствующее оборудование участка измельчения. 

Измельченное древесное сырье поступает на участок сушки (рис. 4) где происходит удаление влаги из него 

в барабанной сушилке 3СБ1. Подача сырья в сушилку осуществляется шнековым питателем 3ЕЩ1. 

Отработанный сушильный агент проходит очистку от древесной пыли в активном циклоне 3ЦА1. Высушенное 

сырье вместе с уловленной в циклоне пылью ковшовым транспортером 3ТК1 подается в секцию 

термовлажностной обработки (рис 5).. 

Термовлажностная обработка является ключевым этапом, влияющим на качество конечного продукта и 

энергетические затраты, при производстве поверхностно остеклованных пеллет. Термовлажностная обработка 

последовательно производится в двухшнековых инактиваторах 5ДИ1 и 5ДИ2. Подогрев сырья производится 

подачей «глухого» пара в рубашку инактиватора, а необходимое увлажнение поверхности осуществляется за 

счет импульсной подачи пара в древесный материал через систему форсунок. 

 
 

Рисунок 5. Участок термовлажностной 

обработки 

Рисунок 6. Участок грануляции 

 

Увлажненное и подогретое сырье поступает на участок грануляции (рис. 6), где гранулы, полученные в 

грануляторе 6ГМ1, охлаждаются в воздушном охладителе 6ОВ1 и сортируются на ситовых просеивателях 

6ПС1 и 6ПС2. 
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1  воздух; 2  топочные газы; 3  водяной пар; 4  сушильный агент; 

Рисунок 7. Энергетический участок 

 

Для обеспечения производства тепловой энергией предназначен энергетический участок (рис. 7). Тепловая 

энергия в виде горячего воздуха требуется для проведения процесса конвективной сушки в барабанной 

сушилке. Подогрев воздуха осуществляется дымовыми газами, получаемыми при сжигании пеллет 

собственного производства. Также энергия, получаемая при сжигании пеллет, используется для генерации 

водяного пара, который требуется для термовлажностной обработки сырья перед гранулированием. 

Значительно сократить энергозатраты на производство позволяет предварительный подогрев дутьевого воздуха 

в термосифонном теплоутилизаторе за счет использования энергии отработанного сушильного агента, 

покидающего барабанную сушилку. В случае необходимости обеспечения полной энергетической 

автономности производства энергетический участок снабжается модулем когенерации тепловой и 

электрической енергии. 

 

Выводы. Мировой рынок пеллет характеризуется дефицитом. При этом, значительная часть биомассы не 

перерабатывается. Заводы по тоннажному производству пеллет в Украине отсутствуют. Серьезные научно-

технические противоречия по нестабильности объема биомассы, ее вида и эффективности крупных 

предприятий по их переработке в настоящее время не имеют практического решения. 

В работе обоснована гипотеза об экономической, энергетической и технологической эффективности 

разработки предприятий по переработки биомассы блочно-модульного типа. Предусмотрены модули для 

механических и сушильных процессов; для тепловлажностной обработки и гранулирования. Отдельный модуль 

решает задачи обеспечения технологии паром, подогретым воздухом и горячей водой. Энергетическая 

эффективность производства достигается за счет использования в качестве топлива пеллеты собственного 

производства и системы глубокой утилизации теплоты технологических выбросов. Модули используют 

инновационные дезинтеграторы и термосифонные теплоутилизаторы, которые разработаны авторами. 
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ARTIFICIAL MICRO RNA  (AMIRNA): A POTENT TOOL FOR GENE 

SILENCING IN PLANT BIOTECHNOLOGY  
NISHA KESARI (Scholar- Department of Biomedical Sciences-ANDC College University of DELHI, 

INDIA) 

 

RNA Interference (RNAi) is a potent technology which is used in crop development, plant’s tolerance to abiotic 

and biotic stresses, resistance against bacteria, virus and fungi, resistance against many pests and insects. RNA 

interference (RNAi) is a promising gene regulatory approach in functional genomics which has a significant impact on 

crop improvement which permits down-regulation in gene expression with greater precise manner without affecting the 

expression of other genes. The ability of interfering RNA to silence genes was discovered in the 1990s by American 

scientists Andrew Z. Fire and Craig C.Mello, who shared the 2006 Nobel Prize for Physiology or Medicine for their 

work. Fire and Mello successfully inhibited the expression of specific genes by introducing short double-

stranded RNA (dsRNA) segments into the cells of nematodes (Caenorhabditis elegans). The dsRNA segments 

underwent enzymatic processing that enabled them to attach to molecules of messenger RNA (mRNA) possessing 

complementary nucleotide sequences. The attachment of the two RNAs inhibited the translation of the mRNA 

molecules into proteins. RNAi is advantageous over other approaches as more than one gene can be targeted and 

silencing is sequence specific. The ambit of gene silencing can be controlled so that only essential genes are silenced at 

a particular stage in a particular tissue. Since there is no transgene protein expression found in RNAi approach so there 

is extra metabolic load on transgenic plant. 

Micro RNA(miRNA) 

MicroRNAs (miRNAs) are a class of small 21-22 nucleotides long non-coding  RNAs, that are responsible in 

regulation of mRNA function at the post transcriptional level either direct cleavage or via  translational repression. They 

are mainly transcribed as an independent transcriptional unit and their expression has been found in all developmental 

stages. miRNAs have been well studied during developmental stages and different environmental stress conditions, but 

their functions and regulatory networks aren’t  understood yet.  Aprehension of the regulatory roles of miRNAs might 

open new avenues for better comprehension of this well-conserved mechanism and its use for genetic engineering. 

MicroRNA interference (miRNAi) technology provides an efficient platform for functional studies and agricultural 

applications. 

DISCOVERY OF miRNA 

Victor Ambros and his colleagues discovered the first miRNA lin-4 in 1993 in C. elegans, which has been shown 

to regulate the expression level of lin- 14, a gene involved in the same developmental pathway like lin-4. The lin-4 gene 

did not encode any protein; instead, it made a pair of small RNAs, a ~21-nucleotide long RNA and another ~60-

nucleotide long. The longer RNA had a tendency to fold into a stem-loop structure and was predicted to be the 

precursor of the ~21-mer RNA. This shorter ~21-nucleotide lin-4 RNA was the founding member of the predominantly 

available class of small regulatory RNAs that are known today as miRNAs. The lin-4 RNA when bound to the 

complementary sequences found in the 3′-untranslated region (3′-UTR) of lin-14 mRNA, repressed its translation 

without reducing the level of lin-14 transcript (Lee et al. 1993). After 7 years of discovery of lin-4, another miRNA 

called let-7 was discovered in 2000 in the same organism (Reinhart et al. 2000). miRNA let-7 was found to  be used in 

regulation of  the  expression of gene lin-41, required for the transition from late larval to adult cell fate. 

MODE OF ACTION IN PLANTS 

Micro RNAs are transcribed from non-coding nuclear genes, a majority of them  are located in the intergenic and 

intragenic (intron) regions, and very less number of them are located in 5′-UTR or 3′-UTR regions. Plant miRNAs are 

generally transcribed by RNA Polymerase II, which produces capped and polyadenylated long primary 

miRNAtranscripts (pri-miRNAs). These transcripts are then processed into precursor miRNA(pre-miRNA) of ~80-190 

nucleotides in length, by an enzyme, DICERLIKE 1(DCL1), with RNase III activity (Kurihara et al. 2006) . DCL1 

https://www.britannica.com/science/RNA
https://www.britannica.com/science/double-stranded-RNA
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complexes generally cut pri-miRNAs at a distance of 16–17 bp from the single-strand–double- strand junction (Zhu et 

al. 2013). Pri- to pre-miRNA conversion also requires the dsRNA-binding protein HYPONASTIC LEAVES1 (HYL1) 

and the C2H2 zinc finger  protein SERRATE (SE) along with other factors like CBC, DDL, and TOUGH (Yang et al. 

2006a; Parry et al. 2007; Yu et al. 2008; Ren et al. 2012). These proteins are located in nuclear processing centers called 

D-bodies or SmD3-/SmB-bodies (Kurihara et al. 2006; Fang and Spector 2007). Pre-miRNA is unstable in nucleus and 

processed into miRNA–miRNA* duplex by DCL1 and stabilized by S-adenosyl methionine dependent 

methyltransferase HUA ENHANCER 1 (HEN1), which methylates all the plant-silencing small RNAs. Methyl groups 

are then deposited on the 3′ terminal nucleotides of each strand prevent their uridylation and subsequent degradation by 

the SMALL RNA DEGRADING NUCLEASE (SDN) class of exonucleases (Li et al. 2005; Yang et al. 2006b). The 

modified miRNA– miRNA* is exported into cytoplasm by HASTY (an ortholog of exportin-5 protein) and processed 

into mature miRNA (Park et al. 2005). The miRNA programmed silencing complex is often referred to as RISC 

(Hammond et al. 2000; Llave et al. 2002; Tang et al. 2003). miRNA programmed silencing complex is often referred to 

as RISC (Hammond et al. 2000; Llave et al. 2002; Tang et al. 2003) . Cloning and expression data indicate that the 

miRNA strand of this duplex, also known as the guide strand, accumulates to much higher levels in vivo than the 

miRNA* or the passenger strand (Reinhart et al. 2002; Lim et al. 2003).  This asymmetric accumulation is 

accomplished by preferential loading accumulates to much higher levels in vivo than the of the miRNA strand into the 

silencing complex, where it is protected from degradation, whereas the miRNA* strand is preferentially excluded from 

the silencing complex and is degraded. Most miRNA–miRNA* duplexes appear to have energetic asymmetry; the 5′ 

ends of most miRNAs are less stably paired than are the 5′ ends of the corresponding miRNA*s (Khvorova et al. 2003; 

Schwarz et al. 2003). Hence, the final product of the miRNA biogenesis pathway is a small single-stranded RNA 

incorporated into a silencing complex (Fig. 2.7). Argonaute proteins are the central component of the silencing 

complex. Argonaute proteins contain two conserved regions, namely PAZ and PIWI domains (Carmell et al. 2002). The 

PAZ domain appears to be an RNA-binding domain (Lingel et al. 2003; Song et al. 2003; Yan et al. 2003), and the 

PIWI the domain that is structurally and functionally similar to RNase H enzymes (Liu et al. 2004; Song et al. 2004). 

Many organisms contain multiple members of the Argonaute family; in some cases, there is an evidence for functional 

diversification of the different Argonautes. AGO1 is the only Argonaute gene known to be required for miRNA 

function in Arabidopsis. Arabidopsis AGO1 binds miRNAs and catalyzes target cleavage in vitro (Baumberger and 

Baulcombe 2005; Qi et al. 2005). It has been found that ago1 mutants have elevated levels of miRNA targets in vivo 

(Vaucheret et al. 2004). The cleavage of target mRNA occurs at the 10th or 11th nucleotide from the 5′ end of the 

miRNA, regardless of the miRNA length, and requires the base pairing of the 5′ end of the miRNA with the target 

mRNA (Plaatnik et al. 2003; Xie et al. 2003; Floyd and Bowman 2004; Jones-Rhoades and Bartel 2004; Mallory et al. 

2004). The resulting cleavage products have 3′ hydroxyl and 5′ phosphate groups, similar to the products of other 

enzymes with “slicer” activity, such as RNase H (Martinez and Tuschl 2004; Schwarz et al. 2004; Song et al. 2004). 

ARTIFICIAL MICRO RNA  

The artificial microRNA (amiRNA) technology makes the  use of endogenous precursor miRNAs for generation of 

small RNAs (sRNAs) of interest for direction of specific gene silencing in either plants or animals (Alvarez et al. 2006; 

Niu et al. 2006; Schwab et al. 2006). Micro RNA precursors preferentially produce the miRNA–miRNA duplex. When 

both the  sequences are altered without changing any  structural features such as mismatches or bulges, it will lead to 

the accumulation of miRNA of a desired sequence. The use of amiRNAs were first demonstrated in human cell lines 

(Zeng et al. 2002) and later in Arabidopsis (Parizotto et al. 2004), where they effectively silenced the expression of 

reporter gene. Later on, the technology was exploited to target the endogenous genes with similar efficiency in other 

plant species (Alvarez et al. 2006; Schwab et al. 2006). Artificial microRNA (miRNA)-directed gene silencing has 

advantages over traditional inverted-repeats gene silencing vector in more gene silencing specificity and less off-target 

effects. 

amiRNA DESIGNING  

The 21mer candidates are chosen from the reverse complements of the target sequence. These 21-mers will have A 

at position 10 (A or U for multiple target amiRNAs) and display 5′ instability, i.e., higher AU content at 5′ end and 

higher GC content at 3′ end at around 19th position. Position 1 is invariably given a U in all cases. In silico mutations 

are then introduced at positions 13-15 and 17-21. The mutated amiRNAs should hybridize with  target sequence with no 

more than 2 mismatches between positions 13-21 while maintaining the 5′ instability (Ossowski et al. 2008). In 

addition, 70% of free energy of hybridization for a perfectly complementary amiRNA is essential with at least -30 k 

Cal/mol, which is determined by M-fold (Zuker 2003). So far, most of  the amiRNAs in plants are based on the natural 

precursor structures of Ath-miR159a, Ath-miR164b, Ath-miR172a, Ath-miR319a, and Osa-miR528. 

MECHANISM OF ACTION  

The designed amiRNA sequence is then incorporated into the preferred endogenous miRNA precursor by replacing 

miRNA/miRNA* sequence with the respective amiRNA-amiRNA* nucleotides . This pre-amiRNA is then recognized 

by the host miRNA processing machinery and is finally processed by series of DCL1 slicing events to generate mature 

amiRNA/amiRNA* duplex. The antisense strand of amiRNA duplex then gets incorporated into RISC and guides RISC 

to inhibit target mRNA expression either by mRNA translation inhibition or cleavage. 
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CONCLUSION: 

miRNA based silencing has been reported in several organisms, suggesting their conserved nature of action 

(Fahlgren et al. 2010). It has also been reported that any change in the mature miRNA forming region of the precursor 

miRNA won’t affect its processing (Schwab et al. 2006; Sablok et al. 2011). This gave rise to a new opportunity which 

laid the foundation of artificial miRNA (amiRNA) technology. 

The amiRNA technology is advantageous over hpRNAi, especially,in minimizing the off-target effects and in 

increasing  the effectiveness. Besides, it is easy to target a single or multiple genes using a single amiRNA sequence 

without affecting the expression of any other gene, which enhances the power  of this technology (Schwab et al. 2006). 

Genome-wide expression analysis also revealed the precise action of amiRNA, suggesting it to be an accurate gene 

silencing method (Khraiwesh et al. 2008). These kind of analysis are a glimpse of the use of amiRNA technology as a 

new generation tool, which can be used as a substitute to the current  existing approaches being used for crop 

improvement. 

Author is extremely grateful Dr M.V.Rajam department of Genetics South Campus, University of DELHI, SNEHA 

YOGINDRAN PhD Scholar department of Genetics South Campus University of DELHI-INDIA for their guidance in 

writing this article. 
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Анотація 

Стаття присвячується дослідженню кінетики зневоднення одиничних крапель біосуспензіі бактеріального 

препарату «ФГ-5», яка включає культури 4-х штамів: Pseudomonas stutzeri; Pseudomonas mendocina; 

Pseudomonas alkaligenes, Azomonas specіas. Даний препарат є фітогормоном, який стимулює зростання 

сільськогосподарських рослин. Якісним показником для такого препарату є не сама кількість життєздатних 

клітин, а кількість ряду активних компонентів клітин, які сприяють активному росту рослин. Тому, 

розглядається можливість отримання його в сухій формі методом розпилювального зневоднення. Так як 

досліджуваний бактеріальний препарат є складною, високовологою, багатокомпонентною системою, вивчення 

кінетики його зневоднення є одним з важливих етапів в комплексі досліджень процесу розпилювального 

сушіння. 

В Інституті технічної теплофізики НАН України були розроблені і створені експериментальні стенди для 

дослідження кінетики процесу термічного зневоднення з метою виявлення ступеня впливу внутрішніх процесів 

тепло- вологопереносу в одиничній краплі (частці) на інтенсивність та тривалість зневоднення. 

При проведенні досліджень вивчалася зміна температури краплі при зневодненні в високотемпературному 

середовищі; визначалась кількість періодів зневоднення, їх тривалість і характер протікання; визначався розмір 

і маса краплі в критичних точках і в кінці процесу сушіння, що дозволяє оцінити інтенсивність процесів тепло- і 

вологопередачі, а також судити про щільність самої сухої частинки. 

У статті наведено аналіз впливу компонентів захисного середовища на зміну характеру кінетичних кривих і 

інтенсивність вологовіддачі у випарної і сушильних стадіях. В якості таких компонентів були випробувані, 

рекомендовані розробниками препарату, дрібнодисперсна крейда і сечовина, які вводилися в масовому 

співвідношенні 1: 1 до біомаси. 

Показано, що введення компонентів захисного середовища з різними фізико-хімічними властивостями 

сприяє зміні структури кірки краплі, що впливає на інтенсивність зневоднення, а також на відсутність або 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Younis%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25332689
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siddique%20MI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25332689
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20CK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25332689
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lim%20KB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25332689
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наявність періоду кипіння і його тривалість. Це дає можливість вибрати оптимальний склад захисного 

середовища серед пропонованих компонентів. 

Так, дослідження кінетичних закономірностей процесу сушіння біосуспензіі препарату «ФГ-5» з різними 

захисними компонентами показали перевагу використання дрібнодисперсної крейди, що в подальшому 

підтвердилося експериментальними дослідження процесу зневоднення на розпилювальній сушарці. 

Annotation 

The article is devoted to the study of the kinetics of dehydration of single drops of the biosuspension of the 

bacterial preparation «ФГ-5», which includes cultures of 4 strains: Pseudomonas stutzeri; Pseudomonas medicine; 

Pseudomonas alkaligenes, Azomonas specіas. This drug is a phytohormone that stimulates the growth of agricultural 

plants.The quality indicator for such a drug is not the number of viable cells, but the number of a number of active cell 

components that contribute to the active growth of plants. Therefore, the possibility of obtaining its dry form by the 

method of spray dehydration is being considered. Since the bacterial preparation under study is a complex, highly 

humid, multicomponent system, the study of the kinetics of its dehydration is one of the important steps in the complex 

research of the spray drying process. 

At the Institute of Technical Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, experimental stands 

were designed and created to study the kinetics of the thermal dehydration process in  to identify the degree of influence 

of the internal processes of heat and moisture transfer in a single drop (particle) on the intensity and duration of 

dehydration.  

During the studies, the change in temperature of the drop during dehydration in a high-temperature environment 

was studied; determined the number of periods of dehydration, their duration and nature of the flow; the size and mass 

of the drop were determined at critical points and at the end of the drying process, which allows us to estimate the 

intensity of heat and moisture transfer processes, as well as judge the density of the driest particle; visually studied the 

nature of the behavior of the product in certain periods. 

The article presents an analysis of the influence of the components of the protective medium on the change in the 

nature of the kinetic curves and the intensity of moisture output in the evaporation and drying stages. The quality of 

such components were tested recommended by the developers of the drug fine chalk and urea, which were introduced in 

a mass ratio of 1: 1 to biomass. 

It is shown that the introduction of components of the protective environment with different physicochemical 

properties contributes to a change in the structure of  shell of the drop, which affects the intensity of dehydration, as 

well as the absence or presence of a boiling period and its duration. This gives you the opportunity to choose the 

optimal composition of the protective environment of the proposed components. 

Thus, the study of the kinetic regularities of the drying process of the biosuspension of «ФГ-5» with different 

protective components showed a preference for using fine chalk, which was further confirmed by experimental studies 

of the spray dehydration process on the spray unit. 

 

Ключові слова: розпилювальне сушіння, кінетика зневоднення, одинична крапля, температурні режими, 

біосуспензія, захисне середовище. 

Key words: spray drying, dehydration kinetics, single drop, temperature regimes, biosuspension, protective 

environment. 

 

Біологічно активні препарати на основі мікроорганізмів мають широкі перспективи використання. 

Асортимент такої продукції особливо для охорони здоров'я, ветеринарії, харчовій промисловості і сільського 

господарства постійно розширюється. Освоюються нові товарні форми бактеріальних препаратів з більш 

високим вмістом активного початку. Однак, рідка форма бактеріальних препаратів має ряд істотних недоліків: 

малий термін зберігання, незручність дозування при використанні, додаткові витрати на транспортування. Тому 

більш перспективним і економічно вигідним є отримання таких препаратів в сухій формі. 

Складність технології сушіння бактеріальних препаратів пов'язана зі штучною зупинкою функціонування 

живої клітини і зумовлена багатокомпонентністью продукту, високою початковою вологістю, термо- і 

ксеролабільностю. На збереження життєздатності клітин бактерій (або активних складових) при сушінні 

впливає ряд факторів: температурний режим сушіння, видові властивості бактерій, склад живильного і 

захисного середовища. 

На даний час основними способами зневоднення бактеріальних препаратів є: метод сублімаційного 

сушіння і метод сушіння розпиленням, тобто зневоднення рідкого продукту в диспергованому стані в 

середовищі нагрітого повітря. Метод розпилювальної сушки, у багатьох випадках, є не тільки альтернативним 

способом сублімації, але і кращим для сушки деяких бактеріальних препаратів з точки зору економічної 

доцільності. 

Бактеріальні препарати представляють собою складні системи. Тому, вивчення кінетики їх зневоднення є 

одним з важливих етапів в комплексі досліджень процесу розпилювального сушіння. 

В Інституті технічної теплофізики НАН України були розроблені і створені лабораторні установки для 

дослідження кінетики процесу термічного зневоднення з метою виявлення ступеня впливу внутрішніх процесів 
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тепло-вологопереносу в одиничній краплі (частці) на інтенсивність та тривалість зневоднення і дозволяють 

змоделювати процеси, що відбуваються в камері розпилювальної установки 1. 

Досліджуваний препарат «ФГ-5» є фітогормоном, який стимулює зростання сільськогосподарських рослин. 

Біомаса «ФГ-5» включає культури 4-х штамів: Pseudomonas stutzeri; Pseudomonas mendocina; Pseudomonas 

alkaligenes, Azomonas specіas, початкова концентрація сухих речовин (СР) - Со = 10%. Як захисне середовище 

(ЗС) використовувалися компоненти, що відносяться до нехарчових, мінеральних речовин з різним ступенем 

розчинності: крейда; сечовина (запропоновані розробниками препарату). 

Дослідження  кінетики  випаровування  і  сушіння  одиничних  крапель  біосуспензіі  препарату  «ФГ-5» і 

змін, які при цьому вона зазнає, проводилися на експериментальному стенді в статичних умовах (vп=0 м/с). 

Стенд дозволяє отримати додаткову інформацію про зміну маси краплі m(), що дає можливість аналізувати 

кінетику процесу одночасно на масо-і термограммах 1.  Температура повітря змінювалася в діапазоні Тп = 120 

... 160
о
С. Початкові розміри крапель становили о 1,3...1,4 мм. 

Дослідження дозволяють: 

 вивчити зміну температури краплі (Тк) при зневодненні у високотемпературному середовище при 

температурах повітря значно вищих за температуру кипіння (Тп >> Ткип); 

 визначити температуру рівноважного випаровування; 

 визначити кількість періодів зневоднення, їх тривалість і характер протікання; 

 визначити значення розміру краплі (), і її маси (m) в критичних точках і в кінці процесу сушіння, що 

дозволяє оцінити інтенсивність процесів тепло- і вологопередачі, а також судити про щільність самої 

сухої частки; 

 визначити вплив захисних середовищ, що вводяться в біомасу при приготуванні біосуспензії 

препарату, на зміну кінетичних характеристик; 

 візуально вивчити характер поведінки продукту в певні періоди. 

Термограма зневоднення самої біомаси «ФГ-5» при Тп ≤ 120
о
С демонструє три періоди сушіння (рис.1,а). 

Подальше підвищення температур до Тп = 140...160
о
С призводить до появи періоду кипіння. Велика відносна 

тривалість періоду випаровування (табл. 1) обумовлена особливостями самого стенду, а саме відсутністю 

потоку повітря. 

Значення темпу нагріву краплі біомаси «ФГ-5» в періоді кіркоутворення ( d/dT кірк
к ) в діапазоні 

температури повітря (Тп) = 140 ... 160
о
С становить 2,0 ... 2,5 

о
С/с (табл.1). Такі значення можуть, свідчити про 

те, що внаслідок фізико-хімічного складу клітин біомаси «ФГ-5», при зневодненні на поверхні крапель 

створюється пухка, паропроникна структура кірки. 

Розглянемо, вплив компонентів захисного середовища на зміну характеру кінетичних кривих і 

інтенсивність вологовіддачі у випарній та сушильній стадіях. В якості таких компонентів були випробувані 

дрібнодисперсна крейда і сечовина, які вводилися в масовому співвідношенні 1: 1 до біомаси. Таким чином, 

зміст сухих речовин біосуспензіі підвищився до Со = 20%, що скорочує відносну тривалість випарної стадії 

(табл. 1). Це дозволяє стверджувати, що, незважаючи на деяке зниження загальної тривалості процесу, 

усереднена (по всьому процесу) температура краплі (частки), що випаровується, буде вища, ніж при 

зневодненні без введення захисного середовища. Однак, саме захисне середовище певною мірою знижує 

небажаний термічний вплив і, як в попередньому випадку, сприяє відсутності періоду кипіння при Тп   140
о
С 

(рис.1 б, в). 

Період кипіння з'являється при збільшенні інтенсивності нагріву до Тп = 160
о
С. Однак, для різних захисних 

компонентів, цей період має різну тривалість і характер протікання. Так, сечовина, яка є водорозчинною 

речовиною, при кристалізації здатна утворювати на поверхні краплі щільну плівку, що перешкоджає 

випаровуванню вологи. В періоді кипіння, тривалість якого становить  15% від загального часу сушіння краплі 

біосуспензіі до складу якої входить сечовина, спостерігаються сплески на ділянці   Тк 110 ... 125
о
С (рис.1, б), 

що свідчить про активне кипінні продукту з розривом оболонки. Про таку «жорстку» структуру свідчить і 

більш високий темп нагріву краплі в періоді кіркоутворення ( d/dT кірк
к = 2,9 

о
С/с), що вище, ніж при 

зневодненні крапель біомаси ( d/dT кірк
к =2,5 

0
С/с). 

При використанні, в якості захисного компонента, крейди (рис.1, в) тривалість періоду кипіння становить  

4% від загального часу сушіння (табл.1) і протікає він без явних деформаційних змін. Крейда є нерозчинною 

речовиною і її частки, розміщуючись між комплексами білкових молекул сприяють утворенню пористої, 

паропроникної структури кірки, сприятливою для дифузії вологи до поверхні краплі, що випаровується. Про це 

свідчить і більш низьке значення d/dT кірк
к  = 2,4 

о
С/с. 

Отримані масограми процесу зневоднення біомаси і біосуспензій препарату «ФГ-5» з різними 

компонентами захисного середовища дозволяють провести розрахунок інтенсивності вологовіддачі у випарній 

та сушильній стадіях: 

випJ = (dm/d)вип = 
исп

кр1o mm




     (1) 
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сушJ = (dm/d)суш= 
суш

ккр1 mm




     (2) 

З табл. 2 видно, що інтенсивність вологовіддачі залежить від природи компоненту захисного середовища. 

Так, використання у якості захисного середовища крейди, сприяє інтенсифікації вологовіддачі у випарному 

періоді в середньому на 15%. Використання сечовини навпаки знижує інтенсивність вологовіддачі у випарній 

та сушильній стадіях практично для всіх досліджуваних температур в середньому на 12%. 

 
Рис.1. Термограми (1,2,3) та масограми (1

/
,2

/
,3

/
) процесу зневоднення одиничних крапель в статичних 

умовах (vп=0м/с), Тп: 1-120 
о
С; 2-140 

о
С; 3-160 

о
С: а) біомаса препарату «ФГ-5», Со=10%.; б) біосуспензія «ФГ-

5» (з компонентом - сечовина), Со=20%; в) біосуспензія «ФГ-5» (з компонентом – крейда),  Со=20%. 
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Таблиця 1 

Кінетичні характеристики при зневодненні одиничних крапель біомасиі біосуспензії  

препарату «ФГ-5» 

пT , 
о
С 

заг, 

с заг

вип




 

заг

кірк




 

заг

кип




 d

dT кірк
к , 

о
С/с 

mo, 

мг 

mкр1, 

мг 

mкр2, 

мг 

mкін, 

мг 
о, 

мм 

кін, 

мм 

Біомаса «ФГ-5», Со=10% 

120 153 0,72 0,22 - 1,4 1,33 0,30 0,18 0,15 1,36 0,79 

140 140 0,62 0,20 0,108 2,0 1,22 0,28 0,20 0,15 1,32 0,75 

160 125 0,62 0,12 0,108 2,5 1,40 0,52 0,27 0,20 1,38 0,80 

Біомаса «ФГ-5» з сечовиною, Со=20% 

120 140 0,60 0,23 - 1,6 1,22 0,53 0,34 0,28 1,40 1,04 

140 138 0,52 0,22 - 2,1 1,10 0,42 0,29 0,22 1,37 0,96 

160 124 0,48 0,14 0,150 2,9 1,20 0,50 0,28 0,18 1,36 0,89 

Біомаса «ФГ-5» з крейдою, Со=20% 

120 138 0,61 0,21 - 1,39 1,20 0,30 0,22 0,18 1,33 0,84 

140 135 0,55 0,17 - 2,0 1,22 0,40 0,31 0,20 1,37 0,89 

160 120 0,54 0,12 0,035 2,4 1,36 0,55 0,44 0,21 1,35 0,94 

 

Таблиця 2 

Значення інтенсивності вологовіддачі у випарній та сушильній стадіях 

 

Тп, 
о
С 

Біомаса «ФГ-5» Біомаса ФГ-5 + сечовина Біомаса ФГ-5 + крейда 

Jвип, кг/с Jсуш, кг/с Jвип, кг/с Jсуш, кг/с Jвип, кг/с Jсуш, кг/с 

120 8,610
-9 

3,610
-9

 8,310
-9

 3,210
-9

 9,610
-9

 3,310
-9

 

140 10,910
-9

 4,510
-9

 10,410
-9

 3,710
-9

 11,910
-9

 3,810
-9

 

160 12,910
-9

 5,410
-9

 11,710
-9

 4,910
-9

 13,510
-9

 5,110
-9

 

 

Висновки 

Результати кінетичних досліджень показали, що введення компонентів захисного середовища з різними 

фізико-хімічними властивостями сприяє зміні структури кірки краплі, що впливає на інтенсивність 

зневоднення, а також на відсутність або наявність періоду кипіння і його тривалість. Це дає можливість вибрати 

оптимальний склад захисного середовища із запропонованих розробниками препарату компонентів. Так, 

проведені дослідження процесу сушіння одиничних крапель біосуспензіі препарату «ФГ-5» з різними 

захисними компонентами показали перевагу використання дрібнодисперсної крейди, що в подальшому 

підтвердилося і експериментальними дослідження процесу зневоднення препарату на розпилювальній сушарці. 

Крім того, отримані результати дозволяють визначити діапазон температур повітря на вході в сушильну 

камеру (Твх) для подальшого дослідження процесу розпилювального сушіння бактеріальних препаратів у 

виробничих умовах з метою встановлення оптимальних режимів сушіння. Для даного препарату 

рекомендований діапазон температури повітря на вході в сушильну камеру складає 150…155
о
С. 
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СЕКЦІЯ 3. 

 

ІННОВАЦІЙНІ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ 

ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ 
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ПЕКТИНОВМІСНИЙ ПРОДУКТ У ВИГЛЯДІ ЧИПСІВ 
Шапар Р.О., к.т.н., ст.наук.співр., Гусарова О.В. 

Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ 

 

PECTIN-CONTAINING PRODUCT IN THE FORM OF CHIPS 
Shapar R.O., Husarova O.V.  

Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv 

 

Анотація. У статті наведено властивості сировини, що є джерелом пектинових речовин, зокрема яблук, 

спектр фізіологічної дії пектину та переваги пектиновмісних сушених продуктів. 

Мета роботи - визначення впливу різних видів попередньої тепловологої обробки яблук перед сушінням на 

кінетику процесу конвективного зневоднення і стан пектинових речовин. Об’єктами досліджень обрано яблука 

сортів Ренет Симиренко та Джонатан. 

Результати теоретичних та експериментальних досліджень доводять, що обов’язковою умовою переробки 

пектиновмісної сировини є попередня тепловолога обробка паренхімних тканин. У роботі наведено криві 

сушіння та криві швидкості сушіння яблук в режимі двостадійного зневоднення, що піддавались різним видам 

обробки. Характер кривих показує, що процес видалення вологи проходить в періоді падаючої швидкості 

впродовж усього зневоднення. Дослідженнями встановлено, що незалежно від виду обробки, тривалість 

зневоднення бланшованих зразків скорочується порівняно із свіжими яблуками. Тривалість процесу сушіння 

зразків бланшованих парою, є найменшою і скорочується на 20 та 25 % для яблук сортів Ренет Симиренко та 

Джонатан відповідно, при цьому, їхня максимальна швидкість зневоднення вища у 1,8 рази. 

Проаналізовано стан пектинових речовин та зміну співвідношення протопектину та розчинного пектину під 

час попередньої тепловологої обробки та конвективного сушіння. Співвідношення змінюється в бік збільшення 

кількості розчинного пектину від 35 до 60 %. 

Встановлено, що тепловолога обробка та сушіння за двостадійними режимами забезпечують максимальний 

ступінь збереження пектинових та інших біологічно активних речовин, сприяють зниженню собівартості чипсів 

за рахунок скорочення тривалості та енергетичних витрат процесу. 

Abstract. The article presents the properties of raw material, which is a source of pectin, in particular apples, the 

spectrum of physiological action of pectin substances and the advantages of pectin-containing dried products.  

The purpose of the work was to determine the effect of different types of preliminary heat treatment of apples 

before drying on the kinetics of the dehydration process and the amount of soluble pectin in chips. 

The results of both theoretical and experimental investigations demonstrate that hygrothermal processing of 

parenchymal tissues is a sine qua non for processing pectin-containing raw material. The curves of drying and curves of 

drying rates of apples subjected to various types of preliminary heat treatment before dewatering are presented in the 

work. Studies have shown that the duration of dehydration of all blanched specimens is reduced compared to untreated 

apples. The drying time of apples blanched with steam to residual moisture of 6% is the smallest. The process of 

dehydration proceeds in the period of incident speed, on the curves of drying there is no period of constant speed. The 

maximum speed of drying occurs in steam blanched apples. 

It is determined that the soluble pectin amount in fresh apples is 35 % of the total pectin amount and increases to 58 

% after hygrothermal processing. Some insignificant loss 2...4% of the total amount of pectin substances and grows of 

soluble pectin amount by 2...5% in the course of drying process are observed.  

According to the results of investigations, the stepped modes of dehydrating pectin-containing materials are 

determined. They promote a reduction of process duration by 25 % and saving in the energy resources by 20 % as well 

as guarantee a high level of conservation of pectin and biologically active substances. 

 

Ключові слова: пектиновмісна сировина, попередня тепловолога обробка, стадійне сушіння, 

інтенсифікація процесу. 

Keywords: pectin-containing raw materials, preliminary heat treatment, step drying, intensification of the process. 

 

Вступ. 

Одним з найбільш важливих факторів, що впливає на стан здоровя людей є харчування. Життєдіяльність 

організму людини та формування його стійкості до впливу зовнішнього середовища значною мірою залежить 

від постійного надходження біологічно необхідних речовин з їжею. Виробництво біологічно повноцінних 

харчових продуктів у нашій країні здійснюється в недостатній кількості. Особливо відчутним є практична 

відсутність продуктів, збагачених пектиновими речовинами.  

Спектр фізіологічної дії пектинів надзвичайно широкий – як детоксиканти і радіопротектори, пектини, 

звязують іони важких металів, радіонукліди та токсичні речовини, виявляють імуностимулюючу активність, у 
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складі харчових волокон сприятливо впливають на діяльність травного каналу, нормалізують діяльність 

корисної мікрофлори тощо [1].  

Відсутність виробництва пектину в Україні обмежує виготовлення продуктів харчування на пектиновій 

основі. Наразі потреби у пектині значно перевищують обсяги його імпортних поставок. За таких обставин 

актуальним і доцільним є використання пектинів у складі самої сировини, яка, до того ж, сама по собі має 

високу харчову та біологічну цінність, наприклад у вигляді сушених пектиновмісних продуктів.  

Пектиновмісні сушені продукти мають низку переваг порівняно з іншими способами консервування 

сировини – фруктово-овочевими соками, пастами, пюре тощо. З одного боку – це скорочення витрат на 

транспортування та невеликі складські приміщення для зберігання. З другого – термін зберігання сушених 

продуктів у 2...3 рази перевищує термін зберігання свіжої сировини, тому вони доступні споживачеві у будь-

яку пору року. До того ж розширюється географія ринків реалізації сушених продуктів, у т.ч. і міжнародних. 

Вони технологічні, прості та зручні у застосуванні, вдало поєднуються з іншими харчовими інгредієнтами.  

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. 

Найпоширенішою пектиновмісною сировиною в Україні є яблука. Залежно від сорту, кліматичних умов, 

ступеня дозрілості вміст пектинових речовин коливається від 1,0 до 1,8 % на сиру масу. Вуглеводний комплекс 

пектинових речовин представлений протопектином, розчинним пектином, пектовою та пектиновою кислотою й 

їхніми солями. Протопектин складає основу пекто-целюлозної оболонки, серединної пластинки і є 

цементуючою речовиною, що скріплює клітини в єдину тканину. Співвідношення протопектину та розчинного 

пектину специфічне для кожної культури й є її характерною видовою біохімічною ознакою. Локалізовані в 

різних частинах рослинної клітини пектинові речовини виконують різні функції. Розчинний пектин міститься в 

клітинному соку, соку вакуолей, міжклітинних тканинах і є запасною речовиною, яка залучається в процесі 

обміну [1,2].  

Особливості хімічного складу та технологічні властивості яблук зумовлюють їхнє широке використання у 

якості об’єктів переробки при виробництві сушених пектиновмісних продуктів, таких як сухофрукти, чипси, 

харчові порошки. 

Сухофрукти з яблук традиційно вживають як самостійний продукт, або використовують для приготування 

напоїв, узварів. Яблучний порошок має найбільше застосування у молочних, кондитерських, борошняних 

виробах, збагачуючи їх пектиновими речовинами, вітамінами, вуглеводами, органічними кислотами, 

мікроелементами і є безумовною альтернативою штучним наповнювачам, барвникам, смаковим добавкам, які 

додають у харчові продукти [3]. 

Розглянемо детальніше технологічний процес одержання чипсів з яблук, які отримують сушінням до 

низької залишкової вологості без обсмаження, завдяки чому не містять холестеринові та канцерогенні 

речовини. Вони компактні та зручні у користуванні [4]. 

Торгівельна мережа України представлена чипсами переважно закордонного виробництва, але вони мають 

занадто високу ціну. До того ж, огляд літературних джерел, свідчить, що більшість технологій під час 

виробництва передбачає внесення цукрового сиропу, фруктових соків та есенцій, смакових компонентів, 

ароматизаторів здебільшого штучного походження [5,6,7,8]. 

Для одержання чипсів використовують яблука відповідно до існуючого стандарту [9] з твердою плодовою 

м’якоттю Кружечки і частки нарізають з яблук діаметром більше 50 мм, пізніх осінніх і осінньо-зимових сортів, 

що мають величину цукрово-кислотного індексу – 16…20. Така величина оптимальна з точки зору технології 

зневоднення та органолептичних показників чипсів. Підвищений вміст цукру і, відповідно індексу, ускладнює 

сушіння та виключає можливість використання високих температур з метою інтенсифікації зневоднення, через 

імовірність протікання реакцій меланоідиноутворення і карамелізації. Індекс нижче вказаного діапазону 

негативно позначається на смакових якостях чипсів [10,11].  

Результати теоретичних та експериментальних досліджень доводять, що обов’язковою умовою переробки 

пектиновмісної сировини є попередня тепловолога обробка паренхімних тканин. Попередня обробка 

пектиновмісних сировинних матеріалів подвійно обґрунтована. По-перше, вона сприяє гідролізу нерозчинного 

пектину (протопектину) в розчинну його форму, внаслідок чого зростають драглеутворюючі властивості 

сушених продуктів. По-друге, поряд зі специфічним впливом на зміну властивостей вихідної сировини, 

відбувається стабілізація кольору, інактивація ферментної системи, збільшення клітинної проникності, що в 

подальшому, під час сушіння, інтенсифікує процес видалення вологи. 

При обґрунтуванні технології виробництва пектиновмісної сушеної продукції, нами доведено, що 

уникнення перевищення температури матеріалу за допустиме значення і скорочення теплових витрат 

забезпечується низкою методів, зокрема сушінням з використанням стадійних режимів зневоднення [12]. 

Підвищений вміст пектинових речовин, яким властива здатність зв'язувати та утримувати вологу, 

ускладнює процес і лімітує температуру матеріалу та тривалість термічного зневоднення. Враховуючи 

енергоємність зневоднення, підвищені вимоги до якості та безпечності кінцевих продуктів, на перший план 

виступають максимально допустима температура зневоднювального матеріалу, натуральність сушених 

продуктів і екологічна чистота технологічного процесу. Критерії якості та економічності процесу поєднуються 

в одну задачу – підвищення ефективності термічного зневоднення [13]. 
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Мета. 

Визначити вплив різних видів попередньої тепловологої обробки яблук перед сушінням на кінетику 

процесу зневоднення. 

Задачі дослідження: 

 визначити вплив попередньої тепловологої обробки яблук на процес сушіння; 

 встановити кінетичні закономірності процесу сушіння; 

 проаналізувати динаміку змін співвідношення форм пектинових речовин.  

Результати та їх обговорення. 

При проведенні досліджень, підготовлені яблука сортів Ренет Симиренко та Джонатан нарізали кільцями 

завтовшки 3...4 мм та піддавали наступним видам попередньої тепловологої обробки: бланшування парою, у 

воді, у розчинах лимонної кислоти різної концентрації та у розчині цукрового сиропу. Зневоднення 

здійснювали методом двостадійного конвективного сушіння до залишкової вологості не більше 6 %, середня 

температура яблук протягом експерименту не перевищувала 60 ºС.  

На рис.1 і рис. 2 зображені криві сушіння  τcW f  та криві швидкості сушіння  / τc cdW d f W  яблук. 

Порівняння процесів зневоднення яблук показало, що характер кривих кінетики та швидкості сушіння є 

подібним. Для обох сортів основні закономірності протікання процесів вологообміну є загальними. 

  
   а)       б) 

 

1 – необроблені яблука, 2 – бланшовані у 10 % цукровому сиропі, 3 – бланшовані у 0,1 % розчині лимонної 

кислоти, 4 – бланшовані у 1 % розчині лимонної кислоти, 5 – бланшовані парою 

t = 80…60 ºС; V = 1,5 м/с; d = 10 г/кг с.п. 

Рисунок 1. Вплив видів бланшування яблук сорту Ренет Симиренко на кінетику (а)  

та швидкість процесу сушіння (б) 

 

Аналіз кривих кінетики сушіння (рис. 1, (а) та рис. 2, (а)) показав, що тривалість зневоднення зразків 

бланшованих в різний спосіб, скорочується порівняно із необробленими яблуками. Тривалість зневоднення 

зразків бланшованих парою є найменшою і скорочується на 20 % для яблук сорту Ренет Симиренко та на 25 % 

для сорту Джонатан. 

Як бачимо з рис. 1, (б) та рис. 2, (б) процес зневоднення протікає в періоді падаючої швидкості. Швидкість 

сушіння бланшованих зразків вища, ніж необроблених протягом усього процесу. Максимальна швидкість 

сушіння обох сортів яблук вища у 1,8 рази.  

Аналізуючи вплив попередньої тепловологої обробки на органолептичні характеристики готового продукту 

визначено, що всі досліджені види обробки забезпечують високий ступінь збереження природнього кольору та 

запаху чипсів. 
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а)       б) 

1 – необроблені яблука, 2 – бланшовані у 10 % цукровому сиропі, 3 – бланшовані у 1 % розчині лимонної 

кислоти, 4 – бланшовані парою, 5 – бланшовані у воді  

t = 80…60 ºС; V = 1,5 м/с; d = 10 г/кг с.п. 

Рисунок 2. Вплив видів бланшування яблук сорту Джонатан на кінетику (а) та швидкість процесу 

сушіння (б)  
 

Проте бланшування у розчинах лимонної кислоти, як і у цукровому сиропі, негативно позначається на 

характеристиках готового продукту, зразки прилипають один до одного та до поверхні сушильного обладнання, 

тим самим збільшуючи втрати продукту. Крім того, бланшування у розчинах приводить до здорожчання чипсів 

за рахунок придбання штучних смакових компонентів, зниження натуральності, при цьому, порівняно з 

бланшуванням парою, відбувається перехід сухих речовин до розчину (2...3 %). 

Наведений на діаграмі (рис. 3) хімічний склад чипсів з яблук підтверджує правильність вибору способу 

попередньої тепловологої обробки яблук і режиму термічного зневоднення.  

Аналіз стану пектинових речовин яблук під час переробки показує, що співвідношення протопектину 

(нерозчинного пектину) та розчинного пектину змінюється. Так, кількість розчинного пектину в свіжих яблуках 

становить 35 % від загальної, а після бланшування парою зростає до 58 %. 

Впродовж процесу конвективного сушіння відзначаються незначні втрати загальної кількості пектинових 

речовин – 2...4 % і підвищення кількості розчинного пектину на 2...5 %, що підтверджується даними діаграми 

наведеної на рис. 4 [14]. 

 

 

 
Рисунок 3. Хімічний склад чипсів з яблук 

 
Рисунок 4. Зміна співвідношення форм пектину 

під час переробки 
 

Висновки. 

1. Результати проведених досліджень щодо впливу різних видів попередньої тепловологої обробки 

пектиновмісної сировини доводять перевагу бланшування у атмосфері пари.  

2. Обґрунтування результатів з кінетики сушіння в режимах двостадійного зневоднення, за якими 

температура теплоносія на першій стадії процесу дорівнює 80 °С, на другому 60 °С показує скорочення 

тривалості процесу та швидкості зневоднення у 1,8 рази для зразків бланшованих парою. Температура 

матеріалу впродовж сушіння не перевищує гранично допустиме значення, завдяки чому забезпечується високий 

ступінь збереження природних компонентів сировини, у т. ч. пектинових речовин. 

3. Співвідношення протопектину (нерозчинного пектину) і розчинного пектину для досліджених сортів 

яблук під час бланшування парою і конвективного сушіння змінюється в бік збільшення кількості розчинного 
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пектину від 35 до 60 %. Вміст пектинових речовин у готовому продукті коливається від 6 до 12 % на 100 г 

сухих речовин залежно від початкової кількості. 

Використання зазначених результатів позначається на зниженні собівартості чипсів за рахунок скорочення 

тривалості до 25 % та енерговитрат процесу.  

Чипси відповідають вимогам розроблених нами технічним умовам ТУУ 10.3-05417118–053:2016 „Чипси 

фруктові, овочеві” за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками, мають приємний зовнішній вигляд, 

хрустку консистенцію, збалансована кількість цукру і органічних кислот надає їм приємного смаку, властивого 

свіжим яблукам. 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. 
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ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОДУКТІВ З 
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EXPERIENCE OF CREATING TECHNOLOGIES OF PRODUCTS WITH 

HYDROLYLEDIZED PROTEIN IN UKRAINE AND IN THE WORLD 
Avdieieva L.Y., dr.t.s., s.r.o., Dekusha H.V., c.t.s., Zhukotskyi E.K. 

Institute of engineering thermophysics of Ukraine National academy of sciences, Kyiv 

 

Анотація. Стаття присвячена питанню актуальності створення вітчизняних технологій продуктів з 

гідролізованими білками в рідкій та сухій формах призначених для оздоровчого харчування та спеціальних 

медичних цілей: при білковій та енергетичній недостатності, харчовій алергії до молочних білків та білків сої, 

обмеженою або порушеною здатністю засвоювати звичайні харчові речовини, тощо. Наведено основні 

сегменти ринку споживання продуктів з гідролізованими білками: ентеральне, спортивне та дитяче харчування; 

коротко окреслено основні види білків та ферментних препаратів, що використовують при гідролізі. 

Проаналізовано особливості технологій гідролізу білків різного походження. 

Показано, що Інститутом технічної теплофізики НАН України розроблено та пропонуються до 

впровадження енергозберігаючі конкурентоспроможні технології композицій з гідролізованим білком в сухій 

формі як для дітей першого року життя, так і для дорослих. Завдяки особливостям розроблених технологічних 

рішень продукти характеризуються високим ступенем гідролізу білків,  збалансованим складом незамінних 

амінокислот та легким засвоєнням, а технології готові до впровадження на вітчизняних молочних 

підприємствах. Продукти пройшли успішну клінічні дослідження в провідних лікувально-реабілітаційних 

закладах та не поступаються за ефективністю імпортним аналогам.  

Abstract. An article is devoted to the relevance of creating domestic technologies of products with hydrolyzed 

proteins in liquid and dry forms that are intended for health-improvement nutrition and special medical purposes: in 

case of protein and energy deficiency, food allergies to milk and soy proteins, limited or impaired ability to assimilate 

regular food substances and so on. The main market segments of products with hydrolyzed proteins are given: enteral, 

sports and infant nutrition; the main types of proteins and enzyme preparations which are used when hydrolysis was 

described in brief. The features of technologies of protein hydrolysis of different origin by proteases were analyzed. 

It is shown that the Institute of Engineering Thermophysics of Ukraine National Academy of Sciences proposes to 

implement energy-saving competitive technologies of compositions with hydrolyzed protein in a dry form for both 

infants and adults. Due to the peculiarities of the developed technological solutions, the products are characterized by a 

high degree of protein hydrolysis, balanced essential amino acids and easy digestibility; the technologies are ready for 

introduction at domestic dairy enterprises. The products have passed successful clinical studies in leading treatment and 

rehabilitation institutions and are not inferior in efficiency to imported analogues. 

 

Ключові слова: білок, ферментативний гідроліз, протеази, технології гідролізованих продуктів. 

Key words: protein, enzymatic hydrolysis, proteases, technologies of hydrolyzed products. 

 

Актуальність. Аналіз багаточисельних публікацій результатів наукових досліджень в області оздоровчого 

харчування та нутрітивної підтримки хворих різної етиології та стану сучасного вітчизняного споживчого 

ринку продуктів для спеціальних медичних цілей свідчить про бурхливий розвиток напрямку створення 

композицій на основі білкових гідролізатів. Особливо ефективно суміші з гідролізованим білком 

зарекомендували себе при лікуванні та профілактиці харчової алергії до молочних білків та білків сої, білково-

енергетичної недостатності, захворюваннях шлунково-кишкового тракту, опікових та післяопераційних станах 

[1-2]. Сьогодні розробка вітчизняних технологій білкових гідролізатів є особливо актуальною задачею, однак в 

Україні власне виробництво цих нагальних для споживачів продуктів досі не налагоджене. 

Метою роботи є аналіз стану оздоровчого і спеціального харчування продуктів з білковими гідролізатами в 

Україні та світі. 

Білкові гідролізати представляють собою суміш пептидів різної молекулярної маси та вільних амінокислот, 

утворених в результаті ферментативного розщеплення протеїнів, і характеризуються зміненими ступенем 

антигенності, засвоєння, осмоляльністю, консистенцією, смаковими та функціональними властивостями, які 

залежать від ряду факторів. Так, вибір певного виду білкового субстрату, ферментних протеолітичних 

препаратів та встановлення раціональних теплотехнологічних режимів процесу дозволяють вести направлений 

протеоліз з отриманням кінцевого продукту певного молекулярного профілю та функціональними 

властивостями. Вважають, що пептиди з молекулярною масою 2-3 кДа не проявляють алергенних властивостей, 
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легко засвоюються організмом і їх успішно використовують в гіпоалергенних продуктах та сумішах, що 

підтверджено рядом клінічних та наукових досліджень [3].  

Сьогодні гідролізовані білки входять до складу: 

- продуктів для ентерального харчування, які призначають при білково-енергетичній недостатності, 

шлунково-кишкових захворюваннях, порушеннях обміну речовин, опікових станах [4];  

- високобілкових сумішей для спортивного харчування при нарощуванні м’язової маси або підвищенні 

ефективності тренувального процесу [5]; 

- сухих гіпоалергенних сумішей для харчування дітей раннього віку з алергією до сироваткових білків 

молока, казеїну або білків сої [8]; 

- добавок для збагачення аромату та смаку м’ясних, молочних виробів,  тощо [7]. 

Ступінь ферментативного гідролізу білків залежить від багатьох теплотехнологічних факторів та кінцевого 

призначення продукту і за останнє десятиліття опубліковано ряд наукових робіт щодо можливості 

використання різноманітної білкової сировини та ферментних препаратів різного походження та визначення 

раціональних режимних параметрів гідролізу білка з отриманням  пептидів певної молекулярної маси. 

В якості білкового компоненту для гідролізу найчастіше використовують: очищені білки молочної 

сироватки, що характеризується збалансованим амінокислотним складом та легким засвоєнням організмом, 

яєчні білки, білки бобових культур та субпродукти (колагенвмісні, з гідробіонтів). Ферментну обробку 

найчастіше проводять комерційними препаратами мікробного («Novozymes», Данія) або тваринного 

походження (трипсин, хімотрипсин, панкреатин). 

Наприклад, в технології гідролізованого яєчного білка [8] гідроліз білків проходить в два етапи – спочатку 

білки гідролізують при температурі 55 
о
С впродовж 2 год першою протеазою (2-10 %), яку вибирають з групи, 

що містить бактеріальні протеази Bacillus amyloliquefaciens і Bacillus licheniformis та їх суміші, трипсин та 

панкреатин. Після підігріву продуктів першого гідролізу до температури 75 
о
С здійснюють другий етап 

протеолізу з використанням другої протеази, яку вибирають з групи, що містить бактеріальні протеази Bacillus 

licheniformis, грибкові протеази Aspergillus oryzae, трипсин і панкреатин за температури 55 °С впродовж 2 год. 

Інактивацію протеаз проводять  впродовж 30 хв. при температурі 90 °С з подальшою подачею продукту на 

розпилювальне сушіння. Однак слід відмітити, що кінцевий ступінь гідролізу яєчних білків не перевищує 25 %, 

що може свідчити про недостатню специфічність ферментів до протеїну, а значна тривалість процесу збільшує 

енерговитрати на даний процес. 

При виробництві харчових білкових продуктів із гідробіонтів та відходів їх переробки [9] ферментативний 

гідроліз проводять препаратом «Протамекс» в кількості 0,1-0,2 % від маси подрібненої сировини впродовж 2-3 

год. за температури 35-50 °С до ступеня гідролізу білків 41-72 %. Далі ферментний препарат інактивують, 

отриманий гідролізат концентрують, вносять смакові добавки та спеції. Однак гідробіонти та відходи їх 

переробки містять невелику кількість білка (біля 16 %), а готовий сухий концентрат характеризується значним 

вмістом додаткових вуглеводів (до 16 %) і золи (до 10,5 %).   

У технології гідролізату сироваткових білків з високим ступенем гідролізу і низькою залишковою 

антигенністю [10] в нагріту до температури 45-48 
о
С водну суміш сироваткових білків концентрацією 6,6-8,5 % 

і нейтральним рН, що підтримують додаванням 20 %-го розчину гідроксиду натрію, вносять комплекс 

протеолітичних ферментів, а саме: панкреатин (1,5-2,0 %) або фарш підшлункової залози великої рогатої 

худоби (15-20 %), «Протамекс» (0,5-1,0 %) і «Флаворзим 1000 L» (2,0-2,5 %). Гідроліз ведуть в присутності 

хлороформу впродовж 18-24 год. з наступною інактивацією ферментів при температурі 87-90 
о
С, далі 

гідролізований білок охолоджують, фільтрують, концентрують під вакуумом та висушують методом 

розпилювання. Введення в гідролізат розчину лугу і хлороформу призводить до накопичення в кінцевому 

продукті токсичних продуктів розпаду, що значно знижує харчову і біологічну цінність продуктів 

функціонального призначення та потребує додаткових витрат на їх нейтралізацію. 

Інститут технічної теплофізики НАН України (ІТТФ НАН України) має багаторічний позитивний досвід 

щодо створення та впровадження енергоощадних технологій сумішей з гідролізованими білками тваринного та 

рослинного походження в сухій формі для дітей грудного віку та для дорослих. Запропоновані до 

впровадження технології мають ряд переваг: 

 використання високоякісної білкової сировини, яка відповідає гігієнічним вимогам безпечності 

харчових продуктів та дозволена до використання Міністерством охорони здоров’я України; 

 отримання заданого або високого (при необхідності) ступеня гідролізу білкового компоненту при 

знижених енерговитратах за рахунок підбору високоспецифічних протеолітичних препаратів та встановлення 

раціональних теплотехнологічних параметрів процесу ферментативного гідролізу білків та, що дозволило 

скоротити тривалість даного процесу;   

 зниження енерговитрат на виробництво за рахунок використання енергоощадного обладнання, 

розробленого в ІТТФ НАН України. В промислових умовах доведено ефективність застосування методу 

дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ), реалізованого в роторно-пульсаційному апараті, при 

відновленні високобілкових компонентів тваринного та рослинного походження у водному середовищі, що 

дозволило скоротити час відновлення білків у декілька разів у порівнянні з традиційними промисловими 
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способами та максимально повно гідратувати колоїдну білкову систему, тобто розкрити їх поверхню для 

подальшого проведення процесу ферментативного гідролізу, який, як відомо, є гідролітичною реакцією; 

 випуск продукції можливо налагодити на вітчизняних молочних підприємствах, що оснащені 

розпилювальними сушарками. 

Особливістю композицій з гідролізованим білком є те, що гідролізований на 75-80 % білковий компонент 

на представлено переважно низькомолекулярними пептидами з молекулярною масою 3-6 кДа, які забезпечують 

гіпоалергенні властивості білків, а склад незамінних амінокислот в продуктах максимально наближений до 

фізіологічних потреб дитини або дорослого в залежності від призначення продукту [11]. Терапевтична 

ефективність продуктів підтверджена позитивними результатами клінічних досліджень. 

 

Висновки  

Сьогодні в світі відмічається особливо стрімкий ріст кількості науково-практичних робіт щодо створення 

технологій виробництва продуктів з гідролізованими білками різного призначення, які розрізняються видом 

сировини, ферментних препаратів та технологічними прийомами. Білкова складова, як правило, представлена 

гідролізатами білків молочної сироватки, що характеризується високою біологічною цінністю та легко 

засвоюються організмом, а також яєчними білками та субпродуктами різного походження; для ферментної 

обробки найчастіше використовуються комерційні препарати тваринного та мікробного походження. 

В Інституті технічної теплофізики НАН України розроблено енергощадні технології продуктів з 

гідролізованим білком з високим ступенем гідролізу в сухій формі для спеціального дієтичного харчування. 
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Анотація. Одним із перспективних напрямів розвитку харчової промисловості є розширення асортименту і 

підвищення якості продуктів харчування. При цьому особливу увагу приділяють безпечності і якості сировини. 

Насіння соняшнику є повноцінною сировиною для отримання ряду харчових і кормових продуктів.  

В роботі описані технологічні особливості сушіння зерна соняшнику за допомогою інфрачервоного 

підведення енергії, та обґрунтовано перспективність вібраційного моношарного сушіння насіння соняшнику в 

лотковій вібросушарці. Визначені питомі затрати енергії на процес інфрачервоного сушіння продукту. 

Abstract. One of the promising areas for the development of the food industry is the expansion of the range and 

quality of food. In this case, special attention is paid to the safety and quality of raw materials. Sunflower seeds are a 

valuable raw material for a range of food and feed products. 

The freshly harvested sunflower seeds are very resistant to storage, especially at high humidity, temperature and 

debris. Therefore, seeds should be dried immediately after harvesting and cleaning. Currently, widespread drying of 

food materials by infrared (IR) radiation. Despite the large amount of scientific literature on drying, including on IR-

installations, practical issues of designing infrared dryers have not been worked out. Well-known studies are exclusively 

private. 

The prospects of using infrared drying of freshly harvested sunflower seeds are due to the fact that this drying 

method is quite high intensity, economical and allows you to maintain the nutrient and seed quality of the seeds. In 

addition, there is no need to use air as a thermal agent, which significantly reduces the energy consumption of the 

drying process. Promising in this sense is a combination of infrared heat conduction and active contact of seeds with 

unheated air, which provides, for example, a vibro boiling layer. The use of infrared heat removal for the drying of 

sunflower seeds is also facilitated by the black husk color and the relatively small thickness of sunflower seeds, which, 

under certain regime parameters, can provide infrared rays penetration into the central layers of the nucleus. 

The technological features of drying sunflower seeds by means of infrared energy supply are described, and the 

prospect of vibration monolayer drying of sunflower seed in a trap vibration dryer is substantiated. The specific energy 

costs are determined for the process of infra-red drying of the product. 

 

Ключові слова: інфрачервоне сушіння, вібролоткова сушарка, насіння соняшнику, енергія. 

Key words: infrared drying, vibroilot dryer, sunflower seeds, energy. 

 

Вступ. Одним з перспективних способів сушіння олійного насіння є застосування інфрачервогого 

опромінення. Техніка зневоднення продуктів і матеріалів значно випереджає теоретичні положення сушіння. 

Не тільки класична література з проблем сушіння, але і спеціальна не дають конкретних рекомендацій з 

проектування установок з електромагнітним підведенням енергії. Разом з тим, саме такі установки активно 

прогресують і характеризуються серйозними проблемами в моделюванні. Тому поки єдиним надійним шляхом 

їх дослідження є експеримент. 

Аналіз проблематики та літературних джерел. Насіння високоолійного соняшнику надійно зберігається, 

якщо вологість їх не перевищує 7 %, а температура знижена до 10 °С і нижче. При вологості вище критичної та 

температурі 20...25 °С, в насипі насіння починається бурхливий розвиток мікроорганізмів, інтенсивно 

відбуваються гідролітичні і окисні процеси. Такі процеси призводять до швидкого погіршення якості насіння 

соняшнику як олійної сировини. Навіть кілька годин зберігання щойно зібраного насіння високоолійного 

соняшнику вологістю вище критичної приводить до масового самозігрівання і псування, що робить 

неможливим отримання олії високих сортів [1]. 
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У системі технологічних операцій післязбиральної обробки соняшнику найважливіше місце належить 

сушінню. Якісне сушіння не тільки забезпечує зберігання зібраного урожаю, запобігає його втратам, але у 

деяких випадках і підвищує якість готового продукту.  

На сучасному етапі, з виникненням фермерських та орендних підприємств, створилися нові вимоги до 

техніки, що використовується для післязбиральної обробки і, зокрема, сушіння зернових і олійних культур. 

Фермери прагнуть не тільки виростити хороший урожай, але і довести його до стану, придатного для реалізації 

або тривалого зберігання. Зерно повинно мати необхідну вологість, зберегти поживні властивості і насіннєві 

якості. Вартість і терміни виконання послуг з сушіння на елеваторах не влаштовує фермерів. Особливі 

проблеми виникають при сушінні елітного насіннєвого зерна, яке випускається порівняно малими партіями і 

вимагає суворого ощадного режиму сушіння і не допускає перемішування з іншими сортами.  

При посівах зернових в фермерському господарстві від 100 до 300 га наявність сушарки з інфрачервоним 

підведенням енергії, сприятиме підвищенню ефективності технологічного процесу післязбиральної обробки 

зерна. Зерносушарки пропонованого типу можуть також ефективно використовуватися на зернопереробних 

підприємствах. 

Експериментально встановлено [2, 3], що інфрачервоні промені проникають в глиб матеріалу, причому 

глибина проникнення зменшується зі збільшенням довжини хвилі (при зниженні температури випромінювача). 

Для вологих матеріалів проникність інфрачервоних променів мала. Проходження променів на деяку глибину 

всередину тіла приводить до аномального розподілу температури всередині нього. При нагріванні або сушінні 

капілярно-пористих тіл, такими і є олійне насіння, температура максимальна не на поверхні, а на деякій глибині 

[4]. Починаючи від поверхні, температура спочатку підвищується, досягає максимального значення на 

невеликій глибині, а потім знижується. 

Обґрунтування різних причин, що викликають аномальний розподіл температури по товщині матеріалу при 

ІЧ- опроміненні, викладено в роботах A.B Ликова [2], С.Г. Ільясова [4] , A.C. Гінзбурга [5], І.А. Рогова [6], та ін. 

Це явище пояснюється наступними комплексом причин: поглинання проникаючого ІЧ-випромінювання в 

матеріал на деяку глибину та переходом його там в теплоту; втратою енергії (випромінюванням, конвекцією, 

теплопровідністю) відкритою поверхнею в навколишнє середовище; явищем теплового ковзання – циркуляцією 

повітря в порах під дією температурного градієнта; явищем молекулярної течії – дефузіі газу в мікрокапілярах у 

напрямку температурного градієнта; витратами тепла на пароутворення при випаровуванні вологи в 

поверхневому шарі. 

Питання впровадження інноваційних рішень, що спрямовані на зменшення питомих витрат енергії 

обладнанням з ІЧ-енергопідведенням для підготовки зернових матеріалів до зберігання або до переробки, 

споживання чи до згодовування надзвичайно важливі Але їх вирішення ускладнюється відсутністю 

уніфікованих підходів до синтезу математичної моделі тепломасообмінних процесів і мінливістю 

взаємопов’язаних  кінетичних коефіцієнтів в розроблених  аналітичних моделях, що залежать від фізичних і 

хімічних властивостей взаємодіючих речовин і енергій  [7].  

Енергоефективність інфрачервоних сушарок безпосередньо пов'язана з характеристиками поглинання 

матеріалу, що визначає економічну доцільність сушарки [8]. ІЧ-випромінювання проникає безпосередньо у 

внутрішній шар матеріалу без нагрівання навколишнього повітря.  Враховуючи відстань між джерелом нагріву 

і матеріалом, швидкість повітряного потоку і температуру, а також швидкість матеріалу (якщо безперервна ІЧ-

сушарка) може істотно впливати на енергетичну ефективність. 

При передачі тепла з високою ефективністю поглинання інфрачервоного випромінювання має бути прямим 

і загальним. Ця концепція відбуватиметься лише тоді, коли між джерелом енергії та продуктом немає 

поглинаючого середовища.  

Якщо підсумувати та проаналізувати експерименти інших дослідників, можна зробити висновок, що 

збільшення рівня потужності інфрачервоного випромінювання призводить до скорочення часу сушіння, тоді як 

збільшення швидкості повітря призводить до збільшення часу сушіння та споживання енергії. Підвищуючи 

швидкість повітря, поверхневий шар стає прохолодним і необхідний більш тривалий час сушіння. Таким 

чином, швидкість повітря повинна регулюватися для забезпечення кращих результатів. Рівень потужності 

інфрачервоного випромінювання також слід регулювати, оскільки збільшення потужності може призвести до 

втрати якості. Крім того, існують інші фактори, які не були розглянуті дослідниками такі як вплив вібрації на 

процес сушіння в ІЧ сушарках. 

Дослідниками інституту холоду та біотехнологій Санкт-Петербургу [9] проведено дослідження процесу 

сушіння насіння соняшнику насіннєвого фонду інфрачервоним випромінюванням виділеної довжини хвилі при 

досягненні заданого вмісту вологи і температури, що не перевищує 44- 46 °С на поверхні шару оброблюваного 

матеріалу залежно від висоти шару продукту, густини теплового потоку, відстані від інфрачервоного 

випромінювача до продукту. З аналізу експериментальних кривих видно, що вологість насіння соняшнику 

протягом усього процесу сушіння зменшується з плином часу за лінійним законом, при цьому температура в 

центрі шару продукту не перевищує 44- 46 ° С. Проте дослідники [9] не застосовували вібраційний вплив 

переміщення зерна вздовж лоткової сушарки. 

В роботі [10] теоретично обґрунтовано процеси радіаційно-конвективного тепломасообміну між усіма 

визначальними об’єктами всередині вібраційної сушарки з ІЧ-енергопідведенням. На основі теплового і 
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матеріального балансів визначено рівняння, які описують основні динамічні характеристики режиму сушіння 

олієвмісного зернового матеріалу в безперервно діючій ІЧ-сушарці. У зв’язку з тим, що точного аналітичного 

розв’язку представленої математичної моделі у вигляді системи диференціальних рівнянь у частинних похідних 

не існує. Запропоноване наближене рішення дозволяє ідентифікувати залежності розподілу температури і 

вологовмісту зернового та олієвмісного матеріалу за довжиною сушарки для будь-якого моменту часу. 

Авторами в роботі [11] запропоновано технології адресної доставки енергії для інтенсифікації 

тепломасопереносу при переробці харчової сировини. У основі запропонованих гіпотез – хвильові технології 

комбінованої електромагнітної і вібраційної дії. Обґрунтовано механізми, ефекти і математичні моделі 

бародифузії і дії вібраційних полів. Запропоновано числа хвильової подібності, на основі яких узагальнені бази 

експериментальних даних по сушінню.  

Були проведені численні дослідження по тонкошаровому сушінню харчових продуктів, використовуючи 

різні способи обробки і способи сушіння: соя [12], подрібнений рис [13], гібридне рисове насіння [14], але дуже 

мало інформації для вібраційного інфрачервоного сушіння зерна соняшнику. 

Нами проводились дослідження  на розробленій вібротерморадіаційній моношарній сушарці 

«осцилюючого» нагрівання, застосовуючи яке, як показали лабораторні дослідження, можна досягнути менших 

питомих енерговитрат порівняно із традиційними сушарками приблизно у 1,5-2 рази, у якій для зменшення 

вологості продукції на 6-8 %, при одноразовому її нагріванні, у камері над термічним лотком потрібно 

створювати досить високі температури (до 200-250 
o
C) при цьому, частинки продукції прогріваються до 

температури 140-180 
o
C, що недопустимо для багатьох видів зернової продукції, особливо для насіннєвого 

зерна. Тому при подальших дослідженнях, для зменшення температури прогрівання частинок продукції, при не 

меншій величині зменшення її вологості, було запропоновано [15, 16] використовувати «осцилююче» 

нагрівання інфрачервоним промінням, при якому періоди нагрівання чергуються із періодами обдування 

холодним повітрям, а для збудження коливань використано електромеханічний дебалансний вібропривод. 

Мета роботи – дослідження кінетики технологічного процесу сушіння зерна соняшнику шляхом 

підведення інфрачервоного опромінення у вібролотковій моносушарці.  

Матеріали і методи дослідження. В експериментальних дослідженнях використовували контрольно-

вимірювальну апаратуру, сучасні методики та прилади, серед яких і розробки авторів. Для аналітичного 

дослідження використовувалися програмні пакети: MathCAD, Excel. Методики дослідження зразків 

проводилися в лабораторіях і відповідали стандартам. 

Дослідно-промисловий зразок вібраційної машини (рис. 1) для сушіння насіння соняшнику, спроектований 

і виготовлений у лабораторії автоматизації технологічних процесів Вінницького національного аграрного 

університету дозволяє у широких межах регулювати температуру сушіння (від 20 до 180 
о
С), швидкість повітря 

змінюється в межах 0,5…2,5 м/с, амплітуду коливань вібролотка (від 0,5 до 6 мм). 

Технічна характеристика лабораторної вібраційної сушарки 

Продуктивність, кг/год.     110; 

Потужність електронарівача, кВт    5,0; 

Потужність віброприводу лотка, кВт    0,5; 

Амплітуда коливань вібролотка, мм    0-6; 

Частота обертів приводного електродвигуна, об/хв.  910; 

Температура у термокамері, 
о
С     20-180; 

Маса, кг       230; 

Габаритні розміри, мм     1400х600х3000; 

 

Принципова схема такої сушильної машини приведена на рис. 1. Машина складається із закритого кожухом 

корпусу 1, на площадках 2 якого за допомогою пружних елементів 3 встановлено термічний 4 і колосниковий 5 

лотки. Робоча доріжка термічного лотка 4 виготовлена із жаростійкої листової сталі. Робоча доріжка 

колосникового лотка утворюються повздовжніми вертикальними смужками 7, що приварені до кронштейнів 8, 

таким чином, щоб між ними був повздовжній зазор δ = 1,5…2 мм. По середині кожного лотка змонтовано 

віброприводи, що містять по два відцентрових віброзбуджувачі, встановлені із боків лотка.  

Кожний відцентровий віброзбуджувач містить вал із дебалансними вантажами 9, який за допомогою 

еластичної муфти 10 з’єднаний з приводним асинхронним електродвигуном 11. Причому у кожному 

віброприводі електродвигуни 11 з’єднані таким чином, щоб при підключенні до мережі їх ротори обертались 

назустріч один одному. Вали з дебалансними вантажами 9 встановлені на підшипниках паралельно один до 

одного під кутом β до площин робочих доріжок лотків. Над поверхнями термічних лотків 4 закріплені 

термогенератори 12 (ІЧ-випромінювачі). Зверху і з боків термічний лоток 4 закритий термоізоляцією 13. Над 

початком термічного лотка 4 закріплена завантажувальна горловина 14, а в кінці крильчатка 15, під початком 

колосникового лотка 5 розміщено нагнітальний патрубок вентилятора 16, а вище поверхні колосникового лотка 

6 – вивідний патрубок 17 з регулювальним шибером 18. В кінці колосникового лотка 5 встановлено 

приймальний бункер 19. 

Машина працює таким чином. При включенні приводних електродвигунів 11, їх ротори починають 

обертатись назустріч один одному у кожному віброприводі, що призводить до динамічної синхронізації їх 
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обертання, внаслідок чого генеруються поступальні коливання лотків 4 і 5 під кутом β до площин їх робочих 

доріжок. Сипуча продукція подається через завантажувальну горловину на поверхню лотків, де під дією 

коливань розподіляється моно шаром. Під дією коливань лотків між їх поверхнею і частинками сипучої 

продукції виникає асиметрія сил тертя, що призводить до виникнення направленого руху частинок сипучої 

продукції (вібротранспортування) вздовж поверхні лотків. При цьому точки поверхні лотків коливаються 

відносно деякого центру без направленого руху в цілому за період одного коливання. За допомогою зміни 

статичних моментів дебалансних вантажів 9 відносно осі обертання, встановлюється режим 

вібротранспортування із неперервним підкиданням частинок сипучої продукції під час їх переміщення вздовж 

лотків. Неперервне підкидання частинок продукції призводить до їх хаотичного провертання при переміщенні 

вздовж термічних лотків 4, над якими знаходяться термогенератори 12 і сприяє їх рівномірному опроміненню з 

усіх боків інфрачервоним промінням, що призводить до інтенсивного, швидкого і рівномірного прогрівання 

насіння соняшнику. 

Після проходження термічного лотка, прогріта продукція (насіння соняшнику) подається через барабанну 

крильчатку 15 на колосниковий лоток 5, де обдувається атмосферним повітрям від вентилятора 16. При цьому, 

неперервне хаотичне підкидання і провертання частинок продукції, також покращує рівномірність їх обдування 

повітрям, що призводить до порушення рівноважного стану вологи у частинках продукції, коли тиск парів води 

в них стає більшим за парціальний тиск парів води у повітрі, внаслідок чого волога починає інтенсивно 

випаровуватись [15, 16]. 

Оброблена продукція після проходження колосникового лотка 5 подається у приймальний бункер 19. 

Барабанна крильчатка 15 запобігає доступу потоку холодного повітря від вентилятора 16 у камеру високої 

температури над термічним лотком 4 і водночас дозволяє просипання продукції з термічного лотка 4 на 

колосниковий 5. 

Інтенсивність повітряних потоків регулюється шибером 18. Швидкість вібротранспортування сипучої 

продукції, а отже час її знаходження на поверхні лотків регулюється шляхом зміни статичних моментів 

дебалансних вантажів 9 відносно осі їх обертання, або кута β . Оскільки інфрачервоне випромінювання 

термогенератора 12 дозволяє створити дуже інтенсивний тепловий потік, що сприяє швидкому прогріванню 

частинок продукції, а процес випаровування із них вологи вимагає більшого проміжку часу, то швидкість 

вібротранспортування на колосниковому лотку 5 встановлюється більшою, а сам він виготовляється із 

ширшими робочими доріжками. 

Інфрачервоний нагрівальний пристрій складався з 24 інфрачервоних лампи на 250 Вт (OSRAM, 

Словаччина), що розташовані у сушарці в шаховому порядку. Відстань між лампами, при якій досягається 

найбільша рівномірність енергетичної опроміненності поверхні висушуваного матеріалу була 0,12 м. Лампи 

працюють від джерела живлення 220 В.  ІЧ лампи можна розташовувати на відстані 5…15 см від поверхні 

лотка. 

Вологість насіння соняшнику визначається висушуванням проб до постійної маси. Проби відбирались до і 

після проходження ІЧ- опромінення та обдування повітрям.  

 
Рисунок 1. Схема лабораторної інфрачервоної моношарної вібросушарки: 

1 - корпус; 2 - площадка; 3 - пружні елементи; 4 - термічний лоток; 5 - колосниковий лоток;          6 - 

приймальний бункер; 7 - повздовжні вертикальні смужки; 8 - кронштейн; 9 - дебалансний вантаж; 10 - 

еластична муфта; 11- електродвигун; 12 - термогенератори; 13 - термоізоляція; 14 - завантажувальна горловина; 

15 - крильчатка; 16 - вентилятор; 17 - вивідні патрубки; 18 - регулювальний шибер. 
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Рисунок 2. Фото експериментальної вібролоткової інфрачервоної сушарки (крильчатка, вивідні патрубки,  

регулювальний шибер на фото не показані) 

 

Бункер завантаження продукції забезпечений шлюзом, який регулює товщину моношару продукту на лотку 

в межах 7…22 мм залежно від розмірів зерна та швидкості його руху по лотку.  

Інтенсивність інфрачервоного випромінювання змінювалася шляхом зміни відстані між лампами і 

поверхнею прийому. Також для досягнення необхідних рівномірних рівнів інтенсивності інфрачервоного 

випромінювання згадану відстань регулювали вручну, змінюючи висоту підвісу корпусу лампи. Для 

забезпечення однорідності інфрачервоного випромінювання над соняшником попередні вимірювання 

проводили перед основними випробуваннями. 

Маса зерна визначалась електронними вагами ТВЕ-0,21-0,01. Температура продукту вимірювались 

дистанційно пірометром Laserliner. Зміна маси зерен до проведення дослідження і після визначала масу 

вилученої вологи.  

В дослідах фіксувалось тривалість процесу, температура і маса соняшника на початку та в кінці обробки.  

Питома маса матеріалу (g) показує масу (m) продукту на одиницю поверхні обробки (F), а питома потужність - 

ІЧ- енергію, яка витрачається на 1 м
2 
оброблюваної поверхні.  

Досліди проводилися при температурі повітря у приміщенні 20º С, відносній вологості повітря у 

приміщенні 65 %. Вивчався вплив потужності підведеної енергії на середню швидкість процесу сушіння. 

Досліди проводились при швидкості руху зерна по лотку 0,025 м/с, і питомому завантаженні 4,11 кг/м
2
. 

Кількість питомої вологи визначали по початковій і кінцевій вологості соняшника. Швидкість сушіння 

розраховувалась по кількості питомої вологи і часу, протягом якого на соняшник впливало ІЧ-випромінювання. 

Таблиця 1. 

Діапазон дослідження процесу ІЧ - сушіння 

Сировина Питома 

потужність ІЧ, 

кВт/м
2
 

Температура, Т, 

°С 

Завантаження, 

g, кг/м
2
 

 

Тривалість 

процесу τ, хв 

Насіння 

соняшнику 

3,0…6,0
 

34…44 

 

4,11…8,22 30…60 

Під час сушіння, температура поверхні зерен контролювалася пірометром Laserliner і була меншою за  

60 °С. 

Масова витрата вхідного повітря забезпечувалась вентилятором і контролювалась за допомогою 

електричного інвертора (N50-007SF, Корея). Швидкість повітря для всіх дослідів вимірювали за допомогою 

TESTO Анемометр 425 (Німеччина) з точністю ± 0,03 м/с. Швидкість повітря змінюється в межах 0,5…2,5м/с 

шляхом регулювання оборотів двигуна вентилятора. 

Початкова вологість зерна соняшника була рівна 17 ± 0,5% . Всього було проведено 34 експерименти з 

комбінацій трьох рівнів інфрачервоного випромінювання (3000, 4000, 6000 Вт/м
2
) і вібрації (24 ГЦ)). 

Щоб виміряти зміну вологості в процесі сушіння, вібролоткову сушарку через проміжок часу в 7 хв 

зупиняли і відбирали проби. 

Експериментальні дослідження. Обговорення результатів. Зниження витрат на сушіння насіння 

соняшнику як найенергоємніший процес при його виробництві, поряд з підвищенням інтенсивності 

вологовіддачі розглядається як найважливіше завдання при розробці нових технологій сушіння і конструкцій 

сушарок, а також при вдосконаленні тих, що існують. Будь-яка модернізація сушарки може бути визнана 

досить ефективною, якщо досягнуте скорочення питомих енерговитрат (при обов'язковому збереженні якості 

продукту).  
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Рисунок 3. Вплив питомої потужності на кінетику сушіння: 

де, 1 – N =3000 Вт/м
2
 ; 2 – N =4000Вт/; 3 – N =6000Вт/м

2
. 

Параметрами ІЧ-сушіння зерна соняшнику, що рекомендуються, лампами "OSRAM" на підставі 

проведених експериментальних досліджень слід вважати: висоту підвішування ІЧ-випромінювача при сушінні  

зерна h = 0,1 м; tmin = 35 °С до tmax = 43 °С. 

При збільшенні питомої потужності у 2 рази (рис.3) час процесу сушіння зменшується пропорційно. Час 

процесу сушіння до відносної вологості продукту у 6-7% займає 35…60 хвилин.  

На основі проведених досліджень запропонована принципова схема вібролоткової моношарної сушарки 

переміжного інфрачервоного нагрівання [17, 18]. Сушильна установка дозволяє зменшити питомі 

енерговитрати приблизно у 1,5-2 рази порівняно з конвективними сушарками, зберігає усі переваги 

лабораторної інфрачервоної моношарної вібросушарки, що описана вище. При цьому максимальна температура 

прогрівання частинок продукції у 1,5 – 2 рази менша при більших межах зменшення їх вологості. Це дозволяє 

здійснювати більш якісний обробіток продукції при менших теплових витратах. 

Однак, оскільки вихідна вологість сипучої продукції може коливатись у дуже широких межах, то для 

регулювання швидкості вібротранспортування сипучої продукції вздовж вібролотків, а отже часу їх обробки на 

кожному лотку, авторами [19]  запропоновано регулювати параметри коливань лотка шляхом зміни величини і 

частоти коливань вимушуючої сили для забезпечення енергоощадного резонансного режиму роботи 

вібросушарки.  

 

Висновки. 

1. Виконано комплексні експериментальні дослідження впливу режимних параметрів (питомого 

навантаження і потужності) на кінетику ІЧ-сушіння зерна соняшнику у вібраційній лабораторній інфрачервоній 

моношарній вібросушарці. 

2. При збільшенні питомої потужності у 2 рази час процесу сушіння зменшується пропорційно. Не 

спостерігалося розтріскування шолухи. 

3. Параметрами ІЧ-сушіння зерна соняшнику, що рекомендуються, лампами "OSRAM" на підставі 

проведених експериментальних досліджень слід вважати: висоту підвішування ІЧ-випромінювача при сушінні  

зерна h = 0,1 м; tmin = 35 °С до tmax = 44 °С. 

4. Вібраційна моношарна сушарка переміжного інфрачервоного нагрівання дозволяє зменшити питомі 

енерговитрати приблизно у 1,5-2 рази, порівняно з конвекційною сушаркою, зберігає усі переваги лабораторної 

інфрачервоної моношарної вібросушарки.  
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USING THE ELECTROMAGNETIC FIELD AT HYDRATING 

VEGETABLE OILS 
Osadchuk P.I., PhD, associate professor 

Odessa state agricultural university 

 

Анотація. Розглядається можливість та перспективи використання фізичних полів на процес очищення 

соняшникової олії. Проведено аналіз існуючих досліджень використання обробки електромагнітним полем 

рідинних харчових продуктів. У розрізі впливу протікання процесу розділення між двома або кількома 

неоднорідними середовищами в системах рідина - рідина та рідина - тверде тіло. Розроблено математичну 

модель яка описує процес впливу даного фізичного поля на рослинні олії при їх очищенні після отримання. За 

допомогою представленого математичного опису можна характеризувати вплив напруженості 

електромагнітного поля на рослинні олії, які протікають у експериментальній установці в залежності від її 

геометричних розмірів. На підставі чого розроблено експериментальну установку гідратації рослинних олій з 

обробкою місцели електромагнітним полем. Представлено експериментальні дослідження даного процесу. Які 

були проведені з метою інтенсифікації та збільшення виділення кількості фосфоровмісних речовин, жирних 

кислот, восків та інших супутніх речовин. В процесі дослідів змінювались напруженість електромагнітного 

поля, температура місцели та час гідратації рослинних олій. Отримані результати експериментальних 

досліджень підтвердили позитивні очікування. Наведено графічний матеріал, який описує фізичний 

експеримент. Результатом чого є отримання рекомендованих параметрів використання електромагнітного поля 

при якому досягається максимальний ефект по видаленню супутніх речовин і відповідно відбувається 

інтенсифікація процесу гідратації. При цих умовах отримана олія високої якості. За рахунок інтенсифікації 

процесу отримується скорочення енерговитрат. В порівнянні проведення класичного технологічного процесу 

гідратації олій з запропонованим, видалення фосфоровмісних речовин збільшилось на 15 %  

Abstract. The possibility and prospects of using physical fields for the process of sunflower oil cleaning are 

considered. An analysis of existing studies on the use of liquid food processing by the electromagnetic field has been 

carried out. In the context of the influence of the process of separation between two or more inhomogeneous media in 

systems, liquid-liquid and liquid-solids. The mathematical model describing the process of the influence of this physical 

field on vegetable oils during their purification after obtaining is developed. With the help of the presented 

mathematical description one can characterize the effect of the intensity of the electromagnetic field on vegetable oils, 

which proceed in the experimental installation, depending on its geometric dimensions. On the basis of this, an 

experimental plant for hydration of vegetable oils was developed with the micaceal treatment of the electromagnetic 

field. Experimental studies of this process are presented. Which were conducted with the aim of intensifying and 

increasing the release of phosphorus-containing substances, fatty acids, waxes and other concomitant substances. With 

varying tensile strength of the electromagnetic field, the temperature of the micelles and the time of hydration of 

vegetable oils. The results of experimental studies confirmed positive expectations. The graphic material that describes 

the physical experiment is given. The result is the receipt of the recommended parameters of the use of the 

electromagnetic field at which the maximum effect on the removal of concomitant substances is achieved and, 

accordingly, the intensification of the hydration process takes place. Under these conditions, high quality oil is obtained. 



Одеська національна академія харчових технологій 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Збірник наукових праць VIІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні енерготехнології» 

 9-13 вересня 2019   
124 

Due to the intensification of the process, a reduction in energy costs is obtained. Comparing the implementation of the 

classical technological process of hydration of oils with the proposed, removal of phosphorus-containing substances 

increased by 15% 

 

Ключові слова: рослинна олія, електромагнітне поле, гідратація, фосфатиди. 

Keywords: vegetable oil, electromagnetic field, hydration, phosphatides 

 

Вступ. Вміст супутніх речовин, у тому числі і фосфатидів, у рослинних оліях коливається в значних межах 

і залежить від їхнього виду, а також від способу і режиму їхнього одержання. 

З фізіологічної точки зору вкрай бажано вживати в їжу олії з максимальним вмістом фосфатидів. 

Практично ж здійснити це не вдається, тому що фосфатиди, що легко розчиняються в оліях при температурах 

їхнього одержання, надалі при охолодженні мимовільно з них виділяються. Осад, що утворюється, швидко 

псується за рахунок протікання інтенсивних окисних, ферментативних і гідролітичних процесів. Враховуючи 

це, у процесі виробництва і переробки соняшникова олія, як правило, піддається часткової або повної рафінації [1, 2]. 

Актуальність. У зв'язку з ростом споживчого попиту на рослинні олії у фасованому і нефасованому виді 

для домашньої кулінарії, мережі суспільного і дієтичного харчування. Однієї із самих актуальних задач в умовах 

ринкової економіки, залишається підвищення якості і конкурентоздатності вітчизняних видів рослинних олій, які 

володіють підвищеною біологічною цінністю і стабільністю в процесі тривалого збереження. 

Аналіз літературних джерел. В роботі [3] розглядається нове розуміння вилучення супутніх сполук з 

відходів і побічних продуктів, що утворюються в процесі виробництва оливкової олії. Представлено 

використання електромагнітних імпульсів для вилучення поліфенолів, жирних кислот, пігментів які фарбують 

та інш. Однак у даному випадку електромагнітне поле не застосовується для очистки готового продукту. 

В роботі [4] наведені досліди, які продемонстрували можливість використання імпульсних електричних 

полів для різноманітних технологій у харчові промисловості. Акцентовано увагу, що дані технології є цінним 

інструментом, який може поліпшити функціональність, екстрагуємість і вивільнення цінних харчових речовин, 

а також біодоступність мікроелементів і компонентів в різноманітних харчових продуктах. Однак при тому, що 

висвітлюється позитивний ефект від використання електромагнітних полів в роботі не наведено його 

застосування при очистці рослинних олій. 

В роботі [5] наведена перевага використання електромагнітних полів над термічними технологіями, які 

використовуються при обробці рідинних харчових продуктів. Узагальнені основні результати, досягнуті в 

рамках інтегрованого проекту FP6 ЄС «NovelQ», який стосується впливу електромагнітних полів на основні 

сполуки, що впливають на властивості, пов'язані з якістю продукції. Однак досліди наведені для різноманітного 

роду не в’язких рідин. 

В роботі [6] наведено явище електропорації, викликане після застосування імпульсних електричних полів 

при обробці харчових тканин, що призводить до поліпшення кращого зв'язку між внутрішньо- та зовнішньо 

клітинним вмістом, що дозволяє збільшити ймовірність утворення коагуляції. Однак данні досліди проводились 

з метою інтенсифікації льодоутворення.  

Опираючись на проаналізовані досліди можна допустити, що використовуючи електромагнітне поле буде 

спостерігатись інтенсифікація процесу коагуляції при видалені фосфатидів з рослинних олій. Підтвердження 

цьому також наводиться у роботах [7, 8]. Де показано, що для кожної стадії очищення (рафінації) соняшникової 

олії характерна своя певна характеристична частота зовнішнього синусоїдального поля, при якій 

електропровідність олії залишається постійною, і вона називається характеристичною електропровідністю. 

Проведено дослідження використання електромагнітної обробки для отримання воску і воскоподібних речовин 

з соняшникової олії. Отримані позитивні результати в інтенсифікації даного процесу. 

Однак актуальним залишається проведення дослідів по впливу електромагнітного поля на процес гідратації 

рослинних олій з метою видалення фосфороутримуючих речовин. 

Мета досліджень. Метою дослідження є визначення технологічних параметрів електромагнітної обробки 

сировини шляхом проведення математичного та експериментального моделювання процесу гідратації 

рослинних олії під дією електромагнітного поля. Це дозволить збільшити кількість видалення фосфатидів та 

інтенсифікувати процес гідратації. 

Для досягнення мети були поставлені такі задачі: 

– створити математичний опис впливу електромагнітного поля на процес гідратації олій; 

– створити конструкцію експериментальної установки для обробки олії електромагнітним полем; 

– розробити методику визначення ефективної полоси напруженості електромагнітного поля, температури 

місцели та часу гідратації рослинних олій; 

– провести експериментальні дослідження за допомогою яких рекомендувати раціональні технологічні 

параметри використання електромагнітного поля при гідратації олії. 

Результати експериментальних досліджень. Незважаючи на ряд досліджень і розробок, дотепер ще 

немає раціонального способу видалення з олії комплексного осаду, що, утворює в олії при зниженні 

температури так називану сітку, яка погіршує товарний вид готової продукції.  
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Як показали дослідження, у соняшниковій пресовій нерафінованій олії кількість гідрофільних 

фосфороутримуючих речовин досягає в середньому 0,4-0,6%. Молекули цих речовин складаються з двох 

частин: гідрофільні, утворені залишками фосфорної кислоти і спирту, і гідрофобні, що включають довгі 

ланцюги залишків, жирних кислот. 

Найбільш розповсюдженим методом витягу фосфатидів з олій є гідратація. Цей процес поєднує методи 

обробки олій водою або сильно розведеними водними розчинами лугів, солей і кислот. У виробничій практиці 

застосовують різноманітні режими, що відрізняються друг від друга по кількості гідратуючого агента, його 

складу і т.д. Найчастіше для гідратації використовують воду. 

Таким чином, завдяки наявності полярних угруповань фосфати мають спорідненість до води, вони мають 

властивості гідрофільних колоїдів, що дає можливість припустити на позитивний вплив електромагнітного 

поля при проведенні процесу гідратації [9]. Тому для інтенсифікації процесу гідратації і збільшення виділення 

кількості фосфатидів. Нами були проведені дослідження впливу електромагнітного поля на даний процес. 

Для визначення магнітної індукції в рухомих шарах олії було застосовано рівняння (1). 
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де: B  - вектор магнітної індукції; v  - вектор швидкості; 


 - магнітна проникність;   - провідність. 

Вирішували крайову задачу щодо магнітної індукції B  для рівняння (1) з відповідними крайовими 

умовами в безрозмірних координатах. Для цього використовували такі критерії подібності:  
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У всіх цих умовах прийняті позначення: 

0


 - абсолютна магнітна проникність; 0Н
 - напруженість магнітного поля; 


 - щільність масла; 0


 - 

характерна швидкість; 0
l

 - характерний магнітний розмір; 0
t

 - характерний час гідратації. 

Магнітне число Прандля визначається тільки фізичними властивостями речовини. Магнітне число Ейлера 

дорівнює відношенню магнітного тиску до динамічного або відношенню щільності магнітної і кінетичної 

енергії. Очевидно, при числах mEu
 << 1 вплив магнітного поля на рух провідної рідини буде мало; при 

великих числах mEu
 роль магнітної енергії буде велика. Величини, що визначають число mEu , можуть 

змінюватися в дуже широких межах. В технічних і лабораторних установках можна отримати дуже великі 

значення напруженості. Число Ейлера істотно впливає на стійкість руху рідини. Магнітне число Рейнольдса 

характеризує відношення сил інерції до електричної об'ємної силі, отриманої в рухомої рідини при заданому 

зовнішньому магнітному полі. Магнітне число Фур'є є критерієм подібності в періоди включення і виключення 

установки, т. е. в умовах не стаціонарних магнітних полів. Магнітне число Прандля характеризує собою 

відношення дисипації механічної енергії (за рахунок в'язкості) до дисипації електромагнітної енергії (за 

рахунок наявності магнітної в'язкості). 

Проводячи ряд математичних перетворень, задаючи одномірне відношення швидкостей проходження олії 

через електромагнітне поле отримали звичайне диференційне рівняння другого порядку (2). 
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 - відношення швидкостей. 

Рівняння 2 характеризує вплив напруженості електромагнітного поля на рослинні олії, які протікають у 

експериментальній установці в залежності від її геометричних розмірів. 

Спираючись на математичний опис процесу електричного намагнічування олій при гідратації, провели 

експериментальні дослідження. Експеримент полягав в наступному. Для процесу гідратації використовувалося 

стандартне устаткування УГРМ – 20.2 із застосуванням електромагнітної установки.  

Яка являє собою наступне. Апарат складається з двох концентричних труб різного діаметра, розташовані одна 

в іншій. Зовнішня труба олієпровідна оцинкована, а внутрішня латунна або нержавіюча. 
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В внутрішній трубі розташовані три котушки які утворюють імпульсне магнітне поле з полярністю, що 

чергується, між полюсами котушки і зовнішньою трубою. Центрування внутрішньої труби здійснюється трьома 

ребрами, розташованими під кутом 120 
0
. Подача соняшникової олії здійснюється через нижній патрубок, а вихід 

через верхній. Омагничування соняшникової олії відбувається в концентричному кільцевому зазорі між 

внутрішньою і зовнішньою трубою. 

Технічна характеристика апарата. 

Електромагнітний апарат може працювати в сирих опалювальних і не опалювальних приміщеннях при 

вологості повітря до 90%. Номінальна продуктивність – 1,5 м
3
/год. Номінальна швидкість олії – 0,3 м/с. 

Максимальна напруженість магнітного поля – 200 кА/м. Максимальний струм апарата – 1,2 А. Максимальна 

потужність споживання – 25 Вт. Габарити: довжина – 750 мм. Діаметр труби – 48 мм. Довжина патрубків 60 мм. 

Діаметр патрубків – 1/2
’’
. Маса не більш – 15 кг. 

Блок живлення імпульсний призначений для роботи в сухих опалювальних приміщеннях при температурі 

повітря 15-35 
0
С и вологості повітря не більш 80%. Напруга мережі харчування – 220 В. Максимальний струм 

навантаження – 1,2 А. Діапазон регулювання пульсацій струму – 2-10 Гц. Діапазон регулювання амплітуди 

пульсації струму – 0,5-1 А. Габарити: висота – 150 мм. Ширина – 150 мм. Довжина – 180 мм. Маса не більш – 2 кг. 

При проходженні суміші олії з водою через електромагнітну установку змінювалася напруженість 

електромагнітного поля, а також температура самої місцели. При цьому фіксувався час випадання осаду і його 

маса в процентному відношенні, щодо загальної кількості фосфатидів у соняшниковій олії. 

Результати проведених досліджень приведені на рисунках 1 - 3. 

 

 
Рисунок 1. Визначення кількості видалених фосфатидів при зміні напруженості магнітного поля: 1 – без 

електромагнітного поля, 2 – 115 кА/м; 3 – 135 кА/м; 4 – 155 кА/м; 5 – 175 кА/м. 

 

Аналізуючи рис. 1 можна відзначити спостереження позитивного ефекту впливу електромагнітного поля на 

процес виділення фосфатидів. З сімейства кривих видно, що кількість та час видалення фосфатидів без 

використання електромагнітного поля менша на 15 відсотків. Порівнюючи проведення процесу гідратації з 

напруженістю магнітного поля від 115 кА/м до 175 кА/м бачимо збільшення цих показників. Однак різниця в 

діапазоні 155 – 175 кА/м незначна. Тому визначаємо раціональну напруженість магнітного поля 155 кА/м.  
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Рисунок 2. Визначення кількості осаду при напруженості магнітного поля 155 кА/м., та різної температурі 

місцели: 1 – 20 
o
С, 2 – 30 

o
С, 3 – 40 

o
С, 4 – 50 

o
С, 5 – 60 

o
С. 

 

З сімейства кривих рис.2 видно, що кількість та час видалення фосфатидів при зміні температури місцели 

збільшується прямо пропорційно збільшенню температури. Різниця між видаленням осаду, при мінімальній та 

максимальній температурі міцели, складає 15 відсотків. Порівнюючи проведення процесу гідратації з 

температурою місцели від 20 
o
С до 60 

o
С при напруженості магнітного поля 155 кА/м бачимо збільшення 

швидкості коагуляції та кількості осаду. Однак різниця в діапазоні від 50 
o
С до 60 

o
С незначна. Тому визначаємо 

раціональну температуру місцели 55 
o
С. Також опираючись на отримані експериментальні залежності можна 

визначити раціональний час обробки електромагнітним полем. 

 
Рисунок 3. Визначення часу видалення фосфатидів: 1 – з використанням електромагнітного поля; 2 – без 

використання електромагнітного поля. 

 

З графіків наведених на рисунку 3 бачимо збільшення швидкості та кількості видалення фосфатидів при 

використанні електромагнітного поля з рекомендованими параметрами - напруженості магнітного поля 155 

кА/м, температура місцели 55 
o
С, раціональний час проведення процесу складає одну годину. 

 

Висновки.  
1. Розроблено математичний опис, який характеризує вплив напруженості електромагнітного поля на 

місцелу у експериментальній установці в залежності від її геометричних розмірів 

2. Створено конструкцію експериментальної установки гідратації олії з обробкою електромагнітним полем. 

3. Наведена методика визначення ефективної полоси напруженості електромагнітного поля, температури 

місцели та часу гідратації рослинних олій; 

4. Визначені рекомендовані технологічні параметри при яких спостерігається інтенсифікація процесу 

гідратації рослинних олій за допомогою використання електромагнітного поля. 
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РОЗРОБКА ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ 

ПОРОШКІВ З ФІТОЕСТРОГЕННОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 
Петрова Ж.О., академік УАН, д.т.н., гол.наук.співр., Слободянюк К.С., мол.наук.співр. 

Інститут технічної теплофізики НАН України, м.Київ, Україна 

 

DEVELOPMENT OF HEAT-TECHNOLOGY FOR PRODUCTION OF 

FOOD POWDERS FROM PHYTOESTROGEN PLANT RAW MATERIALS 
Petrova Zh.O., Academician of the UAS, Doctor of Science (Engineering), Slobodyanyuk K.S, Junior 

Research 

 Institute of Technical Thermophysics of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

 

Анотація. Білкові продукти на основі сої є ідеальним джерелом важливих для організму амінокислот, 

доповнюють білки зернових і здатні повністю замінити тваринні продукти. Соя – природне джерело рослинних 

фітоестрогенів. Одним з видів переробки сої є сушіння. В час енергетичних криз, що зумовлені 

енерговитратними технологіями та обладнанням виникає необхідність дослідження та подальшої розробки 

енергоефективних режимів сушіння. В даній статті наявний опис рекомендованих етапів попередньої 

гігротермічної підготовки сировини до сушіння, що дозволяє інактивувати антихарчові компоненти в соєвих 

бобах. В результаті попередньої гігротермічної обробки відбувається майже повна інактивація інгібітора 

трипсину, після гігротермічної обробки його лишається всього 4%. Обгрунтовано доцільність створення соєво – 

шпинатної суміші та запропоновано енергоефективний режим сушіння фітоестрогенної суміші. Проведені 

експериментальні дослідження по сушінню соєво-шпинатної композиції при температурах теплоносія 60˚С та 

ступеневій зміні температури теплоносія 100/60˚С показали, що тривалість сушіння матеріалу в режимі 

теплоносія 100/60˚С зменшується на 25%  в порівнянні з тривалістю процесу при 60˚С. Результати досліджень 

впливу температури теплоносія на зміну кислотного числа  соєво – шпинатної суміші доводять, що при 

поєднанні сої з каротиновмісною сировиною, шпинатом характер зміни кислотного числа аналогічний 

характеру цілих соєвих бобів. Встановлено, що соєво – шпинатний порошок відновлюється швидше в 2 рази за 

еталон (сухий молочний білок). В результаті проведених досліджень встановлено, що створення 

фітоестрогенної суміші з сої та шпинату дозволило зменшити енерговитрати на 20 – 25% на підготовку 

сировини до сушіння. На основі проведених досліджень запропоновано теплотехнологію для сушіння 

фітоестрогенної рослинної сировини. 

Abstract. Soybean protein products are the ideal source of amino acids important for the body, supplementing the 

proteins of cereals and are able to completely replace animal products. Soya - a natural source of plant phytoestrogens. 

One type of soy processing is drying. During the energy crises caused by energy-consuming technologies and 

equipment, there is a need for research and further development of energy-efficient drying regimes. In this article, there 

is a description of the recommended steps of the preliminary hygrothermal preparation of raw materials for drying, 

which allows inactivating the anti-food components in soy beans. As a result of the previous hygrothermal treatment 

almost complete inactivation of the trypsin inhibitor occurs, after the hydro-thermal treatment it remains only 4%. The 

expediency of creating a soybean - spinach mixture was substantiated and the energy - efficient drying of 

phytoestrogenic mixture was proposed. Experimental studies on drying of a soy-spinach composition at temperatures of 

the coolant-temperature of 60˚C and a step-by-step change in the temperature of the coolant 100 / 60˚C (at a 

temperature of 60 °C in the middle layer of the material, the temperature of the coolant was reduced from 100 °C to 60 

°C) showed that the drying time of the material in the mode of the coolant-temperature 100 / 60˚С decreases by 25% 

compared with the duration of the process at 60˚С. The results of studies on the effect of heat carrier temperature on the 

change in the acid number of soybean - spinach mixture show that, when combined with carotene - containing raw 

materials, spinach, the nature of the change in the acid number is similar to the nature of whole soybeans. Studies were 

conducted of restore the resulting soy - spinach powder. It has been established that soy - spinach powder is recovered 

more than 2 times the standard (dry milk protein). As a result of the research, it was found that the creation of 

phytoestrogenic mixture of soya and spinach allowed to reduce energy consumption by 20-25% for the preparation of 

raw materials for drying. On the basis of the conducted research the heat-technology for drying phytoestrogenic plant 

material was proposed. 

 

Ключові слова: енергоефективність, сушіння, кислотне число, вологовміст, фітоестрогени. 

Keywords: energy efficiency, drying, acid number, moisture content, phytoestrogens. 

 

У сучасному світі місце та роль України залежить від її здатності ефективно реалізувати свої переваги 

природно – ресурсного  потенціалу у світовому розподілу праці та у міжнародній ринковій конкурентній 

боротьбі. Стратегія розвитку аграрного сектору України має бути спрямована на формування ефективного, 

ресурсозберігаючого, еколого-безпечного, соціально спрямованого, наукоємного сектору економіки держави, 
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здатного задовольнити потреби внутрішнього ринку та забезпечити провідні позиції на світовому ринку 

сільськогосподарської продукції та продовольства [1].      

 У найближчі роки соя може стати найважливішим фактором у харчуванні людей у всьому світі [2]. В 

Україні в раціоні населення білковий дефіцит становить більше 20 % [3], починаючи з 2000 року соя 

перетворилася з аутсайдера в одну з основних олійних культур. Україна – найбільший виробник сої в Європі та 

займає 8 місце в світі. Основними експортерами сої є Бразилія, США , Аргентина, Парагвай та Канада. 

Основними світовими імпортерами сої є Китай та ЄС. Експорт продовжує стрімко розвиватися, через попит 

імпортерів на сою [4].  

Білкові продукти на основі сої є ідеальним джерелом важливих для організму амінокислот, доповнюють 

білки зернових і здатні повністю замінити тваринні продукти. Відомі більше 50 продуктів переробки сої [2]. 

Найбільш популярними є такі соєві продукти: соєве борошно, соєвий білковий концентрат, соєві ізоляти, 

текстурований білок, соєве молоко, м'ясні та молочні аналоги (замінники), соєвий сир тофу. 

Фізико – хімічні властивості бобів сої обумовлені особливостями будови і властивостями рослинних клітин 

і тканин [5].  Соя – природне джерело рослинних фітоестрогенів. 

Фітоестрогени є сполуками рослинного походження, які не синтезуються в організмі людини і 

функціонально імітують естрогени і тому вважається, що вони відіграють значну роль у профілактиці раку, 

хвороби серця, менопаузи симптоми і остеопороз (Setchell, 1998; Adlercreutz, 2002; Kronenberg & Fugh-Berman, 

2002). Естроген впливає на: ріст і функціонування жіночої і чоловічої статі; репродуктивні тканини; підтримує 

скелетну і центральну нервові системи; забезпечує кардіопротекторні ефекти в серцево-судинній системі; 

захищає від раку товстої кишки; сповільнює процеси старіння шкіри (Gruber et al., 2002; Ruggiero і Liki, 2002) 

[6].     

Фітоестрогени поділяються на: ізофлавони, куместани, лігнани (рисунок 1). Найкраще всього вивчені 

фітоестрогени, які знаходяться в сої – в першу чергу ізофлавони, геністеіни та дайдзеіни.  

Соєвий білок характеризується добре збалансованим амінокислотним складом, який майже відповідає 

балансу ідеального білка. Соєві боби містять  від 35 до 45 % повноцінного білку, 18-25 % жирів, біологічно-

активні речовини та 8 незамінних амінокислот [7]. 

 Бразильськими вченими в ході біохімічних досліджень встановлено, що висока кількість сапонінів 

втрачаються в оболонці сої  під час її переробки [8]. Сапоніни мають здатність захищати організм людини від 

радіаційного впливу, а саме радіонуклідів котрі послаблюють імунну систему [8].  

 
Рисунок 1. Класифікація фітоестрогенів 

Одним з видів переробки сої є сушіння. Процес сушіння є енерговитратним процесом. На процеси 

термічного зневоднення в світі витрачається біля 10% всієї енергії [9]. Отже, виникає необхідність розробки 

енергоефективної теплотехнології переробки фітоестрогенної сировини на базі попередньо гігротермічно 

обробленої сої. 

Особливістю бобової культури сої є вміст в її хімічному складі антихарчових компонентів (інгібітор 

трипсину). Попередніми дослідженнями в Інституті технічної теплофізики НАН України була розроблена 

попередня підготовка соєвих бобів до сушіння для нейтралізації антихарчових компонентів [7]. Основними 

етапами якої були: замочування соєвих бобів, гігротермічна обробка, промивка водою для стабілізації ліпідів, 

змішування компонентів фітоестрогенної сировини, подрібнення [10]. 
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В результаті попередньої гігротермічної обробки відбувається майже повна інактивація антихарчових 

компонентів, а саме – інгібітора трипсину. З рисунку 2 видно, що після гігротермічної обробки його лишається 

всього 4%. 

 
Рисунок 2. Зміна якісних показників фітоестрогенної сировини до сушіння (гігротермічна обробка 

сої) 

Через високий вміст жиру скорочує термін зберігання подрібненої сої, відбувається окислення жиру яке 

призводить до руйнування інших поживних компонентів. Для запобігання окислення жирів боби сої 

поєднували з каротиновмісною сировиною - шпинатом. 

 Дослідження процесів конвективного сушіння проводили на експериментальному стенді, розробленому в 

Інституті технічної теплофізики НАН України [11]. Попередньо підготовлену соєво – шпинатну композицію 

розташовували на сітчастий піддон (100х50 мм) в шар 15 мм на штангу терезів в сушильній камері. Зміну 

температури на поверхні та в середині об’єму шару матеріалу під час сушіння фіксували за допомогою 

термопар. Процес сушіння тривав до кінцевого вологовмісту матеріалу  

Wcк = 4 %, для подовження строку зберігання висушеної суміші в порошкоподібному стані [12]. 

Під час дослідження кінетики процесу конвективного сушіння важливо дотримуватися температурного 

режиму та не допускати перегріву матеріалу. Як відомо, каротиноїди руйнуються при взаємодії з киснем, 

теплом та світлом. Тривале сушіння при температурі 100°С призводить до мелаїдінових реакцій [7, 11]. 

Сушіння білкововмісної сировини при високих температурах сушильного агенту призводить до повної 

денатурації білків. Отже, для запобігання цих процесів, а також для збереження біологічно активних речовин, 

рекомендується сушити білково-каротиновмісні суміші з використанням режимів при яких температура в 

середньому об’ємі шару матеріалу не перевищуватиме 60…70 °С. Тож при розробці енергоефективного режиму 

сушіння соєво – шпинатної композиції було проведено дослідження задовільного температурного режиму 

процесу. Були проведені експериментальні дослідження по сушінню соєво-шпинатної композиції з початковою 

вологістю W = 73,5 % при температурах теплоносія 60˚С та ступеневій зміні температури теплоносія 100/60˚С ( 

при наближенні до 60˚С в середньоб’ємному шарі матеріалу температуру теплоносія знижували зі 100 ºC до 60 

ºC). Результати яких показали, що тривалість сушіння матеріалу в режимі теплоносія 100/60˚С зменшується на 

25%  в порівнянні з тривалістю процесу при 60˚С [13]. 

Характеристикою кінетики процесу сушіння є число Ребіндера (Rb), яке визначає відношення кількості 

теплоти, витраченої на нагрівання матеріалу та на випаровування значної вологи за нескінченно малий 

проміжок часу: 
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Попередніми дослідженнями [11] білково – каротиновмісної сировини на базі сої та моркви було 

розраховано та отримано залежність зміни числа Ребіндера від вологовмісту суміші (рисунок 3). Відомо, що 

число Ребіндера не залежить від швидкості та вологовмісту теплоносія, а визначається тільки тепловим 

режимом сушіння. 
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Рисунок 3. Зміна числа Ребіндера в процесі зневоднення соєво-морквяної суміші: V= 2 м/с;  

d=10 г/кг с.п.; гранули розміром 10 х 10 х 65 мм; співвідношення сої та моркви 1:1; температура 

теплоносія t, ºC: 1 - 120, 2 - 100, 3 – 80. 

 

Проаналізувавши з рисунку 3 криву 2 можна зробити висновок, що після досягнення вологовмісту 50-42% 

число Rb різко збільшується, а це означає, що більша частина теплоти витрачається не на інтенсивне 

випаровування вільної та зв’язаної вологи, а на нагрівання матеріалу. Як наслідок, може відбуватися 

руйнування біологічно активних речовин. Характер зміни числа Ребіндера доводить ефективність  

використання ступеневих режимів сушіння. Відомо, що під час видалення вологи з матеріалу густина теплового 

потоку зменшується і найбільший мінімум відповідає режиму сушіння 100 ºC [14]. Це ще раз підтверджує 

потребу використанням ступеневих режимів, що безумовно позитивно впливає на якість кінцевого продукту.  

На рисунку 4 (а) зображено залежність вологовмісту від часу і графічно зафіксовано, що ступенева   (100/60 

ºC) зміна температури теплоносія (крива 2) дозволяє скоротити час сушіння порівняно з режимом        60 ºC 

(крива 3). 

Використання ступеневої зміни температурного режиму призводить до збільшення швидкості сушіння в 

початковий момент в 2 рази (рисунок 4 (б) ) відносно температурного режиму 60 ºC, внаслідок чого час сушіння 

до кінцевого вологовмісту скорочується на 25 %. 

 
а) 
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б) 

1, 1’ – шпинат при 60 ºC; 2, 2’ – соєво-шпинатна суміш при 100/60 ºC; 

3, 3’ – соєво-шпинатна суміш при 60 ºC; 4, 4’ – соя при 60 ºC. 

Рисунок 4. Криві сушіння (а) і швидкості сушіння (б) моносировини та соєво-шпинатної суміші(1:1) 

при режимних параметрах v = 2,5 м/с, d = 10г/кг с.п., δ = 15 mm; Wcк = 4 % абс. та різних температурах 

теплоносія 

 

Основною характеристикою якості соєво – овочевих композицій є зміна кислотного числа в процесі 

сушіння. Кислотне число характеризує кількість вільних жирних кислот, що містяться в 1 г жиру, визначається 

кількістю міліграмів їдкого калію необхідного для їх нейтралізації [15]. 

Оскільки соя містить високу кількість жиру, це означає, що  4% є максимально допустимим значенням. 

Отже, вплив температури теплоносія в процесі сушіння досліджували відповідно до результатів досліджень 

зміни кислотного числа.  

Повторення попередніх досліджень зміни кислотного кисла [16] цілих бобів сої, зафіксувало, що в процесі 

сушіння від впливу температури теплоносія практично не відбувається зміна кислотного числа, але подрібнена 

соя має інші характеристики в процесі теплової обробки. 

 Цікаві результати отримано з нових досліджень  на соєво – шпинатній суміші. Як видно з рисунку 5, 

встановлено, що при поєднанні сої з каротиновмісною сировиною, шпинатом характер зміни кислотного числа 

аналогічний характеру цілих соєвих бобів. 

 

 
Рисунок 5. Зміна кислотного числа фітоестрогенної сировини в процесі сушіння 

Проводилися дослідження відновлювання отриманого соєво – шпинатного порошку. Оскільки соя – 

високобілкововмісна сировина, то еталоном порівняння було прийнято сухий молочний білок. Було 

зафіксовано, що сухий молочний білок відновлюється за 20 секунд, а соєво – шпинатний порошок за 9 секунд. 
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1 – приймання сировини; 2 – мийка сої; 3 – інспекція шпинату; 4 – конвеєр інспекційний; 5 – миття та 

замочування шпинату; 6 – нарізання шпинату; 7 – дозування шпинату;  

8 – дозування сої; 9 - гігротермічна обробка сої; 10 –змішування; 11 -  подрібнення;  12 – сушіння; 13 – 

охолодження; 14 – диспергування; 15  –пакування. 

Рисунок 6. Блок – схема технологічної лінії виробництва фітоестрогенної рослинної сировини 

 

На базі проведених досліджень фітоестрогенних композицій було розроблено технологічну лінію 

виробництва фітоестрогенних харчових порошків [16], блок – схема  якої зображена на рисунку 6. 

Соєві боби поступають в бункер – приймальник сировини (1), потім у машину для мийки сої (2) з 

температурою води 18 – 20 ˚С. Боби після дозатора (8)  подають у варочний котел (9) для гігротермічної 

обробки сої, яка включає двохстадійну  термічну обробку: замочуванння при температурі 50 ˚С впродовж 60 хв. 

після термостатування боби промивають проточною водою, в яку виходять розчинні у воді олігосахариди. 

Після цього, промиті  боби варять протягом 20 хв. для інактивації  інгібітора трипсину та уреази.  

Ділянка підготовки шпинату складається із бункера – приймальника (1), ділянки для ручної інспекції 

шпинату (3). Після цього він подається на інспекційний конвеєр (4), де відбувається контроль інспекції 

шпинату. Потім ступає на машину для миття та замочування (5), після чого на ділянку (6) де відбувається його 

нарізання. Дозатором (7) подається у змішувач (10) фітоестрогенної сировини. 

Підготовлені шпинат та боби після бункера-дозатора (7) і після гігротермічної обробки сої (9) змішуються 

(10) та подають на машину для подрібнення (11). Сформований матеріал рівномірно розподіляють на сушильну 

поверхню і подають на сушку (12), а потім охолоджують (13) до температури 20ºС. 

Висушена сировина поступає на диспергування (14), де подрібнюється до порошкоподібного стану та 

класифікується в сепараторі (15) до розмірів частинок до 0,16 – 0,5 мм. Отриманий соєво-цибулевий порошок 

фасують у крафт-мішки та маркірують (16). 

Створення композиційних сумішей дало можливість зменшити енерговитрати на підготовку сировини до 

сушіння на 20 – 25%. 

Висновки: Дотримання рекомендованих етапів попередньої гігротермічної підготовки сировини до 

сушіння дозволяє інактивувати антихарчові компоненти в соєвих бобах. Поєднання білкововмісної (сої) з 

каротиновмісною (шпинат) сировиною розширело температурний діапазон зміни кислотного числа в процесі 

сушіння. Суміш дуже швидко відновлюється, час відновлення – 9 секунд. Використання ступеневого режиму 

сушіння100/60ºC дозволяє інтенсифікувати процес сушіння соєво – шпинатної суміші і скоротити час сушіння 

на 25%. В результаті проведених досліджень встановлено, що створення фітоестрогенної суміші з сої та 

шпинату дозволило зменшити енерговитрати на 20 – 25% на підготовку сировини до сушіння. На основі 

проведених досліджень запропоновано теплотехнологію для сушіння фітоестрогенної рослинної сировини. 
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EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE QUALITATIVE 

COMPOSITION OF CHLADONE EXTRACTS OF BAY LEAF 
Potapov V.O., Yevlash V.V. Biliy D.V, 

Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv, Ukraine 

 

Аннотация. Рассмотрены особенности применения экстрактов листьев лавра в пищевых производствах. 

Проанализированы экстракционные и экологические преимущества экстракции сжиженными газами, 

приведены традиционные методы извлечения растительного масла, а также их сравнительные характеристики. 

Показаны стадии технологического процесса экстрагирования лаврового масла с помощью сжиженных 

хладонов, оценены органолептические показатели конечного продукта. Определено, что использование 

современного метода хладоновой экстракции сжиженными газами позволяет выделить экстракт с значительно 

большим количеством ароматообразующих веществ. Сопоставлены полученные значения числа аромата с 

показателями для водно-спиртовой экстракции, которые превышают последние в несколько раз. Описаны 

исследования экстрактов методом газовой хроматографии, в результате которого выявлено более 50 

компонентов, среди которых особый интерес представляют жирные кислоты и эфирные производные.  

Abstract. The features of the use of laurel leaf extracts in food production are considered. The extraction and 

environmental advantages of extraction with liquefied gases were analyzed, traditional methods of extracting vegetable 

oil, as well as their comparative characteristics were given. The stages of the technological process of extraction of 

laurel oil using liquefied chladone are shown, the organoleptic characteristics of the final product are evaluated. It was 

determined that the use of the modern method of chladone extraction with liquefied gases allows extracting an extract 

with a significantly larger amount of aroma-forming substances. The obtained values of the aroma number are 

compared with the indices for water-alcohol extraction, which exceed the latter several times. Studies of extracts by gas 

chromatography have been described, as a result of which more than 50 components have been identified, among which 

fatty acids and ether derivatives are of particular interest.  

 

Ключевые слова: лавровый лист, добавка, газовая хроматография, число аромата, сжиженные хладоны, 

экстракт.  

Keywords: bay leaf, additive, gas chromatography, flavor number, liquified chladoni, extract. 

 

Постановка проблемы в общем виде. Основными способами получения масла лавра благородного 

является пародистиляция и экстракция органическими растворителями. В процессе пародистиляции 

существенным недостатком является частичная или полная деструкция термолабильных компонентов при 

высокой температуре. Недостатком экстракции органическими растворителями являются химическая 

агрессивность растворителей. Кроме того возникает вопрос удаления остатков растворителей с конечного 

продукта, ведет к дополнительным расходам и увеличению трудоемкости технологии. Поэтому актуальным 

является поиск альтернативных методов получения эфирных масел, свободных от нежелательных примесей, 

которые сохраняют свой состав, максимально близкий к нативному [1]. 

Сжиженные газы, как растворители, все шире используются для производства высококачественных 

липидных экстрактов из различного биологического сырья. Это обусловлено выдающимися технологическими 

преимуществами данного метода и тем, что экстракты, полностью сохраняют нативную структуру молекул, 

вкусовые и ароматические качественные показатели исходного сырья и содержат меньше посторонних 

примесей. Технологии хладоновой экстракции, имеющие высокие экстракционные свойства, позволяют 

извлечь широкий спектр биологически активных веществ и изменять состав получаемых фракций, что 

особенно важно при производстве пищевых продуктов [2-3]. 

Сжиженные хладоны, с вязкостью менее чем в традиционных растворителях характеризуются, как 

экстрагенты с лучшими диффузионными свойствами. В химическом отношении они индифферентны по 

отношению к липидным фракциям, которые выделяют. Не токсичны, пожаро- и взрывобезопасные [4]. Низкие 

значения теплоты испарения и температуры кипения сжиженных газов позволяют быстро удалять газ из 



Одеська національна академія харчових технологій 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Збірник наукових праць VIІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні енерготехнології» 

 9-13 вересня 2019   
137 

экстрактов при невысокой температуре, что обеспечивает сохранение термолабильных молекулярных 

комплексов в конечном продукте [5]. 

Цель статьи. Цель работы заключалась в количественном определении веществ, обусловливающих аромат 

хладоновых экстрактов лаврового листа и  изучение его качественного состава  методом газовой 

хроматографии. 

Лавр благородный - субтропическое дерево или кустарник, все части которого содержат эфирное масло, 

дубильные вещества, смолы, горечи, которые придают им типичный ароматный запах и приятно-горький вкус. 

В состав лаврового листа входят углеводы, жиры, белки, пищевые волокна, насыщенные жирные кислоты, 

витамин С, макроэлементы (кальций, магний, калий, фосфор) и микроэлементы (железо, цинк, медь, марганец). 

Содержание эфирного масла в листьях достигает 5,5% [6].  

Ценный химический состав лаврового листа обусловливает использование его в различных пищевых 

технологиях. Так, доказана перспективность использования водного экстракта лаврового листа в технологии 

хлебобулочных изделий как обогатителей питательной среды для развития и бродильной активности 

дрожжевых клеток. Изучена возможность использования водно-спиртового экстракта лаврового листа, как 

натурального антиоксиданта для стабилизации каротиноидов при разработке технологии каротиноидных 

добавок в форме мелкодисперсных порошков [7]. Показано, что экстрагирование лаврового листа 

нерафинированным подсолнечным маслом позволяет получить пряно-масляную смесь с антибиотической 

активностью [8]. Использование данной смеси в технологиях пищевых продуктов позволит стабилизировать 

микробиологические процессы при хранении изделий. 

Эфирное масло лавра благородного используют при производстве колбасных изделий, что позволяет не 

только придать им приятный аромат, но и снизить общее количество посторонних микроорганизмов и 

сдерживать процесс окисления липидов при хранении [9]. 

Для изготовления экстракта использовали высушенные листья лавра благородного, которые произрастают 

в Грузии. В качестве экстрагента использовали сжиженные хладоны. Технологические стадии процесса 

хладоновой экстракции включали: измельчение лаврового листа до 250 мкм, смешивание с хладоновым 

растворителем, вытягивание экстракта в процессе диффузии, слив мисцелы растворенного экстракта, 

выпаривания растворителя с мисцелы, слив лаврового масла в приемную емкость и седиментацию конечного 

продукта. Конечный продукт - однородная зеленая вязкая субстанция с хорошо выраженным вкусом и запахом, 

присущими лавровому листу, без постороннего запаха и привкуса. 

Одной из количественных характеристик содержания веществ, обусловливающих аромат сырья и пищевых 

продуктов, является число аромата, которое условно выражается в миллилитрах натрий триоксотиосульфата на 

100 г продукта. Для определения общего содержания веществ, обусловливающих аромат хладоновых 

экстрактов лаврового листа, была адаптирована методика определения числа аромата, приведенная в ГОСТ 

8756.7-70. В основе определения числа аромата лежит реакция взаимодействия эфирных масел с хромовой 

смесью, во время которой происходит их окисление. 

Вещества, обусловливающие аромат экстракта лаврового листа, отгоняли с водяным паром в приемник с 

хромовой смесью. Полученный дистиллят кипятили на водяной бане в течение 1:00, после чего его охлаждали, 

добавляли 25 мл 10% раствора калий йодида и оставляли на 3 минуты в темноте. Йод, который выделился, 

оттитровывали 0,2 н раствором натрий триоксотиосульфата. По результатам титрования рассчитывали число 

аромата. 

Установлено, что числа ароматов для первого и второго хладоновых экстрактов лаврового листа 

составляют 1122 ± 20 мл и 833 ± 17 мл Na2S2O3 / 100 г соответственно. Полученные значения превышают в 3,6 

... 4,8 раз значение этого показателя для водно-спиртового экстракта [7]. 

На базе Харьковского Института Монокристалов НАН Украины были проведены исследования экстракта 

лавра методом газовой хроматографии. Методика исследования заключалась в следующем. Навеску образца 

массой 24 мг растворяли в 1 мл дихлорметана. Анализ пробы проводился на газовом хроматографе Agilent 

7890A GC System с масселективним детектором Agilent 5975C и блоком ввода пробы Agilent 7697A Нeadspace 

sampler. Для разделения компонентов использовали колонку HP-5MS диаметром 0,25 мм, длиною 30 м, 

толщиной неподвижной фазы 0,25 мкм. Введение пробы объемом 1 мкл проводилось при температуре 300°С, 

распределение потока 20: 1. Поток газа на входе в колонку составлял 1 мл / мин. Газ-носитель - гелий. 

Использовался следующий температурный градиент: начальная температура 40°С, нагрев до 270°С со 

скоростью 5°С / мин. Выявление проводилось методом масс-спектрометрии в режиме сканирования диапазона 

(от 35 до 500 m / z). Для идентификации полученных результатов использовались библиотеки масс-спектров 

NIST-08. Отбирались результаты с минимальным индексом подобия 80%. Для количественных расчетов 

использовался метод внутреннего стандарта. 

В результате проведенных исследований в хладоновом экстракте лаврового листа установлено наличие не 

менее 94 компонентов, среди которых насыщенные и ненасыщенные углеводороды, альдегиды, спирты, кетоны 

(рис. 1). 
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Рисунок 1. Хроматограмма хладонового экстракта лаврового листа 

 

Было идентифицировано 50 компонентов. Основными компонентами, структуру которых было 

установлено, является -пинен, сабинен, -пинен, -мирцен 1,8-цинеол, линалоол, -терпинеол, лимонен, 

эвгенол, пальмитиновая кислота, линоленовая кислота и др. 

 

Выводы.  

Таким образом, во время хладоновой экстракции лаврового листа сохраняется цвет, запах и вкус исходного 

растительного сырья. Показано, что проведение экстракции лаврового листа с помощью хладонов позволяет 

получить экстракт с большим содержанием ароматообразующих веществ по сравнению с водно-спиртовой 

экстракцией.  

Проведено сравнение результатов газовой хроматографии с литературными данными по качественному 

составу экстрактов лаврового листа, полученных методами СВЧ-экстракции и сверхкритической флюидной 

экстракции. Установлено, что хладоновый экстракт лаврового листа имеет то же доминирующее соединение 

1,8-цинеол. С практической точки зрения интерес представляет наличие в составе хладонового экстракта 

эвгенольных производных, которые могут выступать как антиоксиданты при лечении раковых заболеваний. 

 

 

 

Литература  

1. Д.И. Прокопчук, О.И. Покровский, О.О. Паренаго, С.А. Багателия, А.А. Марколия, С.А. Покрышкин, 

В.В. Лунин, “Сравнение качественного состава экстрактов листьев лавра, полученных методами 

сверхкритической флюидной экстракции и СВЧ-экстракции”, Химия растительного сырья, № 3, с. 169-

177, 2018. 

2. Г.И. Касьянов, А.В. Пехов, А.А. Таран, “Натуральные пищевые ароматизаторы – СО2- экстракты”, 

Пищевая промышленность, с. 176, 1978. 

3. Г.И. Касьянов, ”Анализ современных технологий пищевой биоиндустрии”, Вестник биотехнологии и 

физико-химической биологии им. Ю.А. Овчинникова, с. 48-56, 2008. 

4. В.Ф. Томановская, Б.Е. Колотова ”Фреоны: свойства и применения”, Ленинград:  Химия, 1970, с. 182. 

5. Г. И. Молчанов, ”Интенсивная обработка лекарственного сырья”, Медицина, с. 206, 1981. 

6. A. G. AL-Hashimi, S. A. Mahmood, “The nutritional value and antioxidant activity of bay leaves 

(LaurusnobilisL.)”, Bas.J.Vet.Res., vol. 15, no. 2, January, pp. 246-259, 2016. 

7. В.В. Погарська, Р.Ю. Павлюк, Н.П. Максимова, О.О. Савченко, “Стабілізація каротиноїдів у 

порошкоподібних добавках із використанням натуральних антиоксидантів”, Прогресивні техніка та 

технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. пр., Харків: ХДУХТ, 

Вип. 2 (14), с. 71-79, 2011. 

8. Б. В. Єгоров, Н. О. Могилянська, “Оцінка санітарних показників пряно-ароматичної сировини та пряно-

олійних сумішей”, Харчова наука і технологія, № 2(27), с. 34-38, 2014. 



Одеська національна академія харчових технологій 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Збірник наукових праць VIІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні енерготехнології» 

 9-13 вересня 2019   
139 

9. Н.О. Непомняща, О.А. Штонда, “Використання екстрактів спецій та прянощів у технології 

субпродуктових ковбасних виробів”, Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького, том 14, № 

2(52), частина 3, с. 257-260, 2012. 

 

УДК 665.11:502.174.1:628.03-027.236 

 

РОЗРОБКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ  УТИЛІЗАЦІЇ 

ВІДХОДІВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ 
Скляр В. Ю., аспірант, Крусір Г. В., д.т.н., проф., Коваленко І. В., к.т.н., доц.,  

Кузнєцова І. О., к.т.н., доц. 

Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса  

 

DEVELOPMENT OF ENERGY EFFICIENT TECHNOLOGY FOR THE 

DISPOSAL OF OIL AND FATTY INDUSTRY WASTE 
Sklyar V. Yu., PhD student, Cruiser G.V., Ph.D., prof., Kovalenko IV, Ph.D., Assoc.  

Kuznetsova IO, Ph.D., Assoc. 

Odessa National Academy of Food Technology, Odessa 

 

Аннотація. Сучасні технології виробництва олійно-жирової продукції передбачають фільтрацію з 

використанням вибільних глин. Цей сорбент використовується одноразово, тому він накопичується у великих 

кількостях на комбінатах як побічний продукт. Даний матеріал відносять до IV класу небезпеки за його 

здатність до самозаймання. Тому питання щодо вирішення проблеми його утилізації є актуальним. А 

біотехнологічна переробка цих відходів в корисні продукти є найбільш доцільною та ефективною з точки зору 

енергоефективних, екологічних та економічних вимог.  

В статті розглядається стан ринку України, класифікація утворення відходів олійно-жирової галузі, 

напрями маловідходних та безвідходних технологій. Показано біотехнологічний потенціал мікробних ліпаз, 

перспективність та доцільність застосування біотехнологічного методу утилізації жирової фракції відходів з 

використанням ферментних препаратів. Розглядаються умови ферментолізу відходу виробництва саломасу та 

маргаринової продукції ліпазою Rhizopus japonicus, зокрема її термостабільність.  

Одержані результати дослідження свідчать про перспективність гідролізу ліпазою Rhizopus. Встановлено, 

що вміст вільних жирних кислот в гідролізаті досягає рівня насичення через 72 год ферментативного гідролізу, 

а концентрація тригліцеридів зменшується до мінімального значення. Термостабільність ліпази Rhizopus 

japonicus досягає максимального значення при 40 °С.  

Abstract. Modern technologies of production of oilseed fat products involve filtration using viable clays. This 

sorbent is used once, so it is accumulated in large quantities at combines as a by-product. This material is classified as 

hazard class IV for its self-ignition ability. Therefore, the issue of solving the problem of its utilization is relevant. And 

biotechnological processing of these wastes into useful products is the most expedient and effective in terms of energy-

efficient, ecological and economic requirements. 

The article deals with the state of the Ukrainian market, the classification of waste of the oil and fat industry, the 

directions of low-waste and non-waste technologies. The biotechnological potential of microbial lipases is shown, 

perspective and expediency of application of biotechnological method of utilization of fat fraction of waste using 

enzyme preparations. The conditions of fermentolysis of the waste of hydrogenated fat and margarine production of 

Rhizopus japonicus lipase, in particular its thermal stability, are considered. 

The obtained results of the study indicate the prospect of hydrolysis with Rhizopus lipase. It has been established 

that the content of free fatty acids in the hydrolyzate reaches the level of saturation after 72 hours of enzymatic 

hydrolysis, and the concentration of triglycerides is reduced to a minimum value. The thermal stability of lipase 

Rhizopus japonicus reaches a maximum at 40 ° C. 

 

Ключові слова: олієвмісні відходи, жирова фракція, фермент, ліполіз, енергоефективність, безвідходні та 

маловідходні технології. 

Keywords: oil-containing waste, fat fraction, enzyme, lipolysis, energy efficiency, non-waste and low-waste 

technologies. 

 

Харчова та переробна промисловість, як і багато інших галузей народного господарства, є джерелом 

негативного впливу на навколишнє середовище.  

Виробництво олійно-жирової продукції в Україні є вагомою галуззю агропромислового комплексу. 

Основним видом олій на українському ринку залишається соняшникова – 70% від всього обороту ринку, на  

другому місці - пальмова олія – 20% загального об’єму продажу, а інші види – 10% ринку. Виробництво 

рослинних олій має місце на олійно-жирових комбінатах, там же виробляються маргарин, майонез, гліцерин, 
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мило та миючі засоби на жировій основі, оліфи та інш. продукти, при виробництві яких використовуються 

рослинні олії в якості сировини (рис.1). 

 
Рисунок 1. Виробництво олійно-жирової продукції в Україні у вересні-березні 2017/18 МР 

 

Щорічно в Україні в процесі виробництва олійно-жирової продукції на різних стадіях утворюються 

численні жирові відходи і побічні продукти. Обсяги утворення цих відходів в цілому по Україні за оцінками 

фахівців складають 30 млн. тон, а середній рівень їх промислової переробки ледь перевищує 30 % від утвореної 

маси [1].  

В олійно-жировій промисловості при переробці насіння олійних культур і виробництві олії рослинної, 

маргаринової продукції і майонезу утворюються наступні побічні продукти і відходи: соняшникове лушпиння, 

макуха, шрот, фосфатні концентрати, соапсточні жири, погони дезодорації, відпрацьована вибільна глина 

(сорбент) і каталізатор, содові розчини, гудрон, стічні води.  

Вимоги сучасного ринку диктують необхідність створення і впровадження у виробництво технологій з 

низькою енерго-, ресурсо- і капіталоємністю, що дозволяє випускати якісну і конкурентоспроможну продукцію.  

У олійно-жировій промисловості найбільш енергоефективними, екологічними та перспективними є 

наступні напрями маловідходних та безвідходних технологій [2]:  

 розробка і впровадження нових процесів і устаткування (котлоагрегатів), що забезпечують 

виробництво технологічної пари шляхом спалювання лушпиння; 

 технологія рафінації олій за схемою: парова гідратація - нейтралізація в мильно-лужному середовищі – 

фільтрація з метою більш повного вилучення та раціонального використання фосфатидів та отримання з них 

товарної продукції;  

 впровадження комплексу заходів для скорочення водоспоживання, очищення бензожирових стоків із 

застосуванням прогресивних методів, зокрема мембранних;  

 біотехнологічна переробка вторинних сировинних ресурсів олійно-жирової галузі в корисні продукти. 

За джерелами утворення вторинні сировинні ресурси олійно-жирової галузі і відходи можна класифікувати:  

 на стадії пресування і форпресування – екстракції олійного насіння – вторинною сировиною є макуха і 

шрот; лушпиння є відходом;  

 на стадії гідратації олії як ВСР отримують фосфатидні концентрати;  

 на стадії нейтралізації або лужного рафінування вторинною сировиною є соапсточні жири і 

відпрацьовані лужні розчини;  

 в процесі вибілювання олії як відходи отримують жир, що міститься у використаній вибільній глині;  

 при дезодорації рослинної олії і жирів утворюється вторинна сировина (побічний продукт) - погони 

дезодорації;  

 при гідрогенізації олій і жирів (отримання саломаса харчового для маргарину і технічного для 

миловаріння) відходом є жир у відпрацьованому каталізаторі;  

 при фільтрації масел – як відходи, отримують відпрацьований порошок.  

Процес гідрогенізації рослинних олій в олійно-жировому виробництві супроводжується утворенням 

великотонажних відходів, основними з яких є відпрацьована глина (сорбент) зі стадії додаткового відбілювання 

та відпрацьований каталізатор. Технологія очистки рослинних олій і гідрогенізованих жирів (саломасів) 

включає такі етапи як вибілювання та фільтрація. В якості сорбентів використовуються бентонітова глина та 

діатомітові фільтруванні порошки. Кількість сорбенту залежить від вмісту в олії барвників, потрібної ступені 

освітлення і коливається від 0,2 до 4%. В залежності від технології на 1 т рослинної олії використовується 12-15 

кг вибільної глини. Щорічно на олієпереробному заводі продуктивністю 100 т/добу олії накопичується близько 

•Зменшення до 3362 тис. тон проти 3642 тис. 
тон або 92,3% 

Олія соняшникова нерафінована 

(з урахування олійниць) 

•Зменшення до 3089 тис. тон проти 3436 тис. 
тон або 90% 

Олія соняшникова нерафінована 

(без олійниць) 

•Зростання до 397,5 тис. тон проти 393,1 тис 
тон або 101,1% 

Олія соняшникова 

 рафінована 

•Зростання до 118,7 тис. тон проти 96,4 тис тон 
або 123,1% 

Олія соєва 

•Зростання до 46,9 тис. тон проти 27 тис тон 
або 173,7% 

Олія ріпакова 

•Зростання до 149,7 тис. тон проти 130,6 тис. 
тон або 114,6% 

Маргаринова продукція та жири спец. 
призначення 

•Зростання до 80,81 тис тон проти 76,8 тис. тон 
або 105,2% 

Майонез та соуси 
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80 т відпрацьованої глини [1,2]. В залежності від технологічного процесу вміст олії у вибільних глинах після їх 

відпрацювання може досягати 65%. 

Олії, які містяться у відходах виробництва, є низькокалорійним паливом. Утилізації таких 

відходівсупроводжується активним перебігом окиснення. У спекотний період року вони можуть 

самозайматись, самоспалахувати, тліти, виділяти неприємний запах згірклого окисненого жиру. Найбільш 

простим способом вирішення проблеми утилізації відпрацьованих вибільних глин у технології очищення 

рослинних олій і гідрогенізованих жирів є технологія, що передбачає їх вивезення на звалища твердих відходів. 

Але транспортування та поховання цих залишків пов’язано із додатковими витратами і завдає шкоди довкіллю. 

Викидати відпрацьовані вибільні глини  не дозволяється.  

Відпрацьовані глини можуть бути використані як мінеральні добавки у комбікормах, але використання їх у 

цьому напрямку недоцільно, оскільки економічні затрати значно перевищують позитивний ефект відгодівлі. 

Існує метод утилізації відпрацьованих олієвмісних відходів шляхом виготовлення на їх основі побутових паст 

для чищення, миючих засобів. Пропонується використання вибільних глини як альтернативних джерел 

сировини для виробництва біодизельного палива. Відома низка технологій, що заснована на знежирюванні 

відходів, а масу вибільної глини або фільтрувального порошку можна використовувати у якості сировинних 

матеріалів при виробництві асфальту, бетону, цегли та інших будівельних матеріалів. Деякими авторами 

запропоновано лінію виробництва біопрепаратів на основі техногенних відходів масложирової промисловості, 

технологію контрольованого спалювання з використанням отриманого тепла для технологічних потреб  

знежирення гарячою водою або кип’ятінням з розчином хлориду натрія чи карбонату натрія з одержання 

технічного жиру і сухого залишку як замінника землі чи піску для звалищ. Існують методи знежирення 

відпрацьованих вибільних глин за допомогою надкритичного діоксиду вуглецю або летких розчинників 

(гексан), а також під тиском (0,3–3 МПа) у комбінації з водою і гідроксидом натрію [3-6].  

Найбільш ресурсо-, енергоефективним та екологічним методом є біотехнологічна утилізація відпрацьованої 

глини (сорбенту) шляхом ферментативного гідролізу [7] . 

Мета роботи – дослідження умов продуктивного ферментолізу ліпазою мікробного походження Rhizopus 

japonicus жирової фракції відходів, що утворюються при гідруванні рослинних масел. 

Завдання роботи – провести характеристику ферментолізу субстратів, провести гідроліз саломасу, 

визначити термостабільність ліпази Rhizopus japonicus по відношенню до саломасу. 

Біотехнологічні процеси переробки базуються на природних процесах, які практично не мають побічних 

ефектів, є продуктивними, безпечними, ресурсо- та енерго- ефективними для біоти та компонентів 

навколишнього середовища. 

 Мікробні ліпази складають важливу групу біотехнологічно цінних ферментів [8]. Причинами величезного 

біотехнологічного потенціалу мікробних ліпаз є факти того, що вони: 

 можуть використовуватись як заміна агресивним хімічним сполукам, що зменшує екологічну 

небезпеку, дозволяє запобігти забрудненню, виключає використання корозійно-стійкого обладнання; 

 можуть бути використані для обробки та утилізації відходів, до складу яких входять шкідливі сполуки; 

 високоспецифічні, тому виключаються утворення побічних небажаних продуктів та необхідність 

проведення складних технологічних процесів; 

 функціонують краще при низьких температурах; 

 можлива модифікація шляхом іммобілізації, що сприяє багатократному їх використанню; 

 здатні розкладатися природним шляхом за допомогою деструкторів, тому всі хімічні компоненти 

ферментів включені до природного екологічного циклу [9].  

Об’єктами дослідження були 7 ліполітичних ферментних препаратів, характеристики яких наведені в табл. 

1 та саломас (ПрАТ «Вінницький ОЖК»), процес одержання якого наведено на рис. 2. 

Таблиця 1. 

Характеристики ліполітичних ферментних препаратів 

Ліпаза Продуцент 
Оптимальні умови 

Активність ферменту Походження 
рН t, 

о
C 

Lipase MM Mucor miehei 6,5 - 7,5 40 4,000 од/мг Sigma-aldrich 

Ліпаза RJ 
Rhizopus 

japonicus 
4 – 8 25 – 45 

50,000 од/г до 

5 058 593,8 од/г 
Ладижин ENZIM 

Lipase RO 

 

Rhizopus 

oryzae 
2,5 – 8 15 – 65 1,000 од/г до 150,000 од/г BIO-CAT 

Lipase AN 

 

Aspergillus 

niger 
7,0 – 11 20 – 60 1,000 од/г до 15,000 од/г BIO-CAT 

Lipase G AO 
Aspergillus 

oryzae 
3-9,5 20-65 1,000 од/г BIO-CAT 

Yeast Lipase 

Candida 

cylindracea 

(rugosa) 

5-10 40-50 1,000 од/г до 200,000 од/г BIO-CAT 

Lipase A E.Coli 5-10 40-50 3,000 од/г https://www.mybiosource.com 
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Для надання характеристики ферменту в якості субстрату використовувався саломас, який є основною 

складовою відходів його виробництва. 

 

 
Рисунок 2. Технологічна схема одержання саломасу 

 

Ліполітичну активність визначали титрометричним методом Ota і Yamada [10], який ґрунтується на 

розрахунку кількості жирних кислот, що утворилися при гідролізі субстрата. Як субстрат використовували 

40 % емульсію саломасу, що стабілізована полівініловим спиртом. За одиницю активності приймали таку 

кількість ферменту, яка вивільняє 1 мкмоль кислоти з 40 % суспензії саломасу при 37 °С за 1 год. У пробірку, 

що містить 8…15 мг зразка,  додавали 1 см3 води, 0,1 см3 0,1 % розчину ліпази, 0,8 см3 фосфатного буфера (рН 

середовища відповідав рН-оптимуму ліпази) і термостатували 5 хв при 37С. Потім додавали 1,0 см3 40 % 

суспензії саломасу з полівініловим спиртом, термостатовану за тих же умов. Точно через 1 год інкубації 

реакцію переривали додаванням 5 см3 96 % етанолу. У контрольній пробі емульсію саломасу додавали після 

внесення етанолу. У контрольну і дослідну проби вносили по три краплі розчину фенолфталеїну і титрували 

0.05 н розчином гідроксиду натрію до світло-рожевого забарвлення. Рівень активності ліпази оцінювали в 

умовних одиницях за різницею в кількості лугу, що пішов на титрування дослідної і контрольної проб при 

гідролізі 40 % емульсії саломасу. 

Активність ліпази розраховували за формулою: 

ЛА  
 А А  

В
    , ЛО/г     (1) 

де А – кількість 0.05 М NAOH, що пішов на титрування дослідного зразка, см3; 

А1 – кількість 0.05 М NAOH, що пішла на титрування контрольного зразка, см3; 

В – кількість ферменту в реакційній суміші, міліграм; 

100 – коефіцієнт для перерахунку в мікромоль; 

ЛА – ліполітична активність. 

Ліпідний склад гідролізатів визначали методом тонкошарової хроматографії на пластинках марки «Sorbfill-

ПТСХ-АФ-А» (100х100 мм) з системою розчинників петролейний ефір (40-70):диетиловий ефір:оцтова 

кислота=80:20:1[11]. Проявку одержаних хроматограм здійснювали в насиченому йодом ексікаторі (рис.3). 
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Рисунок 3. Тонкошарова хроматограма гідролізату 

 

Термостабільність ліпази досліджували таким чином, що рівні за активністю проби ферменту в 

відповідному буферному розчині, який відповідає рН-оптимуму, інкубували при 20, 37, 45 і 60 °С протягом 

0…360 хв, потім доводили температуру до 37 °С і визначали активність ферменту. 

Вибір ліпаз, які досліджувались, ґрунтувався на тому, що, як відомо, активними продуцентами ліпаз є 

бактерії родів Pseudomonas, Bacillus, актиноміцети Streptomyces, Thermoactinomyces, дріжджі Candida 

(Yarrowia), міцелярні гриби Rhizopus, Aspergillus, Geotrichum [12]. Із результатів проведених досліджень, 

представлених в табл. 2, видно, що найбільшу активність відносно оливкової олії проявляє ліпаза Rhizopus 

oryzae. Найбільшою активністю відносно саломасу відрізняється ліпаза Rhizopus japonicus, яку в подальшому 

використовували для ферментативного гідролізу відходів олійно-жирової галузі. Як відомо, активність 

ферменту залежить від субстрату та його характеристик (жирнокислотний склад та ін.), тобто є 

субстратспецифічною, чим можна пояснити різницю в активностях досліджуваних ліпаз відносно різних 

субстратів. 

Таблиця 2. 

Характеристика ферментативного гідролізу субстратів 

Ліпази Активність відносно оливкової олії, од/г Активність відносно саломасу, од/г 

Lipase MM 1532 408 

Ліпаза RJ 1356 457 

Lipase RO 

 
1752 353 

Lipase AN 

 
1311 205 

Lipase G AO 1450 347 

Yeast Lipase 1715 435 

Lipase A 1553 226 

 

Динаміка гідролізу саломасу досліджувалась в умовах зворотної емульсії, тобто при низькому вмісті води в 

реакційному середовищі за співвідношення жир:вода=4:1. Процес проводився в стаціонарних умовах протягом 

120 год. Встановлено (табл. 3), що вміст вільних жирних кислот в гідролізаті досягав рівня насичення (майже 

максимального значення) вже через 72 год гідролізу, а концентрація тригліцеридів впродовж цього часу 

гідролізу знижувалась до мінімального значення. 

Таблиця 3. 

Динаміка зміни ліпідного складу саломасу при ферментативному гідролізі 

Тривалість 

гідролізу, год. 

Вміст ліпідів, % 

Моногліцериди Дигліцериди Тригліцериди Жирні кислоти 

0 0 9,5 88,1 0 

24 3,3 15,1 53,4 25,7 

48 4,2 17,5 20,3 52,5 

72 3,4 13,8 13,5 60,1 

96 3,2 11,9 11,2 62,1 

120 1,5 9,2 10,4 64,5 
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З метою оптимізації умов ферментолізу саломаса ліпазою проведено дослідження  термостабільності 

ліпази.  

Як видно з наведених результатів дослідження (рис. 4), при 100 
о
С ліполітична активність нативної ліпази 

вже через 20 хв. інкубації її за даних умов знижувалась до 2 % від вихідної. Найбільша стабільність ліпази 

спостерігалась при температурі 40 
о
С – активність ліпази залишалась стабільною протягом 1,5 год. і повністю 

втрачалась через 3 години інкубації. 

 
Рисунок 4. Термостабільність ліпази Rhizopus japonicus (рН 7,0) 

 

Одержані експериментальні результати дослідження свідчать про перспективність ферментативного 

гідролізу ліпазою Rhizopus japonicus жирової фракції відходів. Встановлено, що ліпаза стабільна в діапазоні 

15…85 оС зі збереженням 50 % активності від максимальної. При підвищенні температури активність різко 

знижується. При 100 оС ліполітична активність нативної ліпази вже через 20 хв. інкубації її за даних умов 

знижувалась до 2 % від вихідної. Встановлено, що ліпаза найбільш  стабільна при температурі 40 оС. Таким 

чином, максимальна активність ферменту спостерігається в області фізіологічних значень температури з її 

швидким зниженням при подальшому підвищенні температури, причиною якого є теплова денатурація 

нативної молекули білка, зміни природи мікрооточення нативного ферменту. 

Результати досліджень доцільно використовувати для удосконалення технології переробки відходів олійно-

жирової галузі харчової та переробної промисловостей. 
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УДК 536.24 

 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ МОНОГРАНУЛИРОВАНИЯ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ИМИТИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
Басок Б.И. д-р. техн. наук, профессор, Давыденко Б.В. д-р. техн. наук, ст. научн. сотр.,  

Тимощенко А.В., канд. техн. наук 

Институт технической теплофизики НАН Украины, г. Киев 

 

TEMPERATURE MONOGRANULATION MODE IN THE PRODUCTION 

OF SIMULATED FOOD PRODUCTS 
Basok B.I., Davydenko B.V., Timoshchenko A.V. 

Institute of Engineering Thermophysics of the NAS of Ukraine, Kiev 

 

Анотация. Методом численного моделирования исследован температурный режим грануляционной 

колонны при производстве имитированных моногранулированных пищевых продуктов. Найдено расстояние, 

которое должна пройти частица в грануляционной колонне для завершения процесса ее гелирования. Показано 

влияние теплоизоляции колонны на потери теплоты с ее поверхности.   

Abstract. The temperature regime of the granulation column in the production of imitated monogranular food 

products has been studied using a numerical simulation method. The distance that a particle must pass in the granulation 

column to complete its gelling process has been found. The effect of thermal insulation of a column on heat loss from 

its surface is shown. 

 

Ключевые слова: моногранулирование, имитированные пищевые продукты, грануляционная колонна, 

теплообмен, теплоизоляция.  

Key words: monogranulation, imitated food products, granulation column, heat transfer, heat insulation. 

 

Одна из технологий производства имитированных пищевых продуктов связана с процессом 

моногранулирования. В основу технологии положены следующие операции. Рабочий белоксодержащий 

раствор, обладающий свойством образовывать гели при нагревании и содержащий необходимые вкусовые 

добавки, направляется в устройство для монодисперсного дробления струи жидкости на капли [1]. 

Образовавшиеся капли направляются для термоформования в грануляционную колонну.  

Грануляционная колонна является одним из основных элементов оборудования при производстве 

гранулированных пищевых продуктов. Она представляет собой металлический цилиндр, в котором 

циркулирует нагретое растительное масло. В его среде происходит гранулообразование, протекающее 

вследствие процесса гелирования частиц. Начало процесса гелирования связано с достижением каплями 

требуемой температуры (~60…63оС), при которой начинается термокоагуляция белковых компонентов 

рабочего раствора, начальная температура которого составляет 20…25 оС. Таким образом, высота 

грануляционной колонны должна быть не менее расстояния zн, которое проходят капли от входа в колонну до 

той точки, в которой ее температура повышается до температуры начала термокоагуляции. Следует отметить, 

что термокоагуляция происходит не мгновенно, а на протяжении некоторого отрезка времени, в течение 

которого должен завершиться указанный сложный физико-химический процесс, обеспечивающий требуемые 

показатели готового продукта. Поэтому высота колонны должна быть больше, чем величина zн.  

Для нахождения zн решается сопряженная задача теплообмена капли меланжа в среде нагретого 

растительного масла в постановке, аналогичной той, что была рассмотрена в [2, 3]. Отличие в данном случае 

состоит в том, что задача решается с учетом зависимости вязкости жидкостей от температуры. Вязкость 

растительного масла значительно уменьшается при увеличении температуры от 20 оС до 70 оС. Как было 

показано в работах [2, 3], характер движения жидкости внутри капли циркуляционный. Гидродинамическое 

сопротивление движения жидкой капли в формующей среде ниже, чем для твердой частицы такого же 

диаметра. Однако это имеет место лишь до того момента времени, пока поверхность капли в результате 

термокоагуляции не начинает затвердевать.  

После достижения поверхностью капли температуры 63оС начинается процесс термокоагуляции белка, в 

результате которого жидкая капля трансформируется в квазитвердое тело. Это происходит на протяжении 

определенного отрезка времени, в течение которого вещество капли можно приближенно считать жидкостью с 

вязкостью, стремительно растущей, но ограниченной. Такая модель принимается для решения сопряженной 

задача теплообмена капли на той стадии, когда температура ее поверхности начинает превалировать над 

температурой начала термокоагуляции. 

Результаты расчета скорости движения центра массы капли диаметром Dк=2,8 мм от времени и расстояния, 

на которое она при этом переместилась, представлены на рис.1. Как видно из рисунка (кривая 1), скорость 

капли после стремительного повышения в начальный период времени сначала стабилизируется, а затем 

начинает уменьшаться и после этого асимптотически выходит на постоянную величину (wк≈0,045 м/с). Связано 
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это с изменением во времени вязкостей формующей среды и вещества капли. На заключительной стадии 

термоформования жидкость капли у ее поверхности практически переходит в твердое состояние. Постепенно в 

это же состояние трансформируются и внутренние слои капли. Внутреннее циркуляционное движение при этом 

прекращается, а сила гидродинамического сопротивления, действующая на каплю, увеличивается. Вследствие 

этого уменьшается скорость движения центра массы капли. Также при этом уменьшается и интенсивность 

теплопереноса от формующей среды к капле. Зависимость среднеобъемной температуры капли от времени 

представлена на рис. 2.  

Как видно из рис. 2, процесс формования гранулы начинается уже после первой секунды пребывания капли 

в формующей среде. Исключая из представленных на рис.1 и рис. 2 зависимостей zк(τ) и t(τ) время τ, можно 

получить зависимость t(zк) (рис.3), из которой определяется расстояние zк, пройденное частицей внутри 

колонны до момента начала ее термоформования. В данном случае оно составляет zк*≈0,05 м.  

 
Рисунок 1. Зависимость скорости капли и расстояния, пройденного каплей, от времени. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость среднеобъемной температуры капли от времени 

 

Высота колонны должна быть, по крайней мере, не меньше указанной величины zк*. На самом же деле она 

должна быть существенно больше, чтобы процесс гелирования успел завершиться. Следует также иметь в виду, 

что величина zк* рассматривается в системе отсчета, связанной с движущейся формующей средой. Поэтому, 

реальное расстояние z*, отсчитываемое от выходного сечения колонны, необходимо определять, как z*= –zк*–

V0τ, где V0 – среднеобъемная скорость течения формующей среды в колонне.  

Как видно из рис. 3, при zк*>0,2 м температура частицы начинает уже мало отличаться от температуры 

формующей среды и теплообмен между ними практически прекращается.  
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Рисунок 3. Зависимость температуры капли от расстояния, пройденного каплей 

 

Важной проблемой, возникающей при проектировании грануляционной колонны, является снижение 

потерь теплоты c ее наружной поверхности. При проектировании системы теплоизоляции колонны необходимо 

использовать данные об уровнях указанных потерь теплоты. Эти данные могут быть получены из решения 

сопряженной задачи теплопереноса от потока нагретой формующей жидкости в колонне к окружающей 

воздушной среде. Задача описывается системой уравнений гидродинамики и теплопереноса в формующей 

среде и уравнением теплопроводности для колонны. Решение данной системы уравнений выполняется методом 

конечных разностей.  

Расчеты полей скорости и температуры жидкости в грануляционной колонне выполнялись для начальной 

скорости жидкости V0 =0,005 м/с, начальной температуры t0=92 
о
С и температуры наружного воздуха t=20 

о
С. 

Как показали результаты расчетов, температура формующей среды за счет потерь теплоты в окружающее 

пространство существенно снижается около внутренней поверхности колонны. Течение жидкости практически 

всюду опускное, за исключением небольшой области у стенки колонны около входа потока в коническое 

сужение, где устанавливается циркуляционное течение. В этой же зоне теплоперенос от жидкости к стенке 

колонны интенсифицируется, что приводит к понижению ее температуры около стенок до 65 
о
С.  

Для рассмотренного режима течения и теплопереноса суммарные тепловые потоки, отводимые от 

формующей среды, составляют: тепловой поток, расходуемый на нагрев частиц 20 Вт; потери теплоты в 

окружающее пространство 132 Вт. При этом среднемассовая температура жидкости на выходе из колонны 

снижается до 80 
о
С.  

Как следует из представленных результатов, отсутствие теплоизоляции на внешней поверхности 

грануляционной колонны приводит к значительным потерям теплоты в окружающее пространство, что делает 

данный процесс производства гранулированных белоксодержащих продуктов весьма энергозатратным. Одним 

из очевидных путей снижения потерь теплоnы является установка теплоизоляции на колонне. Рассмотрим для 

сравнения результаты решение той же задачи, но при условии, что колонна теплоизолированная. 

Теплопроводность изоляционного материала составляет и = 0,1 Вт/(мК), а его толщина равна 4 мм. Как 

показали результаты решения данной задачи, при наличии теплоизоляции суммарный поток теплоты в 

окружающее пространство снижается до 114 Вт (на 15%), а температура масла на выходе из колонны 

увеличивается до 82 
о
С.  

Сравнение результатов расчета распределений температур и плотностей тепловых потоков по внешней 

теплоотдающей поверхности колонны, полученных для двух вариантов ее исполнения, представлены на рис. 4, 

5.  

Из рисунков видно, что у колонны с теплоизоляцией температура наружной поверхности на 5… 12 
о
С 

ниже, чем у колонны без теплоизоляции. Наибольшее отличие температуры на поверхностях колонны 

наблюдается у ее горловины (z=zmax), через которую в колонну подается разогретый теплоноситель. Если в этой 

области температура колонны без теплоизоляции практически равна температуре формующей среды, то у 

теплоизолированной колонны она оказывается ниже ее температуры на 12 
о
С. 
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Рисунок 4. Распределения температуры по внешней поверхности колонны: 

1 – колонна без теплоизоляции; 2 - колонна теплоизолированная 

 

 
Рисунок 5. Распределения плотностей теплового потока по поверхности колонны: 

1 – колонна без теплоизоляции; 2 - колонна теплоизолированная 

 

Выводы. 

Как показали результаты численных исследований температурного режима в грануляционной колонне при 

производстве имитированных гранулированных пищевых продуктов, установка теплоизоляции толщиной 4 мм 

с коэффициентом теплопроводности 0,1 Вт/(мК) на поверхности грануляционной колонны позволяет снизить 

потери теплоты с 132 Вт до 114 Вт (на 15%). Температура формующей жидкости на выходе из грануляционной 

колонны при этом повышается с 80 оС до 82 оС.  Однако, более эффективным способом ограничения тепловых 

потерь будет, по-видимому, установка на колонне воздушной рубашки, что в последнее время и практикуется 

при создании оборудования по производству гранулированных пищевых продуктов.   
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УДК 66.047 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРУЮЧОЇ ДОБАВКИ  

НА КІНЕТИКУ СУШІННЯ ГРИБНОЇ СУСПЕНЗІЇ  
Турчина Т.Я., канд. техн. наук,, ст. наук. співр., Жукотський Е.К., Костянець Л.О.  

Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ 

 

RESEARCH INFLUENCE OF STRUCTURAL SUPPLEMENT 

ON THE KINETICS OF DRINKING MUSHROOM SUSPENSION 
Turchyna T.J., Cand. Sc. Science, Sen. Res. Fell., Zhukotskyy E.K., Sen. Res. Fel., Kostyanets L.A., 

Institute of Engineering Thermophysics NAS of Ukraine, m. Kyiv 

 

Анотація. Вивчено вплив структуруючої добавки на кінетику сушіння крапель водної суспензій гриба 

шиїтаке та морфологічні, термопластичні і адгезійні характеристики висушених часток. Дослідження процесу 

сушіння крапель грибної суспензії з введеним β-циклодекстрином (далі по тексту ЦД) у кількості 10% та 25% 

за сухими речовинами проводились на стенді в потоці нагрітого теплоносія (повітря).  

Отримані термограми сушіння крапель грибної суспензії з ЦД не відрізнялись за характером від термограм 

сушіння крапель грибної суспензії без добавок, однак вплив структуруючої добавки виявлено на 

співвідношення відносної тривалості випарювального та сушильного періодів, на темп прогрівання крапель у 

стадії кіркоутворення та досушування, зниження яких сприяє збереженню цінних складових продукту при 

сушінні. 

Збільшення відносної тривалості сушильного періоду, яке відбувається через опір процесам 

вологопереносу з боку поверхневої  кірочки, пояснюється в суспензіях з 10%ЦД (160…200
о
С) недостатнім для 

ефективного структурування і вологопереносу вмістом добавки, а при сушіння крапель суспензії з 25%ЦД 

(140…160
о
С) недостатнім підведенням тепла. За отриманими результатами визначено, що для покращення 

структуруючих та вологопровідних властивостей матеріалу при зневодненні вміст ЦД в грибній суспензії має 

бути >10%, але < 25%, а температура теплоносія - ≥180
о
С, але <200

о
С. 

Встановлено, що введення ЦД забезпечує більшу міцність і щільність висушених часточок як чинників 

поліпшення структурно-механічних характеристик порошку, а підвищення термостійкості матеріалу в 

сукупності з досягненням ефекту мікрокапсулювання термолабільних складових гриба при розпилювальному 

сушінні дозволяють отримувати грибний порошок високої якості. 

Abstract. The influence of the structural additive on the kinetics of drying the drops of the aqueous suspension of 

the fungus was studied and the morphological, thermoplastic and adhesion characteristics of the dried particles. 

Investigation of the process of drying drops of mushroom suspension with injected β-cyclodextrin (further in the text as 

CD text) in quantities of 10% and 25% was investigated on a test stand in a stream of heat fluid at 140, 160,180,200 ° 

C. 

The obtained thermograms of drying drops of mushroom suspensions with CDs did not differ in type from the 

thermograms of drying drops of mushroom suspension without additives, but the influence of the structuring 

suppository on the ratio of the relative duration of the evaporation and drying periods, on the rate of proheating of drops 

in the stage of formation and drying, reduction which contributes to the preservation of the price components of the 

product during drying. 

The increasing of the relative duration of the drying period, which occurs due to resistance to the processes of loop 

transfer from the surface of the crust, is explained in suspensions of 10% DM (160 ... 200 ° C) for the lack of an 

effective structure and wet transfer of the content of the additive, and when drying the suspensions from 25% DD (140 

... 160 ° C) insufficient heat supply. Based on the results obtained, it has been determined that in order to improve the 

structurally and moisture conducting properties of the material, the low-water content of DM in the mushroom 

suspension should be more than 10% but less than 25% and the heated fluid temperature is ≥180 ° C, but <200 ° C. 

It was established that the introduction of CD provides greater strength and density of dried particles as factors of 

improving the structural and mechanical characteristics of the powder, and increasing the thermal stability of the 

material and obtaining the effect of microcapsulation of thermolabine components of the fungus at sawing-drying in 

aggregate allows to obtain mushroom powder of high quality. 

 

Ключові слова: β-циклодекстрин, грибна суспензія, крапля, теплоносій, випарювання, температура, час 

сушіння.  

Key words: β-cyclodextrin, mushroom suspension, drop, coolant, evaporation, temperature, drying time. 

 

Дослідження процесу сушіння крапель водних суспензій з гриба шиїтаке, які проводились в системі 

«крапля – парогазове середовище» на експериментальному стенді в потоці нагрітого теплоносія [1], та 

дослідно-промислова апробація технології розпилювального сушіння на сушарці РЦ-1,3 показали, що 

отримання якісного сипкого порошку гриба шиїтаке неможливе без додавання структуруючих добавок. 
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Декстринвмісні добавки, як відомо [2, 3], сприяють покращенню структуроутворюючих та паропровідних 

властивостей складних колоїдних систем, забезпечують термостійкість матеріалу при сушінні і покращення 

структурно-механічних властивостей порошку, що важливо для термолабільних продуктів.  

Мета роботи полягала у вивченні впливу структуруючої добавки на процеси тепловологопереносу при 

сушінні одиничних крапель грибної суспензії у потоці нагрітого теплоносія та стан висушених часток на 

наявність термопластичних та адгезійних властивостей, їх міцність та щільність. 

В якості структуруючої добавки було використано β-циклодекстрин, який вводили до грибної суспензії у 

кількості 10% та 25% від загальної маси сухих речовин. 

Дослідження процесу сушіння одиничних крапель грибної суспензії з введеним циклодекстрином (далі по 

тексту ГС+ЦД) проводились на стенді в потоці теплоносія [1], нагрітого до температури 140, 160, 180, 200
о
С. 

Отримані термограми сушіння крапель ГС+10%ЦД та ГС+25%ЦД (рис.1) не відрізнялись за характером від 

термограм сушіння крапель ГС без ЦД [1] і згідно класифікації матеріалів як об’єктів сушіння методом 

розпилювання [4] дані продукти відносяться до ІІ типу рідинних матеріалів, процес зневоднення яких протікає 

у два періоди, розділених на термограмах сингулярною крапкою кр.1: 

 випарювальному, тривалість якого складає τвип = τкр.1= τ1+τ2;  

 сушильному, тривалість якого складає τсуш= τзаг -τ1=τ3+ τ5. 

 
а     б 

Рисунок 1. Термограми сушіння крапель грибної суспензії при температурах теплоносія 140-200оС: 

а) ГС+10%ЦД; б) ГС+25%ЦД. 

За кінетичними залежностями τвип/τзаг=ƒ(Тп) і τсуш/τзаг=ƒ(Тп) (рис. 2) видно, що підвищення температури 

теплоносія від 140
о
С до 160

о
С по різному впливає на кінетику сушіння крапель ГС в залежності від кількості 

введеного ЦД. Так, при 140
о
С співвідношення відносної тривалості випарювального (крива 1) та сушильного 

(крива 2) періодів для ГС+10%ЦД складало 0,55/0,45, а при 160
о
С відносна тривалість випарювального періоду 

скоротилась (до 0,43) з відповідним збільшенням сушильного, а їх співвідношення змінилось до 0,43/0,57. Для 

ГС+25%ЦД це співвідношення складає в середньому 0,46/0,55.  

При збільшенні температури від 160
о
С до 180…200

о
С для ГС+10%ЦД це ж співвідношення залишається 

майже без змін (0,43/0,57). Для ГС+25% відносна тривалість випарювального періоду навпаки збільшується з 

відповідним скороченням сушильного, а їх співвідношення складає в середньому 0,54/0,46. 

Збільшення відносної тривалості сушильного періоду, викликане опором процесу вологопереносу з боку 

поверхневої кірочки, пояснюється для ГС+10%ЦД (160…200
о
С) недостатнім для ефективного структурування і 

вологопереносу вмістом ЦД, а для ГС+25%ЦД (140…160
о
С) недостатнім підведенням тепла. 

В стадії кіркоутворення темп прогрівання крапель істотно залежить від вмісту ЦД. Графічна залежність 

(dТк/dτ)кірк=ƒп для суспензії ГС+10%ЦД при підвищенні температури теплоносія від 140 до 200
о
С поступово 

зростає, а для ГС+25%ЦД при Тп=140-160
о
С і 180-200

о
С (dТк/dτ)кірк є величиною постійною, але для більших 

температур (180-200
о
С) ці величини у 2 рази більші. При Тп=180

о
С темп прогрівання крапель ГС+25%ЦД 

зростає на 25% у порівнянні з ГС+10%ЦД, що свідчить про менший вологовміст крапель з більшим вмістом ЦД 

завдяки кращому структуруванню поверхневої кірочки і більш ефективному протіканню процесу 

вологопереносу при зневодненні.  

Порівняльний аналіз кінетичних залежностей ГС+ЦД та без ЦД [1] показав, що криві (dТк/dτ)кірк=ƒп  ГС+ЦД 

взагалі розташовані нижче криву ГС без добавок. Такий результат демонструє стримуючий ефект ЦД при 

прогріванні крапель, що дещо подовжує процес сушіння крапель ГС+ЦД, але в той же час сприяє уникненню 

перегрівання продукту під дією високих температур і збереження усіх цінних складових гриба при сушінні, що 

край важливо для термолабільного продукту.   
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Рисунок 2.  Кінетичні залежності відносної тривалості 1 - випарювального τвип/τзаг=ƒ(Тп) та  

2 - сушильного τсуш/τзаг=ƒ(Тп) періодів при сушінні крапель: а) ГС+10%ЦД; б) ГС+25%ЦД та в) 

загального часу сушіння крапель 1 - ГС+10%ЦД і 2 - ГС+25%ЦД від температури теплоносія Тп. 

 

За умов зростання темпу прогрівання крапель у стадії кіркоутворення тривалість їх зневоднення до крапки 

кр. 3 дещо знижується, але при Тп=160-180
о
С залишається достатньо високою - 0,7-0,75, що свідчить про 

можливість висушування крапель до сухого стану. 

Загальний час сушіння крапель ГС+ЦД при збільшенні температури теплоносія від 140
о
С на кожні 

20
о
 скорочується в середньому на 25% (рис.2, в). Слід відмітити, що для ГС+10%ЦД загальний час сушіння при 

Тп= 160-180
о
С не змінний, а при Тп≥180

о
С - майже не залежить від вмісту ЦД. 

За порівняльним аналізом отриманих результатів встановлено позитивний вплив введеного ЦД на кінетику 

сушіння крапель ГС+ЦД і у порівнянні з ГС без добавок [1] виявлено наступні відмінності: 

 відносна тривалість випарювального періоду скоротилась в середньому у 1,5 рази при 

незначному скороченні часу зневоднення до крапки кр.3;   

 у 1,5 рази знизився темп прогрівання крапель у стадіях кіркоутворення та досушування, що свідчить 

про підвищення захисних властивостей матеріалу при сушінні; 

 не зважаючи на незначне збільшення часу сушіння крапель (всього на 5-7%), висушені частки у 

потоці теплоносія проявляли більшу термостійкість і пружність, а в охолодженому стані - твердість і 

міцність. 

 

Висновки.  
Проведені дослідження показали, що для отримання високоякісного сипкого порошку гриба шиїтаке 

методом розпилювання доцільно до грибної суспензії ввести структуруючу добавку, наприклад, β-

циклодекстрин у кількості >10% і <25%. 

Експериментально встановлено, що ЦД забезпечує більшу міцність і щільність висушених часточок як 

чинників поліпшення сипкості порошку, а підвищення термостійкості матеріалу у сукупності з досягненням 

ефекту мікрокапсулювання термолабільних складових гриба при розпилювальному сушінні дозволяють 

отримувати грибний порошок високої якості. 

За результатами проведених досліджень визначені раціональні температурні режими розпилювального 

сушіння суспензії з гриба шиїтаке з введеним ЦД, при апробації яких на експериментальній розпилювальній 

сушарці РЦ-1,3 були отримані дослідні партії сипкого порошку тривалого зберігання.   
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРОЕКТУВАННЯ 

ЕНЕРГООЩАДНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЦУКАТІВ З 

ГАРБУЗА 
Атаманюк В.М., д.т.н., професор, Гузьова І.О., к.т.н., доцент; 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

До пріоритетного напрямку розвитку харчової промисловості України можна віднести виробництво 

цукатів. Такий продукт є корисним для організму людини, завдяки наявності в ньому мінеральних солей, 

мікроелементів, пектинів, вітамінів. Основною стадією виробництва цукатів є процес насичення плодів цукром. 

Лімітуючою та найбільш енергоємною стадією виробництва цукатів є процес сушіння.  

З метою отримання продукту високої якості, який при довготривалому зберіганні буде мати природне 

забарвлення та корисні для здоров'я людини поживні речовини, необхідно створити оптимальні умови 

дифузійних процесів та процесів сушіння, а також спроектувати енергоощадне обладнання для перебігу цих 

процесів. 

Авторами було запропоновано технологічну лінію виробництва цукатів на прикладі цукатів з гарбуза 

(рис.1). За допомогою конвеєрної стрічки 1 сировина завантажується у мийно-калібрувальний комплекс 2. 

Після очищення від бруду гарбуз потрапляє у машину для видалення насінного гнізда 3, після чого він 

надходить у машину для різання плодів на кубики 4. Нарізані плоди у реакторі 5 насичуються цукром за 

температури сиропу 100 0С. Насичені цукром плоди гарбуза завантажують у СВЧ-конвективну сушарку 6. 

Готові цукати подають на фасувально-пакувальний автомат 7. Готові порції цукатів потрапляють в 

упаковки, які герметизуються після цього продукція  складається у ящики. 

 
Рисунок 1. Технологічна схема виробництва цукатів 

1 – конвеєрна стрічка, 2- мийно-калібрувальний комплекс, 3 – машина для видалення насінного гнізда, 4 -  

машина для різання плодів на кубики, 5 – реактор,  6 - СВЧ-конвективна сушарка, 7 - фасувально-пакувальний 

автомат. 

Авторами змодельовано процес насичення частинок гарбуза в реакторі 5, коли концентрація сахарози в 

сиропі та рівень рідини в реакторі не змінювалися. Такий варіант можливий в тому випадку, коли кількість 

водяної пари, яка виходить з реактора під час упарювання сиропу буде компенсуватися водою, що виділяється з 

плодів гарбуза під час їх насичення сахарозою Насичення буде відбуватися рівномірно і кінцевий продукт буде 

високої якості. За таких умов, єдиним консервантом буде сахароза. Такий реактор насичення зображений на 

рис. 2. Необхідними умовами роботи такого реактора є: пористі тіла частинок плодів гарбуза повинні мати 

ізотропну структуру; суміш частинок має бути монодисперсною; перемішування двофазної системи (пористі 

частинки – рідина) має бути інтенсивним; об’єм рідини повинен бути значно більшим за об’єм пор твердих 

частинок. 

З метою зменшення витрат тепла на сушіння авторами запропоновано формувати цукати пакетами, як 

показано на рис. 3. Процес сушіння здійснювати шляхом профільтровування теплового агенту у напрямку «шар 

цукатів – перфорована перегородка».  

Самі цукати робили однакових розмірів кубічної форми (рис. 3). Така форма дасть можливість створити на 

решетах, за допомогою обмежувача, один шар приблизно однакової висоти. Під час такого методу сушіння 

можливо створити максимальну площу контакту поверхні частинок з тепловим агентом, що сприятиме 

тепломасообмінним процесам. 
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Рисунок 2. Схема установки насичення 

частинок гарбуза цукром 

1 – корпус циліндра; 2 – штуцер для подачі 

цукрового сиропу та частинок гарбуза; 3 – патрубок 

подачі стиснутого повітря; 4 – вентилятор; 5 – 

калорифер; 6 – патрубок для виходу повітря; 7 – 

прилад для вимірювання температури; 8 –штуцер для 

зливу сиропу; 9 – кришка; 10 – краплевдбійник. 

Рисунок 3. Пакетне формування цукатів в 

процесі сушіння 

1 – пакет, 2 – решета, 3 – цукати 

 

 

Отже, в результаті дослідження основних процесів та проектування енергоощадного обладнання для 

виробництва цукатів високої якості можливо отримати основні параметри перебігу процесів, таких як 

температура, концентрація, час насичення та час сушіння для виробництва продукту. 
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Анотація. В роботі обґрунтовано доцільність проведення наукових досліджень, спрямованих на 

інтенсифікацію внутрішньодифузійного масоперенесення процесів сушіння рослинної біомаси з високими 

значеннями початкової вологості, зокрема стебел соняшника, а також динаміки насичення відпрацьованого 

теплового агенту вологою. Зважаючи на складність механізму фільтраційного сушіння, доказано необхідність 

визначення ефективного коефіцієнта дифузії, який сумарно враховує швидкість усіх видів дифузії вологи, що 

мають місце під час реалізації процесу і дає змогу опису процесу масоперенесення згідно законів Фіка. 

Досліджено залежність ефективного коефіцієнта дифузії від температури та отримано залежності для 

розрахунку значень ефективного коефіцієнта дифузії вологи з подрібнених зовнішніх та внутрішніх тканин 

стебел соняшника в межах зміни температур теплового агенту 293 – 373 К.  

В роботі представлено результати експериментальних досліджень динаміки насичення відпрацьованого 

теплового агенту вологою у процесі фільтраційного сушіння подрібнених стебел соняшника за різних 

початкових температур теплового агенту, що дає змогу рекомендувати оптимальні умови проведення процесу. 

Abstract. In Ukraine the most common types of biomass are waste raw materials from crop fields. Sunflower 

biomass, especially sunflower stems as lignocellulosic by-products, are of interest because they are not currently 
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exploited but they can be successfully used as a raw material for solid bio-fuel production. Taking into account the high 

initial humidity of sunflower biomass as a raw material for the production of solid biofuel, which is about 60%, and the 

energy intensity of the drying equipment, the cost of drying process is significant in technological line of fuel 

production. 

Тhe expediency of conducting the scientific research that aimed to intensify the intradiffusive mass transfer during 

the drying process of plant biomass with high initial humidity values as well as to increase the dynamics of the thermal 

agent saturation with moisture was justified in the article. Due to the complexity of the filtration drying mechanism, the 

necessity of the effective diffusion coefficient determinаtion has been proved, which totally takes into account all kinds 

of moisture diffusion speeds and gives an opportunity to describe the process of mass transfer according to the Fick's 

laws. The temperature effect on the effective diffusion coefficient has been examined and graphs for effective diffusion 

coefficients determination have been obtained. Equations which allow to calculate theoretically the effective diffusion 

coefficients for the grinded outer and inner sunflower stem tissues within the temperature range of 293‒373 °K have 

been deduced. Experimental results of the thermal agent saturation with moisture at different temperature range during 

grinded sunflower stems drying which allows to recommend optimal process conditions in view of reducing energy 

costs also have been presented in the work 

 

Ключові слова: біомаса соняшника, біопаливо, внутрішньодифузійне масоперенесення, фільтраційне 

сушіння, ефективний коефіцієнт дифузії, зональний механізм, динаміка насичення теплового агенту. 

Keywords: sunflower biomass, solid biofuel, intradiffusive mass transfer, filtration drying, effective diffusion 

coefficient, zonal mechanism, dynamics of the thermal agent saturation. 

 

Вступ. Високоврожайною та високорентабельною олійною культурою України є соняшник, який дає змогу 

забезпечити потреби внутрішнього ринку насінням соняшнику - унікальною сировиною для отримання 

соняшникової олії, яка характеризується високою харчовою цінністю, зумовленою значним вмістом рослинних 

жирів, поліненасиченої лінолевої кислоти, вітамінів А, D, Е, К та інших, а також харчових та кормових видів 

білка з особливими біологічними та функціональними властивостями, високим вмістом біологічно активних 

речовин та широким набором макро-, мікро- та ультрамікроелементів [1]. Продукти на основі соняшникової 

переробки користуються сталим попитом на зовнішньому ринку. 

За останні роки, в Україні спостерігається збільшення площ сільськогосподарських угідь, відведених під 

посіви соняшнику та зростання врожайності культури, спричиненого появою нових сортів. Однак, зважаючи на 

те, що соняшник є високо- та грубостебловою рослиною, він є також високоврожайним по «зеленій біомасі». 

Кількість відходів соняшнику по біомасі (стебла, листя, кошики, лузга), у післязбиральний період сягає, в 

середньому, 300-600 ц/га, тому проблема утилізації відходів переробки соняшника стоїть особливо гостро і 

вимагає розроблення раціональних способів утилізації «зеленої біомаси» з отриманням корисних продуктів [2]. 

Результати проведеного аналізу компонентного складу стебел соняшника та порівняння з вербою, яка 

вважається класичною енергетичною культурою, показують близькість значень показників компонентного 

складу стебел соняшника та енергетичної верби, що підтверджує можливість використання останніх в якості 

сировини для виробництва низькозольного, екологічнобезпечного твердого біопалива з достатньо високою 

теплотворною здатністю [3, 4]. 
Збільшення обсягів виробництва твердого біопалива з рослинної сировини, значну кількість з яких 

складають сільськогосподарські відходи є актуальним завданням для більшості європейських держав. 

Переробка та утилізація сільськогосподарських відходів, з одержанням твердого біопалива, як цільового 

продукту, є актуальними завданнями в умовах енергетичної кризи в Україні. Частковий перехід на 

альтернативне паливо в державному та приватному секторах дасть змогу зменшити частку застосування 

традиційних джерел енергії, що сприяєтиме підвищенню енергоефективності економіки держави. 

Узагальнені результати розробки та систематизації технологічних основ виготовлення твердого біопалива з 

рослинних відходів та композитів на їх основі представлені у роботах [5, 6], авторами яких вказується, що 

вологість подрібненої рослинної біомаси після процесу сушіння повинна становити 6-12%. За вищої вологості 

біомаси відбувається «розривання» брикетів після реалізації процесу ущільнення, зумовлене внутрішнім 

тиском вологи, отже рекомендована вологість рослинної сировини у вказаних межах сприяє забезпеченню 

якісних характеристик отриманих брикетів. 

Технологічні лінії для виробництва твердого біопалива оснащують стрічковими (прямо- та 

протитечійними; одноярусними та багатоярусними), барабанними сушарками, а також апаратами киплячого 

шару, однак вони є громіздкими, часто характеризуються низькою інтенсивністю перебігу тепло- і 

масообмінних процесів, потребують встановлення очисного обладнання [7-9]. Тому, зважаючи на високу 

початкову вологість біомаси соняшника, як сировинного матеріалу для виготовлення твердого біопалива, що 

становить близько 60%, та енергоємність сушильного обладнання технологічних ліній, доля затрат на сушіння, 

в собівартості виготовлення палива, є значною. Таким чином, зневоднення подрібненої біомаси соняшника є 

одним з найважливіших технологічних етапів, який визначає питомі енергетичні затрати процесу виробництва 

твердого палива та якість готової продукції з вказаного типу сировини. 
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Аналіз проблематики та останніх досліджень. На даний час виникла потреба у дослідженнях, 

спрямованих на зниження енергоємності процесу сушіння рослинних матеріалів, що характеризуються 

високими значеннями початкової вологості. Під час реалізації процесів сушіння грубостеблової рослинної 

сировини, внутрішньодифузійні процеси перенесення вологи є тривалими, оскільки практично вся волога є 

внутрішньою і зосереджена в середині рослинних клітин та у міжклітинному просторі [10]. Дифузія молекул 

вологи з середини клітин через мікропори клітинної стінки є найповільнішою стадією процесу, що лімітує 

загальну швидкість дифузійних процесів під час реалізації процесу сушіння, однак дещо інтенсифікується за 

збільшення температури процесу. 

Встановлено, що фільтраційний метод сушіння, який полягає у профільтровуванні теплового агенту крізь 

канали, утворені між частинками дисперсного матеріалу, дає змогу інтенсифікувати процес сушіння 

подрібненої грубостеблової рослинної сировини, у порівнянні з іншими промисловими методами сушіння [11]. 

Інтенсифікація внутрішньодифузійних процесів перенесення вологи з одночасним зменшенням енергозатрат на 

реалізацію фільтраційного сушіння відбувається за рахунок внесення в стаціонарний шар подрібненої 

рослинної біомаси значної кількості теплоти за короткий період часу завдяки розвиненій поверхні тепло- та 

масообміну. 

Фільтраційне сушіння також дає змогу використовувати тепловий агент з порівняно невисокою початковою 

температурою та досягати практично повного насичення відпрацьованого теплового агенту вологою в кінці 

процесу, що сприяє збільшенню енергоощадності методу. Фільтраційне сушіння подрібненої біомаси 

відбувається згідно складного зонального механізму, який характеризується періодами повного та часткового 

насичення теплового агенту вологою, тому динаміка насичення відпрацьованого теплового агенту вологою має 

свої особливості, у порівнянні з іншими методами зневоднення [12]. Окрім цього, на динаміку насичення 

відпрацьованого теплового агенту вологою має вплив початкова температура, з якою агент подається у зону 

сушіння. 

З врахуванням вищесказаного, можна зробити висновок про те, що вивчення закономірностей 

внутрішньодифузійних процесів перенесення вологи та динаміки насичення відпрацьованого теплового агенту 

вологою у процесі фільтраційного сушіння подрібнених стебел соняшника за різних початкових температур 

теплового агенту є актуальними завданнями. Вирішення вказаних завдань дасть змогу розрахувати тривалість 

сушіння та встановити оптимальні параметри процесу з метою інтенсифікації та забезпечення енергоощадності. 

Отримані, в наслідок узагальнення результатів досліджень, розрахункові та графічні залежності матимуть 

практичне використання на стадії проектування сушарок фільтраційного типу для реалізації сушіння 

подрібненої біомаси соняшника. 

Аналіз джерел літератури. Зважаючи на складність механізму фільтраційного сушіння, представленого 

автором роботи [12], процеси внутрішньодифузійного та зовнішньодифузійного перенесення вологи існують 

паралельно один до одного на протязі тривалого часу. Авторами робіт [11, 13], вказується на важливість 

визначення ефективного коефіцієнта дифузії, який сумарно враховує швидкість усіх видів дифузії вологи, що 

мають місце під час реалізації процесу фільтраційного сушіння і дає можливість опису процесу 

масоперенесення згідно законів Фіка. 

Незначна кількість наукових праць містить відомості щодо методів розрахунку ефективного коефіцієнту 

дифузії для процесів сушіння матеріалів рослинного походження. В роботах [14 - 15] представлені аналітичні 

рішення рівняння Фіка для частин рослинного матеріалу у формі пластин та куль. Отримані залежності є 

справедливими лише для частин досліджуваних матеріалів, що характеризуються особливістю внутрішньої 

структури з притаманною їм пористістю, розмірами, формою. Їх застосування для розрахунку коефіцієнта 

внутрішньої дифузії вологи під час фільтраційного сушіння подрібненої біомаси соняшника даватиме велику 

розбіжність між експериментальними і розрахованими даними. Відомостей щодо дифузійного масоперенесення 

під час сушіння частин, утворених внаслідок подрібнення зовнішніх та внутрішніх тканин стебел соняшника, 

що становлять значну частину «зеленої біомаси» рослини, не знайдено. Тому, актуальним завданням є 

дослідження внутрішньодифузійних процесів, які відбуваються під час реалізації фільтраційного сушіння 

подрібнених стебел соняшника і спрямовані на визначення коефіцієнту ефективної внутрішньої дифузії вологи 

з середини частин матеріалу до їх поверхні. 

Як вказується автором роботи [16], за реалізації процесу сушіння рослинної сировини конвективним 

методом, в зону сушіння подаються значні об’єми високотемпературного сушильного агента в межах 

температур 200 – 350ºС, що є енергозатратним з точки зору організації процесу. Відповідно, відпрацьований 

тепловий агент викидається в атмосферу з температурою 70 – 150ºС, що вказує на значні втрати теплової 

енергії і, часто, є лише частково насичений парами вологи. Реалізація сушіння рослинної сировини за 

використання фільтраційного методу має змогу використати тепловий агент з нижчим температурним 

потенціалом 40 – 120
0
С, що зменшує енергозатратність процесу, на виході з шару матеріалу насиченість 

вологою є значно вищою, ніж за конвективного методу. Окрім цього, на динаміку насичення відпрацьованого 

теплового агенту вологою має вплив початкова температура, з якою агент подається у зону сушіння. Отже, 

важливим завданням є встановлення параметрів процесу, за яких досягається щонайповніше насичення 

теплового агенту вологою під час реалізації сушіння. 
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Метою роботи є дослідження внутрішньодифузійних процесів перенесення вологи та динаміки насичення 

відпрацьованого теплового агенту вологою у процесі фільтраційного сушіння подрібнених стебел соняшника за 

різних початкових температур теплового агенту. 

Результати досліджень. 

Стебла соняшника складаються з кількох видів відмінних за своєю будовою тканин. Серцевину стебел 

формує паренхімна тканина (рис. 1а), утворена великими тонкостінними клітинами. Зовнішні тканини стебла 

формує епідерма, первинна кора (коленхіма та хлоренхіма), склеренхіма, первинна та вторинна флоеми та 

ксилема, міжпучковий камбій, утворені з товстостінних клітин невеликих розмірів (рис. 1б). Внаслідок 

подрібнення внутрішньої тканини стебел утворилися частинки кулястої форми, а із зовнішніх тканин – 

частинки призматичної форми, які є дещо відмінними за своєю структурою, фізико-хімічним та біохімічним 

складом. Середній початковий вологовміст подрібнених стебел соняшника становив 60% і обумовлений 

наявністю зв’язаної вологи, зосередженої в середині рослинних клітин та у міжклітинному просторі та 

незначної кількості вільної вологи на поверхні частин матеріалу. 

 
а) внутрішня тканина б) зовнішня тканина 

Рисунок 1. Поперечні перерізи стебла соняшника 

Попередньо, нами були досліджені кінетичні особливості фільтраційного сушіння подрібнених стебел 

соняшника за різних температур теплового агенту, що свідчили про наявність тривалого періоду 

внутрішньодифузійних процесів в частинках матеріалу під час реалізації фільтраційного сушіння [17]. Для 

дослідження внутрішньодифузійних процесів, контейнер з шаром матеріалу висотою            (де      – 

визначальний розмір частин кулястої форми) та       (де R – визначальний розмір частинки призматичної 

форми) поміщали в установку фільтраційного сушіння та крізь стаціонарний шар вологого матеріалу 

профільтровували тепловий агент зі сталою витратою, нагрітий до температури 293, 313, 333, 353, 373 К. 

Температура теплового агенту контролювалася за допомогою електронного терморегулятора SESTOS D1S. 

Зміну маси матеріалу фіксували ваговим методом. Дослідження проводили до встановлення сталої маси 

матеріалу. 

Метод визначення коефіцієнтів ефективної внутрішньої дифузії базувався на математичному розв’язку 

диференційних рівнянь внутрішньої дифузії (другого закону Фіка) з відповідними початковими та граничними 

умовами, а також з прийнятими допущеннями: всі частинки подрібнених стебел соняшника мають призматичну 

(або кулясту) форму та однакові (співрозмірні) розміри; поверхня кожної частинки у шарі рівномірно 

омивається тепловим агентом; значення вологості на поверхні частинки відповідають значенням вологовмісту у 

тепловому агенті; початкова волога рівномірно розподілена по всьому об’єму кожної частинки. Визначені 

значення коефіцієнтів ефективної внутрішньої дифузії   
  вологи з частинок утворених внаслідок подрібнення 

зовнішніх тканин стебел соняшника, визначені за різних температур теплового агенту наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Значення коефіцієнтів ефективної внутрішньої дифузії за різних температур теплового агенту для 

частин утворених із зовнішніх тканин стебел соняшника 

    293 316 333 353 373 

  
     , м

2
/с

 
1,056 4,156 6,749 9,291 13,474 

 

Як видно з таблиці 1, значення коефіцієнтів ефективної внутрішньої дифузії зростають за збільшення 

температури теплового агенту. Явище пояснюється наступним чином: при збільшенні температури теплового 

агенту зростає температура всередині частинок та тиск насиченої пари над поверхнею рідини, внаслідок чого 

відбувається інтенсифікація дифузійних процесів. 

За результатами таблиці 1, побудована графічна залежність   
       (рис. 2), яка є зручною для 

практичного використання, оскільки дає змогу визначати значення коефіцієнтів ефективної внутрішньої дифузії 

для частинок утворених внаслідок подрібнення зовнішніх тканин стебел соняшника в межах зміни температур 

теплового агенту від 293 до 373 К. 
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Внаслідок апроксимації отриманих експериментальним шляхом значень коефіцієнтів ефективної 

внутрішньої дифузії лінійною функцією, отримали розрахункову залежність, яка дає змогу теоретично 

розрахувати значення вказаних коефіцієнтів в межах зміни температури           K: 

  
    

                         (1) 

Визначені значення коефіцієнтів ефективної внутрішньої дифузії   
  вологи з частинок подрібнених стебел 

соняшника кулястої форми, визначені за різних температур теплового агенту наведені в таблиці 2. 

      
     , м

2
/с  

 
      T, К 

Рисунок 2. Залежність коефіцієнтів ефективної внутрішньої дифузії   
 

 
від температури Т теплового 

агенту для частинок утворених внаслідок подрібнення зовнішніх тканин стебел соняшника 

 

Таблиця 2.  

Значення коефіцієнтів ефективної внутрішньої дифузії за різних температур теплового агенту для 

частин утворених із внутрішніх тканин стебел соняшника 

    293 316 333 353 373 

  
      , м

2
/с

 
0,396 3,211 5,641 8,872 11,103 

За результатами представленими в таблиці 2 побудована графічна залежність 

  
       (рис. 3). 

      
      , м

2
/с, 

 

         T, K 

Рисунок 3. Залежність коефіцієнтів ефективної внутрішньої дифузії   
 

 
від температури Т теплового 

агенту для частинок утворених внаслідок подрібнення внутрішніх тканин стебел соняшника 

 

Отримана залежність для розрахунку коефіцієнтів ефективної внутрішньої дифузії *

wD  для подрібнених 

внутрішніх тканин стебел соняшника в межах зміни температури теплового агенту 373293  t К має 

вигляд: 

  
    

                          (2) 

З метою забезпечення високого насичення відпрацьованого теплового агенту під час реалізації 

фільтраційного сушіння подрібнених стебел соняшника, нами проведені дослідження зміни динаміки 

насичення останнього в часі за різних початкових температур теплового агента. За результатами 

експериментальних досліджень, побудовано графічні залежності зміни кількості вологи G, кг у тепловому 

280 300 320 340 360 380

0

4

8

12

16

280 300 320 340 360 380

-4

0

4

8

12



Одеська національна академія харчових технологій 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Збірник наукових праць VIІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні енерготехнології» 

 9-13 вересня 2019   
158 

агенті (рис. 4) та зміни вологовмісту  , кг H2O/кг сух.пов. (рис. 5) в часі за різних початкових температур 

теплового агента. 

     , кг H2O 

 
τ, c 

Рисунок 4. Динаміки насичення 

відпрацьованого теплового агента: залежність 

зміни маси вологи у тепловому агенті від часу за 

різних початкових температур 

 , кг H2O/кг сух.пов. 

  
τ, c 

Рисунок 5. Динаміки насичення 

відпрацьованого теплового агента: зміна 

вологовмісту теплового агенту в часу за різних 

початкових температур 

 

З представлених графічних залежностей видно, що у загальному випадку криві характеризуються двома 

ділянками, які відповідають періодам повного та часткового насичення теплового агента вологою. Від початку 

процесу сушіння до досягнення фронтом масообміну перфорованої перегородки кількість вологи, що 

переходить у відпрацьований тепловий агент та, відповідно, вологовміст останнього зростають і у момент 

досягнення фронтом масообміну перфорованої перегородки досягають максимальних значень. Насичення 

теплового агенту максимальною кількістю вологи за даних умов характеризується піками на відповідних 

кривих. Після досягнення фронтом масообміну перфорованої перегородки, починається період часткового 

насичення теплового агенту вологою, що характеризується поступовим зменшенням кількості вологи, що 

переходить у тепловий агент та, відповідно, вологовмісту останнього аж до моменту припинення сушіння. 

Збільшення початкової температури теплового агенту від 313 до 373К приводить до зростання маси вологи, 

що переходить у відпрацьований тепловий агент в момент його повного насичення від 2,6
.
10

-3
 до 6,5

.
10

-3
 кг Н2О 

та вологовмісту останнього, відповідно, від 0,0175 до 0,0365кг Н2О/кг сух.пов. у період повного його насичення 

вологою (рис. 4, 5). Це пояснюється інтенсифікацією процесу сушіння за рахунок зростання швидкостей 

дифузійного переміщення вологи в матеріалі, а, отже, і збільшенням кількості винесеної вологи з зони сушіння. 

Вплив початкової температури теплового агенту на вміст вологи у відпрацьованому тепловому агенті та його 

вологовміст у момент повного насичення представлено у таблиці 3. 

Таблиця 3  

Вплив початкової температури теплового агенту на вміст вологи у відпрацьованому тепловому 

агенті та його вологовміст у момент повного насичення 

Початкова температура, К 313 333 353 373 

Маса вологи,      , кг H2O  2,6 4,1 5,4 6,5 

Вологовміст, х, кг Н2О/кг сух.пов 0,0175 0,0234 0,0298 0,0365 

 

Висновки. 

1. Визначено значення коефіцієнтів ефективної внутрішньої дифузії вологи з подрібнених зовнішніх та 

внутрішніх тканин стебел соняшника за різних температур теплового агенту під час фільтраційного сушіння 

(таблиці 1 та 2). 

2. Отримані графічні залежності   
       (рис. 2, 3), які є зручними для практичного використання, 

оскільки дають змогу визначати значення коефіцієнтів ефективної внутрішньої дифузії для частинок утворених 

внаслідок подрібнення зовнішніх  та внутрішніх тканин стебел соняшника в межах зміни температур теплового 

агенту від 293 до 373К. 

3. Отримані розрахункові залежності, які дають змогу теоретично розрахувати значення коефіцієнтів 

ефективної внутрішньої дифузії для подрібнених зовнішніх тканин стебел соняшника (1) та внутрішніх тканин 

стебел соняшника (2) в межах зміни температури теплового агенту 373293  t К. 
 

4. Досліджено динаміку насичення відпрацьованого теплового агенту вологою у процесі фільтраційного 

сушіння подрібнених стебел соняшника за різних початкових температур теплового агенту, що дає змогу 

рекомендувати оптимальні умови проведення процесу. 
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RYE-WHEAT PRODUCT AND ITS BAKING USING 

STEAMCONVECTION EQUIPMENT 
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Mogilev State University of Food Technologies 

City Mogilev, Country Belarus 

 

В последнее время в хлебопекарной отрасли распространены пароконвекционные аппараты и ротационные 

печи с конвективным обогревом, которые применяются в пекарнях, а также на хлебозаводах для выпечки 

изделий, дополняющих ассортимент продукции поточно-механизированных линий. Одной из главных задач 

широкого внедрения ротационных печей малой мощности является наиболее оперативного обеспечения 

населения хлебобулочными и кондитерскими изделиями наибольшего разнообразного ассортимента. Более 

быстрая и частая доставка продукции от небольшой печи до потребителя одновременно решает задачу 

сохранения свежести продукции. Малая тепловая инерционность этих печей по сравнению с тоннельными и 

люлечно–подиковыми печами обеспечивает быстрый переход на другой сорт выпекаемых изделий. Способ 

выпечки на листах в подкатных тележках позволяет производить небольшие партии продукции без ущерба 

качества. 

Среди достоинств ротационных печей следует отметить следующие: малая занимаемая площадь и простота 

конструкции; высокий КПД; несложная работа по загрузке и выгрузке камеры; экологичность; малая 

инерционность; возможность использования различных энергоносителей; простое регулирование температуры 

пекарной камеры; собственный источник образования пара; простота обслуживания. К недостаткам 

ротационных печей обычно относятся повышенный упек (при неправильно реализуемых технологических 

режимах) и относительно небольшая производительность. 

Особым преимуществом современных ротационных печей, как показали исследования, является 

эффективное использование теплоты ― расход тепловой энергии в них значительно ниже чем, например, в 

тоннельных печах. На выпечку расходуется более 50% теплоэнергии, а потери в окружающую среду не 

превышают 25% (остальное ― испарение воды, нагрев листов и форм, транспортных устройств). 

Однако, для некоторых групп хлебобулочных изделий, например, заварных сортов ржано–пшеничного 

хлеба, практически отсутствуют сведения, отражающие научно–обоснованные параметры их тепловой 

обработки в печах новой конструкции. Вместе с тем, технология получения этой группы изделий обладает 

рядом специфических свойств, требующих неординарных подходов к процессам тепло– и массообмена, 

происходящих в системе обогрева пекарной камеры. 

Нами было исследовано влияние температуры в диапазоне 200–230С, создаваемой в пекарной камере, на 

изменение температуры выпекаемой тестовой заготовки и качества получаемых готовых изделий. Установлено, 

что выпечку ржано-пшеничных изделий, приготовленных на жидких заквасках с завариванием части муки, в 

пароконвекционных аппаратах и ротационных печах следует проводить при температурах не выше 200–210С, 

что делает процесс менее энергоемким и более эффективным с точки зрения перехода теста в хлебный мякиш. 

Выпечка в неувлажненной пекарной камере при постоянной ее температуре не способствует образованию 

глянца на поверхности изделий, что оказывает серьезное влияние на потребительский спрос. 

Нами изучалось влияние влажностных режимов, созданных в процессе выпечки, на качество готовых 

изделий из ржано–пшеничного теста, приготовленного на жидких заквасках с завариванием части муки, и 

величину упека. Исследования проводились в температурном диапазоне 200–210С, который ранее был 

определен как оптимальный. В пекарной камере создавалась и поддерживалась на протяжении всего процесса 

выпечки относительная влажность воздуха 45, 60 и 70%. Исследования показали, что при температуре в 

пекарной камере 200С и увеличении относительной влажности с 45% до 70% среды упек изделий уменьшается 

с 10,4% до 8,9%. Аналогичная тенденция наблюдалась при температуре в пекарной камере 210С: упек 

уменьшался с 11,3%, до 9,3%. 

Выявлено, что наибольшее влияние изменение температуры и влажности в камере оказывают на окраску 

корки, состояние поверхности и формоустойчивость изделия, а на цвет, разжевываемость, структуру 
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пористости мякиша, вкус и аромат особого влияния не оказывают; с увеличением влажности в пекарной камере 

толщина верхней корки уменьшается с 3мм до 1,5мм. 

Таким образом, установлено, что наилучшими параметрами выпечки ржано-пшеничных хлебобулочных 

изделий, приготовленных на жидких заквасках с завариванием части муки, являются температура воздуха в 

камере 200С и его относительная влажность 60% на протяжении всего периода выпечки, что обеспечивает 

получение хлеба, соответствующего требованиям качества СТБ 639–95. 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТА ЕФЕКТИВНІ СОНЯЧНІ СУШАРКИ  

ДЛЯ ЦІЛОДОБОВОЇ СУШКИ  
Мусій Р.Й., к.х.н., с.н.с.,  

Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України, Львів 

Заборовський А.Б., м.н.с. 

Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України, Львів 

Желєзко О.П., інженер-конструктор 

Київський Політехнічний університет ім. Сікорського 

НДІ ПМ "РИТМ", Київ 

 

В даний час для збереження навколишнього середовища дуже важливо використовувати альтернативні 

джерела енергії. В харчовій галузі серед різноманітних способів зберігання продуктів одним з найбільш 

розповсюджених є сушіння. При використанні газу і електроенергії такий процес стає дорогим. 

Нами розроблені спеціально сконструйовані сушарки, які працюють виключно на сонячній енергії. При 

цьому використовуються сонячні повітряні теплові колектори, які виготовлені нами на основі нашого 

селективного покриття. В їх комплект входять: - сприймаюча панель з селективним покриттям, яка перетворює 

сонячну енергію в теплову; - сонячний фотоелектричний модуль для генерування необхідної напруги, яка 

використовується для роботи вентиляторів системи подачі повітря, електронного модуля контролю 

температури і вологості, зарядки акумуляторів. Вентилятори системи підтримують подачу повітря в межах 20-

120 м
3
/год. Літом температура повітря на виході може досягати 70 

0
 С. Вентилятори колектора продувають 

через сушарку екологічно чисте тепле повітря, не забруднюючи продукти та навколишнє середовище. 

Для цілодобової сушки передбачені спеціальні акумулятори, розроблені в Київському Політехнічному 

університеті. У них задекларована висока ємність, невеликий час заряду від сонячних фотопанелей і значно 

більша кількість циклів заряду і розряду в порівнянні з існуючими моделями. 

В даний час для таких типів сонячних сушарок розробляються спеціальні пристрої для контролю 

температури і вологості сушки, що дуже важливо при сушінні лікарських трав, зернових культур, фруктів, 

грибів і т.д. Адже відхилення на кілька градусів при сушці таких продуктів може суттєво змінити їхні поживні 

характеристики. 

Наші інноваційні та ефективні сонячні сушарки передбачають дуже просту установку, мають можливість 

розміщення в саді, городі, на будь якій місцевості та у приміщеннях. При цьому людина не несе ніяких витрат і 

додаткових платежів на обслуговування під час їх експлуатації, так як вони повністю працюють від енергії 

сонця. Це є дуже зручно та економічно вигідно, тому що не вимагає практично присутності людини під час 

роботи. 
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INNOVATIVE SOLAR DRYER BASED ON SOLAR THERMAL AIR 

COLLECTORS 
Musiy R.Y., Zaborovskiy A.B., Department of Physical Chemistry of Fossil Fuels of the Institute of 

Physical–Organic Chemistry and Halchak V.P., Coal Chemistry named after L. M. Lytvynenko of the National 

Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine 

Lviv National Agricultural University, Lviv-Dublyany 

Zheliezko O. P., National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"  

Interdistrict Research Institute "RYTM", Kyiv 

 

Анотація. Нами розроблені спеціально сконструйовані сушарки, які працюють виключно на сонячній 

енергії. Застосовуються для сушіння різних продуктів харчування – ягодів, фруктів, лікарських трав, грибів і 

т.д. При цьому використовуються сонячні теплові повітряні колектори (СТПК), які виготовлені нами на основі 

розробленого нами селективного покриття. Дослідження теплотехнічних характеристик СТПК проводили на 

спеціально сконструйованому експериментальному стенді. В результаті випробувань підтверджено, що 

вентилятори системи можуть підтримувати подачу повітря в межах 20-120 м
3
/год. Літом Влітку, при 

температурі 25-35°С, температура потоку повітря на виході з колектора може досягати 70-75 °С. Для 

цілодобової сушки передбачені інноваційні акумулятори енергії, розроблені в НТУУ КПІ НДІ "РИТМ".  

Розроблені інноваційні та ефективні сонячні сушарки передбачають дуже просту установку і при цьому 

людина не несе ніяких витрат і додаткових платежів на обслуговування під час їх експлуатації. В даний час для 

таких типів сонячних сушарок нами розробляється система контролю та регулювання температури і вологості 

сушіння, що дуже важливо при сушінні лікарських трав, зернових культур, фруктів, грибів.  

Abstract. Currently, alternative energy sources are very important for preservation of the environment. In the food 

industry one of the most common types of storage products is the drying. When using gas and electricity, this process 

becomes very expensive. We have designed specially dryers that work exclusively on solar energy. These dryers works 

with various foods - berries, fruits, herbs, mushrooms, etc. For the drying process are used solar thermal air collectors 

(STAC) which made by us on the basis of our selective absorbent coating. The research of the thermal characteristics of 

the STAC was carried out on a specially constructed experimental stand. As a result of the tests it was confirmed that 

the fans of the system can support air supply in the range of 20-120 m
3
/h. In the summer, at a temperature of 25-35

0
C, 

the temperature of the flow of air at the outlet from the collector can reach 70-75
 0
C. 

For all-time drying there are developed special innovative energy storage batteries at NTUU KPI Research Institute 

"RHITM". Batteries can be charged from solar panels, have a shorter charging time, the possibility of charge-discharge 

at low and high temperatures, higher reliability, are safe and durable. 

At present, for such types of solar dryers we are developing special devices for controlling and regulating the 

temperature and humidity of drying, which is very important when drying medicinal herbs, cereals, fruits, mushrooms, 

etc. Indeed, the deviation of a few degrees during the drying of such products can significantly change their consumer 

characteristics. 

Our innovative and efficient solar dryers systems provide a very easy installation, with the ability to fit in the 

garden, on any area or indoors. In this case, a person does not bear any costs and additional charges for maintenance 

during their operation, as they fully work from the energy of the sun. 

 

Ключові слова: сонячний тепловий повітряний колектор, акумулятор, цілодобове сушіння, 

експериментальний випробувальний стенд. 

Keywords: solar thermal air collector, accumulator, all day drying, experimental test bench. 

  

Вступ. В даний час для збереження навколишнього середовища дуже важливо використовувати 

альтернативні джерела енергії. В харчовій галузі серед різноманітних способів зберігання продуктів одним з 

найбільш розповсюджених є сушіння. При використанні газу і електроенергії такий процес стає дорогим. Нами 

розроблені спеціально сконструйовані сушарки, які працюють виключно на сонячній енергії.  
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Рисунок 1. Сонячна сушарка: вид спереду та вид збоку. 

 

Як видно з Рис. 1, сонячні сушарки складаються з сушильної камери та сонячного теплового повітряного 

колектора. Сонячні колектори виготовляються нами на основі нашого селективного покриття (Рис.2) [1]. В їх 

комплект входять: - сприймаюча панель з селективним покриттям, яка перетворює сонячну енергію в теплову; - 

сонячний фотоелектричний модуль для генерування необхідної напруги, яка використовується для роботи 

вентиляторів системи подачі повітря, електронного модуля контролю температури і вологості, зарядки 

акумуляторів.  

Аналіз проблематики та останніх досліджень.  

 
Рисунок 2. Сонячні теплові повітряні колектори різних конструкцій 

 

Традиційно сонячну енергію використовують з метою гарячого водопостачання за допомогою водяних 

колекторів промислового виробництва з експериментально встановленими технічними характеристиками та 

генерування електричної енергії. Натомість ринок повітряних колекторів практично відсутній, а їхні технічні 

характеристики відомі тільки наближено. В Україні повітряні колектори для  сонячних сушарок, теплиць, 

систем енергоощадної вентиляції приміщень тощо, виготовляють  окремі ентузіасти, зусиллями яких 

виготовлено одиничні зразки та оцінено окремі параметри [2, 3]. Тому потреба у розробці обладнання для 

випробування і сертифікації сонячних повітряних колекторів залишається актуальною. 

Матеріали та методи досліджень. Нами розроблені СТПК різних конструкцій і модифікацій. Загальна 

теорія сонячного колектора наведена у монографії [4], а літературний огляд методів їх випробування у роботі 

[5]. Згідно з ними ефективність сонячного колектора одиничної площі у широкому інтервалі зміни вхідних та 

вихідних параметрів повністю описується рівнянням для коефіцієнта корисної дії (к.к.д.):  

нс
L

t t
F U

Е

 
    
 

,     (1) 
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де: ( ) / 2вх вихt t t   - середня температура на вході і виході колектора; F

 - коефіцієнт тепловідводу 

світлопоглинаючої панелі; · – оптичний к.к.д. колектора, рівний добутку пропускання світлопрозорого 

покриття  і  коефіцієнта поглинання  покриття сприймаючої панелі; UL – повний коефіцієнт тепловтрат 

колектора; Е – енергетична освітленість сприймаючої поверхні. 

Чисельні значення коефіцієнтів F() та FUL визначають у результаті випробувань, умови і порядок яких 

регламентуються державними стандартами [4, 5]. Зокрема добуток FUL визначають при темнових 

випробуваннях, пропускаючи через колектор гарячий теплоносій – у випадку повітряного колектора – повітря. 

Результат розраховують за формулою: 

( )

( )

пит вих

нс

p вх
L

G c t t
F U

t t

 
 


,     (2) 

де Gпит – питома (на одиницю площі поверхні) витрата повітря у кг/см2; ср – питома теплоємність повітря 

Дж/кг·К; 

Натомість добуток F() визначають графічною екстраполяцією до нуля функціональної залежності 

поточного к.к.д. (визначеного через відношення теплопродуктивності до енергетичної освітленості  = Qu/Е ) 

від комплексу 

( )
( )

пит р вих вхu нс
G с t tQ t t

f f t
E Е E

  
      

  ,   (3) 

Але у випадку повітряних колекторів, у яких температура теплоносія на вході, як правило, рівна 

температурі навколишнього середовища, добуток F()  можна визначити безпосередньо, використовуючи 

співвідношення, запропоноване у публікації [6]:  

( )
( )

[1 exp( )]

L вх

L

пит p

вихF U t t
F

F U
Е

G c

 
  




 

     (4) 

Витрата теплоносія входить у показник експоненти, що вимагає особливої уваги до точності вимірювання 

швидкості потоку, співмірного зі швидкістю вітру. Тому випробування повітряних колекторів доцільніше 

проводити на спеціальних стендах у закритих приміщеннях з використанням природного або штучного 

освітлення.   

Результати досліджень. Експериментальні дослідження теплотехнічних характеристик СТПК проводили 

на спеціально сконструйованому експериментальному стенді (Рис. 3). 

 
Рисунок 3. Вигляд експериментального стенда для дослідження теплотехнічних характеристик 

СТПК 

Досліджувались СТПК різноманітних конструкцій, з різними моделями сприймаючих панелей колекторів 

та типами вентиляторів. В результаті випробувань підтверджено, що вентилятори системи підтримують подачу 

повітря в межах 20-120 м
3
/год. Літом, при температурі оточуючого середовища 25-35

0
С температура потоку 

повітря на виході з колектора може досягати 70-75
0
С. Цього достатньо для проведення сушіння різних 

продуктів харчування – ягодів, фруктів, лікарських трав, грибів і т.д. Вентилятори колектора продувають через 

сушарку екологічно чисте тепле повітря, не забруднюючи продукти та навколишнє середовище. 

Для цілодобової сушки передбачені системи накопичення і зберігання електричної енергії, розроблені в 

НТУ України «Київський політехнічний інститут» НДІ "РИТМ" (Рис. 4). Вони складаються з зарядної станції і 

нового типу акумуляторних батарей.  
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Рисунок 4. Система накопичення і зберігання електричної енергії 

 

Обговорення результатів. Акумулятори можуть заряджатися від сонячних панелей, мають менший час 

зарядки, можливість заряду-розряду при низьких і високих температурах, більш високу надійність, є 

безпечними і довговічнішими у порівнянні з існуючими моделями. Ці можливості дозволяють використовувати 

їх в якості високоефективного накопичувача енергії в стаціонарних системах акумулювання енергії. 

В даний час для таких типів сонячних сушарок нами розробляються спеціальні пристрої для контролю та 

регулювання температури і вологості сушіння продуктів харчування, що дуже важливо при сушінні лікарських 

трав, зернових культур, фруктів, грибів і т.д. Адже відхилення на кілька градусів при сушінні таких продуктів 

може суттєво змінити їхні поживні характеристики. 

 

Висновки.  

Наші інноваційні та ефективні сонячні сушарки передбачають дуже просту установку, мають можливість 

розміщення в саді, городі, на будь якій місцевості чи у приміщеннях та дозволяють проводити цілодобове 

сушіння. При цьому людина не несе ніяких витрат і додаткових платежів на обслуговування під час їх 

експлуатації, так як вони повністю працюють від енергії сонця. Це є дуже зручно та економічно вигідно, тому 

що не вимагає практично присутності людини під час їх роботи. 
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СЕКЦІЯ 4. 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГОТЕХОЛОГІЙ 
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Анотація. Наведено порівняльний аналіз традиційних методів концентрування харчових розчинів та 

висвітлено їх основні переваги та недоліки. Виділена головна проблема класичних випарних установок, що 

пов'язана з неможливістю отримання високих концентрацій готового продукту через різке підвищення його 

в'язкості і температури за допомогою утворення пограничного шару. Сформульована науково-технічна 

гіпотеза, що представляє можливе рішення даної проблеми шляхом забезпечення об'ємного підведення енергії 

безпосередньо до вологи в продукті. Розглянуто теплофізичну схему процесів випарювання традиційним та 

інноваційним методами. Виділено їх принципові відмінності і обґрунтована актуальність розвитку 

інноваційного методу випарювання. Представлена схема інноваційного випарного апарату, який дозволяє 

отримати готовий продукт у твердій фазі з кінцевою концентрацією до 90 °brix та достатньо великим вмістом 

корисних елементів. На прикладі яблучного соку проведені експерименти по дослідженню впливу тиску на 

паропродуктивність мікрохвильового вакуум-випарного апарату. На основі отриманих даних були побудовані 

залежності, які свідчать про постійну швидкість випаровування протягом усього процесу, аж до досягнення 

концентрацій 80-85 °brix. Температура продукту не перевищувала 35-40 °С, що може свідчити про збереження 

його високої харчової цінності. Вищевказані дані підтверджують сформульовану гіпотезу про можливість 

переходу в процесі випарювання від граничних умов 3-го роду до граничних умов 2-го роду за допомогою 

використання мікрохвильової енергії. На основі отриманих результатів була виведена модель в критеріальній 

формі, що дозволяє з високою точністю розрахувати продуктивність мікрохвильового вакуум-випарного 

апарату в певних діапазонах числа енергетичної дії і отриманого безрозмірного комплексу. 

Abstract. A comparative analysis of traditional methods for the food solutions concentration is given. The main 

problem of classical evaporators is identified, which is associated with the impossibility of obtaining high 

concentrations of the finished product due to a sharp increase in its viscosity and temperature through the formation of a 

boundary layer. A scientific and technical hypothesis has been formulated, representing a possible solution to this 

problem by providing a volume supply of energy directly to the moisture of the product. Thermophysical scheme of 

evaporation processes by traditional and innovative methods is considered. Their fundamental differences are 

highlighted and the relevance of the development of an innovative evaporation method is substantiated. The scheme of 

the innovative evaporator is presented, which allows to obtain the finished product in the solid phase with a final 

concentration of up to 90 °brix. By the example of apple juice, experiments were conducted to study the effect of 

pressure of the electromagnetic field on the steam output of the apparatus. Dependencies that indicate a constant 

evaporation rate throughout the entire process, up to a concentration of 80-85 °brix, were built. The product temperature 

did not exceed 35-40 °C, which may indicate its high nutritional value. The above data confirm the formulated 

hypothesis about the possibility of transition in the process of evaporation from the boundary conditions of the 3rd type 

to the boundary conditions of the 2nd type by the using microwave energy. On the basis of the obtained results, a model 

in the criterial form was obtained, which makes it possible to accurately calculate the performance of a microwave 

vacuum evaporator in certain ranges of the number of energetic action and the obtained dimensionless complex. 

 

Ключові слова: випаровування, вакуум, мікрохвильове поле, граничні умови, моделювання. 

Key words: evaporation, vacuum, microwave field, boundary conditions, modeling. 

 

1. Introduction. 

The modern stage of human development is characterized by 3 fundamental problems: energy, ecology, food. 

These problems are indicated in the global predictive model of the Club of Rome [1, 2]. The problem of food is 

determined by the concept of functional nutrition [3, 4]. An important task in this concept is the safety of products [5], 
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their high quality. Among the promising products a special place is given to juices [6]. The dynamic increase in the cost 

of energy determines the interest in food concentrates. Concentrates of food solutions attract manufacturers by the fact 

that they require lower costs during storage and transportation; have a longer shelf life [7]. However, the process of 

dehydration solutions is energy-intensive. In addition, the dehydration process should not reduce the nutritional value of 

the concentrate. The solution to the complex of these problems is relevant and requires serious scientific research [8]. 

 

2. Problem analysis and formulation of the scientific and technical hypothesis. 

In the dehydration technique, three principles of moisture removal are used: membrane, evaporation and 

cryoconcentration. Membrane technologies are becoming more common in the problems of desalination and wastewater 

treatment [9]. Membrane technologies are not widely used for the concentration of juices and extracts. Evaporation 

technologies have the greatest use for the concentration of food solutions [10]. This is explained by the fact that the 

devices for evaporation are extremely simple, provide high performance [10]. However, the quality requirements of the 

concentrate are constantly increasing. At the same time, the main problem of evaporators is that with an increase in the 

concentration of the solution, its viscosity increases, the intensity of the solution circulation in the apparatus decreases, 

the thermal resistance of the boundary layer and its temperature increase. No successful solutions to this problem were 

found. In practice, there are limited to the final concentration value of the finished product (from 25 to 60%). 

The high quality of the finished product is provided by cryoconcentration technologies [11], especially block 

freezing [12]. At the same time, despite the energy characteristics and guarantees of high quality of the finished product, 

cryoconcentration technologies are limited to final concentrations up to 50 °brix. Therefore, the task was posed to: 

develop a technology for the concentration of food solutions, which, with high energy efficiency and preservation of the 

product nutritional value, would provide higher values of final concentrations than traditional technologies. 

The solution of the problem is based on the hypothesis: “the use of the innovative scheme of energy supply to the 

food solution when changing the traditional scheme with BC of the 3rd type with BC of the 2rd type will allow a 

volumetric supply of energy to the polar molecules, which will ensure almost complete removal of moisture from the 

solution”. 

Such principles successfully solve problems of drying [13- 15]. 

 

3. Innovative evaporation technology modeling. 

Consider the fundamental differences between innovative, proposed ideas from traditional evaporators. (Fig. 1). 

 

 
Figure 1. Thermophysical model of evaporation processes: a) – traditional technology; b) – innovative 

technology 

 

The proposed evaporation technology is fundamentally different from traditional solutions in that the “path” of 

energy to water molecules is much simpler. (Fig. 1). 

Thus, innovative technology is fundamentally different from the traditional: 

1. The energy supply to the solution at the BC of the 3rd type is changed by the volumetric energy supply at 

the BC of the 2nd type. 

2. The address energy supply directly to the water molecules will allow: to organize a stable steam 

productivity up to 5–10% moisture content in a solution with a simple process control scheme. 

The solution supply to the apparatus and EMF 
generator start 

The interaction of EMF with polar molecules of the 
solution 

b) 

The solution and heating stream supply to the 
apparatus 

Heat emission during steam condensation on the 
evaporator wall 

Thermal conductivity through the wall 

Boundary layer formation on the inner wall 

Increasing of the solution concentration and 
growth of the thermal resistance of layer 

Heat transfer intensity reducing, the layer 
temperature increasing 

 

Steam productivity reducing 

Dissipation of EMF energy into heat 

Steam outflow 

Almost stable steam productivity 

a) 
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The mathematical justification of the idea is considered by the authors in the publication [16]. The task is to prove 

these hypotheses experimentally, to investigate the kinetics and energetics of innovative evaporation.  

 

4. Discussion of experimental modeling results. 

The specific tasks of experimental studies are formulated on the basis of the parametric model analysis.  

The quality parameters are steam productivity and specific energy consumption for concentration of 1 kg of 

product. Input parameters, in general, are the thermophysical properties of the solution, its consumption, initial and final 

values of the solution concentration and temperature. The sets of parameters that characterize the design of the device 

are taken into account: height, diameter and product volume. Important parameters are the nergy criteria of 

electromagnetic generators: power and efficiency.  

Complex experimental studies were conducted on the stand, described in [16]. 

The experiment tasks were: 

1. Determine the effect of EMF power, pressure, concentration of the solution, its type, chamber loading 

level on the steam outflow kinetics. 

2. Set the dependence of the steam generation rate on the input parameters. 

3. Analyze the database of experimental data and present them as a model in generalized variables. 

The research objects were water homogeneous and heterogeneous systems (Table 1).  

Table 1 

Experimental modeling range 

Object Solvent 
Pressure, 

МPа 

Temperature, 

оС 
Power, W 

Concentration, % 

Initial Final 

Apple juice Water 0,01 – 0,02 35 - 60 200-900 11,6 45,8 

Echinacea juice Water 0,01 35 - 40 200 13,5 36,3 

Beet juice Water 0,01 35 - 40 200 12,2 81,3 

Milk Water 0,01 35 - 40 200 12 29 

Tomato paste Water 0,01 35 - 40 200 16 54,8 

Oak Water 0,01 35 - 40 200 63 82,6 

Sand Water 0,01 35 - 40 200 74,1 97,8 

 
At the first stage of research, partial dependences of the input parameters influence on the amount of moisture 

removed from the solution, the kinetics of the solution concentration growth, the process thermograms and the values of 

the vaporization rate (Fig. 2-4) were built. The experiment results on the apple juice concentration are discussed below. 

Pressure effect. The experiments were conducted at low pressures (Fig. 2) that is of practical interest for most 

juices and extracts.  

 
Figure 2. The pressure effect on the temperature of the apple juice evaporation process 

The results of the experiments (Fig. 2) allow to make three conclusions: 

 the systems of energy supply to the solution and removing energy during condensation of the reheat steam 

function in a coordinated manner - the evaporation temperature remains stable. 

 the installation design meets all requirements for tightness, there is no leakage from the environment. 

 the temperature levels of the evaporation process meet the technological regulations for the production of 

high quality concentrate.  

The next step in the research was to establish the pressure effect on the kinetics of the increase in solution 

concentration (Fig. 3). 
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Figure 3. The pressure effect on the kinetics of changes in the apple juice concentration 

 

It is seen (Fig. 3) that at a pressure of 10 kPa, the intensity of the increase in the juice concentration is higher. The 

difference in juice concentrations at a pressure in range of 10 kPa to 20 kPa reaches 15–20%. 

The determining factor in the evaporation process is the steam productivity (W). The obtained values of the 

condensate weight were information for determining the steam productivity and evaporation speed (Fig. 4). The 

dependence is plotted across the entire range of obtained concentrations. 

 
Figure 4. The pressure effect on the apple juice evaporation speed 

 

The decrease in pressure in the chamber leads to an increase in the evaporation speed. In the studied range, this 

value reaches 20%. 

General conclusions on the pressure effect are as follows: 

 reducing the pressure in the evaporation chamber has a positive effect on all the characteristics of the 

process: it lowers the temperature, increases the intensity of steam productivity, shortens the time and 

increases the value of the final concentration. 

 the investigated pressure range closes practical conditions of the developed apparatus. 

The second factor that significantly determines the effectiveness of evaporation and makes it possible to control the 

process is the power of the electromagnetic field.    

Experimental data for all products are summarized and the model is obtained in the criteria form. The dependence 

of the dimensionless steam productivity (W) on the number of energy action (Bu) and the group of parametric 

dimensionless complexes (Ω, P) is determined. These numbers of similarity and complexes have the form. 
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where, Wc, Nc, Pc – current values of plant efficiency, power and pressure respectively; 

Nb, Pb – basic values of power (200 W) and pressure (0,01 MPa) respectively. 

 
Figure 5. Generalization of the experimental database 

 

The sought criterial model is: 

58,098,01575,0   ΡBu
W

W
W

b

c     (2) 

where, Wb – basic value of plant efficiency (1 g/sec). 

The equation (2) is recommended for calculating the steam productivity of a microwave vacuum evaporator for 

concentrating water-containing food structures in a wide range of concentrations, up to 85 
0
brix. 

 

Conclusions. 
The hypothesis about the possibility of organizing the evaporation process without traditional heat transfer has been 

proved. The transition from the BC of the 3rd type to the BC of the 2nd type with the gradient-free supply of 

electromagnetic energy provides conditions for obtaining high-quality concentrate. The possibility of obtaining 

concentrates with 90 °brix (almost solid phase) in an evaporator is shown. 

 

References. 

1. Gabor D., Colombo U., King A. S. (2016). Beyond the age of waste: a report to the Club of Rome. – Elsevier. 

258 p. 

2. Clapp J., Newell P., Brent Z. W. (2018). The global political economy of climate change, agriculture and food 

systems. The Journal of Peasant Studies, 45(1), 80-88. 

3. Gürlek C., Yarkent Ç., Köse A. Oral İ.,Öncel S.Ş., Elibol M. (2019). Evaluation of several microalgal extracts 

as bioactive metabolites as potential pharmaceutical compounds. IFMBE Proceedings, 73, 267-272. 

4.  Prosekov A. Y., Ivanova S. A. (2018). Food security: The challenge of the present. Geoforum, 91, 73-77. 

5. Figiel A., Michalska A. (2017). Overall quality of fruits and vegetables products affected by the drying 

processes with the assistance of vacuum-microwaves. International Journal of Molecular Sciences, 18(1), 

paper №71. 

6. Adnan, A., Mushtaq, M., & Islam, T. ul. (2017). Fruit Juice Concentrates. Fruit Juices: Extraction, 

Composition, Quality and Analysis. 217-240. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802230-6.00012-6.   

7. Dincer C., Tontul I., Topuz A. (2016). A comparative study of black mulberry juice concentrates by thermal 

evaporation and osmotic distillation as influenced by storage. Innovative Food Science and Emerging 

Technologies, 38(1), 57-64. 

8. Yang X.-B., Zhao L., Goh K., Sui X.-L., Meng L.-H., Wang Z.-B. (2019). A phosphotungstic acid coupled 

silica-Nafion composite membrane with significantly enhanced ion selectivity for vanadium redox flow 

battery. Journal of Energy Chemistry, 41, 177-184. 

9. Simić S., Orašanin G., Golubović D., Milić D., Batinić K. (2019). Consideration of Opportunities for the 

Optimization of Heat Energy Consumption in Industry and Energetics. Lecture Notes in Networks and Systems, 

76, 494-503. 

10. Khajehei F., Niakousari M., Eskandari M. H., Sarshar M. (2015). Production of pomegranate juice concentrate 

by complete block cryoconcentration process. Journal of Food Process Engineering, 38(5), 488-498. 

11. Trishin F.A., Trach A.R., Orlovskaya Yu.V. (2018). Upravlenie potokami enerhii v nizkotemperaturnykh 

razdelitel`nykh ustanovkakh. Probleme energeticii regionale, 1(36), 72-86. 



Одеська національна академія харчових технологій 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Збірник наукових праць VIІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні енерготехнології» 

 9-13 вересня 2019   
172 

12. Kumar C., Karim M. A. (2019). Microwave-convective drying of food materials: A critical review. Critical 

reviews in food science and nutrition, 59(3), 379-394. 

13. Monteiro, Ricardo L., et al. (2018). Microwave vacuum drying and multi-flash drying of pumpkin slices. 

Journal of food engineering, 232, 1-10. 

14. Burdo O., Bandura V., Zykov A., Zozulyak I., Levtrinskaya Y., Marenchenko E. Development of wave 

technologies to intensify heat and mass transfer processes. Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies, 4(11), 34-42.  

15. Burdo O.G., Syrotyuk I.V., Alhury U., Levtrinska J.O. (2018). Microwave Energy, as an Intensification Factor 

in the Heat-Mass Transfer and the Polydisperse Extract Formation. Problemele energeticii regionale, 1(36), 

58–71. 

16. Burdo O.G., Burdo A.K., Davar Rostami Pour, Sirotyuk I.V.(2017). Technologies of selective energy supply 

during food solutions evaporation. Problemele energeticii regionale, 1(33), 100–109. 

 

УДК: 628.03-027.236:502.171:001.892 

 

РОЗРОБКА КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ РЕСУРСО- ТА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
Соколова В. І., аспірант, Крусір Г. В., д.т.н, проф., Шпирко Т. В., к.т.н, доц., Кузнєцова І. О., к.т.н, 

доц., Коваленко І. В. к.т.н., доц. 

Одеська національна академія харчових технологій, м.Одеса 

 

DEVELOPMENT OF RESOURCE SYSTEM KEY ELEMENTS ENERGY 

EFFICIENCY 
Sokolova VI, PhD student, Cruiser GV, Ph.D., prof., Shpirko TV, Ph.D., Assoc. Prof., Kuznetsova IO 

Associate Professor, Kovalenko IV Ph.D., Assoc. 

Odessa National Academy of Food Technology, Odessa 

 

Анотація. Проведені дослідження відкривають повну картину проблем, пов’язаних з функціонуванням 

готельно-ресторанного комплексу. Оцінено багато факторів, які впливають на довкілля та спричиняють 

додаткове навантаження на атмосферу, гідросферу та літосферу. Для досліджуваного підприємства була 

сформована екологічна політика, використання якої дозволить знизити негативний вплив підприємства. 

Проаналізовано оцінку впливу готельно-ресторанного комплексу на навколишнє середовище та виставлено 

оцінки за бальною шкалою. За результатами дослідження зроблено висновки та надані рекомендації, щодо 

поліпшення рівня екологічної безпеки готельно-ресторанного підприємства. 

Abstract. The conducted studies reveal a complete picture of the problems associated with the functioning of the 

hotel and restaurant complex. Evaluated many factors that affect the environment and cause an additional load on the 

atmosphere, the hydrosphere and the lithosphere. For the investigated enterprise environmental policy was formed, the 

use of which would reduce the negative impact of the enterprise. The analysis of the impact of the hotel-restaurant 

complex on the environment and the score-based assessment on the scale scale are analyzed. According to the results of 

the study, conclusions and recommendations were made regarding the improvement of the environmental safety of 

hotel and restaurant enterprises. 

 

Ключові слова: екологічна політика, аналіз життєвого циклу, А,В,С-аналіз, екологічні аспекти, матриці 

Леопольда, енергоефективність. 

Keywords: environmental policy, life cycle analysis, A, B, C-analysis, environmental aspects, Leopold's matrices, 

energy efficiency. 

 

Постановка проблеми. Готельно-ресторанний комплекс є основною складовою туристичної галузі 

держави. Особливість організації роботи готельно-ресторанного комплексу  — це високий рівень 

обслуговування відвідувачів, однак, функціонування даних комплексів потребує величезних енергетичних 

витрат та несе суттєвий негативний вплив на стан навколишнього середовища [1]. 

З метою підвищення рівня якості та культури обслуговування, а також конкурентоздатності на світовому 

ринку, підприємства готельно-ресторанного бізнесу повинні пропонувати не лише високий рівень комфорту, 

але й широкий спектр додаткових послуг. Додаткові послуги, що їх надають вітчизняні готельні підприємства, 

зазвичай, потребують збільшення витрат енергетичних ресурсів[2]. 

Організація технологічного процесу в ресторані як підприємстві виробництва кулінарної продукції при 

готелі має ряд особливостей, пов'язаних зі специфікою роботи. Вона полягає в поєднанні функції організації 

технологічного процесу приготування кулінарної продукції та її реалізації. Продукція, яка випускається 

рестораном, швидко псується і вимагає швидкої її реалізації. В процесі приготування кулінарної продукції 
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необхідно суворо дотримуватися правил санітарного режиму на виробництві, вести суворий контроль за якістю 

страв [3]. 

Стабільне функціонування та зростання економічного потенціалу будь-якого підприємства в умовах 

ринкових відносин багато в чому залежить від наявності надійної системи ресурсо- та енергоефективності. 

Актуальність роботи визначається відсутністю системних досліджень з цього питання [2]. 

Одним із принципових моментів при вирішенні мети діяльності підприємств є необхідність застосування 

інтегрованого підходу до збереження і раціонального використання природних ресурсів. Неефективне їх 

використання знижує показники економічної діяльності підприємств за рахунок перевитрат сировини, та 

наносить шкоду навколишньому середовищу за рахунок великої кількості відходів [1].  

Доцільно та необхідно в процесі оцінки діяльності підприємств враховувати їх екологічний стан та вплив 

на навколишнє середовище, за допомогою розробки ресурсо- та енергоефективних систем, зокрема, відповідно 

до міжнародних стандартів ДСТУ ISO 14001: 2015 та ДСТУ ISO 50001: 2018. 

Основними ресурсними та енергетичними складовими, без яких не можливе функціонування готельно-

ресторанного підприємства, є теплопостачання, електроенергія та водопостачання, а також поводження з 

відходами виробництва комплексу [4].  

Аналіз сучасних досліджень. Нагальною потребою сучасного розвитку країни є екологізація виробництва. 

Сьогодні під екологізацією розуміють процес поступового і послідовного впровадження систем технологічних, 

управлінських, економічних та інших рішень, які дозволяють підвищувати ефективність використання 

природних ресурсів і умов поряд з покращенням та збереженням якості природного середовища. Це одна з 

головних вимог сучасності в умовах глобальної екологічної кризи. В соціально-економічному плані 

екологізація повинна спиратися на перехід до природозберігаючих методів господарювання, а в технічному – 

на екологізацію технологій виробництва і природокористування. Під останнім слід розуміти сукупність заходів 

по запобіганню негативного впливу виробничих процесів на природне середовище [1]. 

Основні напрямки екологізації виробництва співпадають з головними прикладними завданнями 

екологічних технологій [2]: 

 розробка ефективних засобів очищення промислових, комунальних та тваринницьких стічних вод і 

промислових та транспортних викидів в атмосферу.  

 заходи з проектування, які спрямовані на зменшення або повну ліквідацію шкідливих відходів, що 

забруднюють довкілля,  перехід до використання замкнутих технологій, для яких характерна 

відсутність обміну речовин із зовнішнім середовищем;  

 утилізація, тобто повторне використання відходів; 

 Регенерація первинних відходів, тобто залишення їх у циклі виробництва з метою додаткової 

переробки і вилучення невикористаних елементів або сполук., зокрема: 

 повернення відходів у той самий виробничий процес з якого його отримано; 

 використання відходів в інших виробничих процесах; 

 використання у вигляді сировини для інших виробництв. 

Комплексну екологізацію виробництва доцільно реалізувати через екологізацію життєвого циклу продукції 

[5]. 

Проведено багато досліджень [2,3,4,6], задля вирішення проблеми енергоефективності закладів готельно-

ресторанного бізнесу. Серед запропонованих рішень – перехід до будівництва екоготелів, які енергетично є 

незалежними від держави та забезпечують себе альтернативними енергоресурсами (енергія сонця, вітру). 

Однак, для реалізація сталого розвитку підприємства потребує впровадження комплексу природоохоронних 

заходів та реалізації технологій захисту навколишнього середовища. 

Основними завданнями дослідження є аналіз життєвого циклу досліджуваного готельно-ресторанного 

комплексу, проведення А,В,С – аналізу, створення екологічної політики та пошук енергоефективних шляхів 

функціонування підприємства. 

Матеріали досліджень. Аналіз життєвого циклу використовується, як основний інструмент отримання 

потрібної інформації про величину шкідливого впливу підприємства на довкілля, а також, як важливий 

інструмент екологічного аудиту і основний інструмент екологічного контролю, який забезпечує системне 

виявлення, оцінювання , зокрема, агрегування отриманих даних і віддзеркалення таким чином «екологічного 

успіху» чи «неуспіху» підприємства. Процес складання аналізу життєвого циклу, зазвичай, поділяють на 

чотири етапи, які представлені у таблиці 1[5]. 
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Таблиця 1 

Етапи складання аналізу життєвого циклу 

Етап 1. Встановлення мети 
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Етап 2. Матеріальний баланс 

Етап 3. Аналіз впливів на довкілля 

Етап 4. Оцінка та заходи з покращення 

 

На першому етапі, було визначено мету, окреслено межі системи, а саме, з’ясовано, які впливи на 

навколишнє довкілля необхідно враховувати.  

На другому етапі, під час складання матеріального балансу – описано окремі екологічні аспекти процесу 

виготовлення продукції і надано їм кількісну оцінку.  

Ідентифіковані та визначені кількісно екологічні аспекти використовуються в матеріальному балансі, в 

якому відображено матеріальні та енергетичні потоки, а також величини запасів як чинники входу, з одного 

боку, і відповідні чинники виходу – з іншого (табл. 2). Подану форму аналізу життєвого циклу можуть 

використовувати різні підрозділи підприємств і галузей [1,4]. 

Таблиця 2 

Вхідні та вихідні екологічні аспекти 

Еко – баланс 

Вхід: Вихід: 

 Нерухомість – земельні ділянки, 

будівлі; 

 Основні виробничі засоби – 

виробниче обладнання, передавальні 

пристрої, транспортні засоби; 

 Обігові засоби – сировина, матеріали, 

напівфабрикати; 

 Енергія – струм, мазут, природний 

газ; 

 Вода – питна, технічна, дощова; 

 Повітря – кількість і навантаження. 

 Вихід продукції – напівфабрикати, готова 

продукція; 

 Відходи – цінні відходи, рештки, інші 

відходи; 

 Виділення енергії – струму, теплової 

енергії, залишкової енергії; 

 Стоки – кількість, навантаження; 

 Відпрацьоване повітря – кількість, 

навантаження; 

 Забруднення ґрунтів. 

 

Відомий метод оцінки та ранжування впливів на навколишнє природне середовище, який широко 

використовується в екологічних дослідженнях - А,В,С – аналіз або матриці Леопольда (релевантні таблиці). 

Перевагою цього методу є простота, наочність і точність, що дозволяє правильно виявити основні проблеми для 

їх ефективного вирішення; можливість виділити найбільш суттєві економічні аспекти природоохоронних 

рішень [7,8]. 

Виконана експертна оцінка окремих етапів дозволяє виконати загальну оцінку впливу кожного компоненту 

морфологічного складу відходів на компоненти довкілля протягом всього життєвого циклу готельно-

ресторанного комплексу. Ступінь впливу компонентів твердих побутових відходів, а також стадії життєвого 

циклу чи екологічного аспекту оцінюють за сумою балів:  

 А – вплив значний (300-600 балів); 

 В – вплив помірний (100-300 балів); 

 С – вплив незначний (0-100 балів). 

На основі політики в області екології сформована загальна корпоративна політика готельно-ресторанного 

комплексу, що досліджується. Політика документально оформлена, затверджена генеральним директором 

готельно-ресторанного комплексу, доведена до відома всього персоналу підприємства та доступна для 

суспільства. Основними тезами екологічної політики готельно-ресторанного комплексу є: 

 поєднання екологічних цілей і завдань з цілями і завданнями розвитку організації готельно – 

ресторанного комплексу в цілому; 

 зниження негативної дії виробничої та іншої діяльності на навколишнє середовище; 

 усвідомлене прийняття і активна підтримка екологічної політики і зобов’язань керівництвом 

готельно – ресторанного комплексу; 
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 ставити і виконувати конкретні екологічні завдання, що направлені на постійне покращення 

системи екологічного менеджменту і на зменшення дії на навколишнє середовище; 

 оцінювати досягнутий ефект, із залученням незалежних експертів; 

 вести роботу таким чином, щоб діяльність була соціально значимою і відповідала вимогам 

законодавства; 

 підтримувати високий рівень обізнаності працівників про те, яку дію надає діяльність організації 

на навколишнє середовище в штатному і аварійному режимах; 

 підвищення ефективності використання енергетичних і природних сировинних ресурсів; 

 виробництво екологічно безпечної продукції; 

 відкритість екологічної діяльності і співпраця із зацікавленими сторонами в області охорони 

навколишнього середовища; 

 основна ціль готельно – ресторанного комплексу полягає в тому, щоб охорона навколишнього 

середовища стала невід’ємною частиною  бізнесу у короткостроковому та довгостроковому 

масштабах; 

 скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу, в стічні води, зменшення об’єму 

утворення відходів; 

 забезпечення високого рівня екологічної культури робітників підприємства, шляхом їх 

централізованого навчання у питаннях охорони навколишнього середовища; 

 постійна відповідність законодавству та іншим нормативним документам у всіх видах діяльності 

підприємства; 

 застосування виробничого обладнання, технологій та матеріалів, що впливають чи забезпечують 

екологічну безпеку, у відповідності з найкращими світовими стандартами; 

З метою збереження природних ресурсів та координування заходів щодо охорони довкілля передбачена 

екологічна оцінка діяльності підприємства. Екологічна оцінка діяльності підприємства є основним методичним 

інструментом для визначення екологічних цілей та забезпечення шляхів їх досягнення. Найбільш ефективним 

інструментом для екологічної оцінки діяльності підприємства є складання його екологічного балансу. Схему 

аналізу життєвого циклу готельно–ресторанного комплексу зображено на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Схема аналізу життєвого циклу готельно – ресторанного комплексу. 

Аналіз життєвого циклу дозволяє визначити потребу в інвестиціях і санаційних заходах, тому є важливим 

складником для оцінювання ступеня ризику виникнення неординарних ситуацій, аспектів екологічної та іншої 

відповідальності і вартості підприємства. Завдяки даному аналізу можливо визначити кількісні показники 

енергетичних витрат, що необхідні в процесі діяльності готелю та ресторану, а також побудувати систему 

енергоефективних рішень задля зниження навантаження на довкілля [4]. 

Аналіз життєвого циклу дозволив ідентифікувати екологічні аспекти підрозділів підприємства, які можна 

поділити на три основні види: 

 вхідні (паливно-енергетичні ресурси, споживання води, використання харчової сировини, 

поповнення матеріально-технічної бази, використання земель); 

 вихідні (стічні води, відходи паливно-мастильних матеріалів, тверді побутові відходи, забруднення 

земель, води, повітря, викиди СО2); 

 ризикові (можливість виникнення пожеж, вибухів, спалах епідемій та мікробіологічних заражень). 
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У табл.3 чітко окреслено основні екологічні аспекти, які формуються в процесі функціонування 

досліджуваного готельно-ресторанного комплексу.  

Аналізуючи усі перераховані екологічні аспекти та їх вплив на навколишнє середовище, а саме, 

забруднення конкретних компонентів довкілля, можна зробити узагальнені висновки, що найбільший потужний 

негативний вплив готельно-ресторанного комплексу припадає саме на ґрунти та водне середовище. 

Значна кількість твердих побутових відходів, в тому числі і харчових, що виробляються на підприємстві, 

відходи паливно-енергетичних ресурсів, а також ризик виникнення течі паливно-мастильних матеріалів є 

основними чинниками забруднення літосфери.   

Забруднення стічними водами підприємств є головним аспектом впливу на стан водного середовища. 

Стічні води контаміновані з  синтетичними миючими засобами, брудом мінерального походження, залишками 

ґрунту, розчином паливних і мастильних матеріалів та заражені мікробіологічною складовою.  

Узагальнюючи вищезазначене, можна констатувати, що найбільш негативний вплив спричиняють такі 

підрозділи. як кухня, пральня та хімчистка. 

Таблиця 3  

Реєстр екологічних аспектів системи екологічного менеджменту готельно – ресторанного комплексу 

Вид діяльності, 

назва підрозділу 

Технологічний процес, назва 

обладнання, установки – 

джерела утворення аспекту 

Екологічний аспект (викид, 

скид конкретної забруднюючої 

речовини, утворення 

конкретного відходу та ін.) 

Вплив на навколишнє 

середовище 

(забруднення 

конкретних 

компонентів 

навколишнього 

середовища, 

виснаження водних 

джерел та ін.) 

Приготування страв 

(овочевий, м’ясний 

холодний цехи ) 

Очищення, нарізка сировини 
Сировинні відходи 

Забруднення ґрунтів 
Пакувальні матеріали, тара 

Миття сировини і 

використаного посуду 

Бруд, залишки ґрунту 
Скиди в стічні води 

Синтетичні мийні засоби 

Обслуговування 

номерів, ресторану, 

бару, конференц - 

залів 

Прибирання номерів, бару, 

конференц – залу, столиків в 

ресторані 

Битий посуд, пляшки 

Забруднення ґрунтів Зіпсовані меблі, тренажери 

Папір 

Хімчистка, пральня 
Хімчистка та прання одягу та 

білизни 

Вуглеводні Скиди в стічні води, 

викиди в атмосферу Синтетичні мийні засоби 

Миття посуду 

(м’ясний, холодний, 

гарячий цехи) 

Миття забрудненого посуду Синтетичні мийні засоби Скиди в стічні води 

Душові кабінки 
Прийняття душу персоналом, 

відпочиваючими 
Синтетичні мийні засоби Скиди в стічні води 

Автомобільна 

стоянка 
Робота та миття автомобілів 

Викиди СО2 

Викиди в атмосферу Викиди NxOy 

Викиди парів бензину 

Пролив паливно –мастильних 

матеріалів 

Забруднення ґрунтів 
Відходи паливно –мастильних 

матеріалів 

Старі шини та акумулятори 

Відпрацьовані запчастини 

Змиті паливно – мастильні 

матеріали 
Скиди в стічні води 

Котельня Робота котельні Викиди СО2 Викиди в атмосферу 

Холодний, гарячий 

цехи 
Ризик вибуху посудин під тиском 

Викиди в атмосферу, 

скиди в стічні води 

Транспортний цех Робота автомобілів 
Ризик виникнення течі паливно –

мастильних матеріалів 

Скиди в стічні води 

Забруднення ґрунтів 

Овочевий, м’ясний, 

холодний та гарячий 

цех 

Холодильники Ризик псування сировини Забруднення ґрунтів 
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Таблиця 4 

Оцінка впливу готельно-ресторанного комплексу на навколишнє середовище 

Елементи довкілля 
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П
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CO2-екв. 10 10 10 10 10 5 2 2 2 10 5 76 С 

CO 10 10 10 10 10 5 2 2 2 10 10 81 С 

NOх 10 5 5 2 5 5 2 2 2 10 2 50 С 

SO2 10 5 5 5 5 5 2 2 2 10 2 53 С 

CH4 10 10 10 10 10 10 2 2 2 5 10 81 С 

NH3 10 5 5 5 5 5 2 2 2 5 10 66 С 

зважені частинки 5 5 5 5 10 10 10 10 2 2 2 66 С 

діоксини 5 10 10 10 10 10 2 2 2 10 10 81 С 

відпрацьоване тепло 10 10 10 5 5 5 2 5 2 10 10 74 С 

пара 10 10 2 2 5 5 2 10 2 10 5 63 С 

фтор-, хлорорг. сполуки 5 10 10 10 10 5 10 2 2 10 10 84 С 

НМЛОС 10 10 10 10 10 5 5 2 2 10 5 79 С 

В
о
д
а
 

БПК5 10 5 5 5 5 10 5 5 10 10 10 80 С 

ХПК 10 5 5 5 5 10 5 5 10 10 10 80 С 

кислоти/луги 10 5 5 5 5 10 10 5 10 10 2 77 С 

N (NH3+NH
+

4) 10 10 5 5 5 10 2 5 10 5 10 77 С 

нітрати 10 2 2 2 5 5 2 5 10 10 2 55 С 

нітрити 10 2 2 2 5 5 2 5 10 10 2 55 С 

орг. речовини 10 10 10 10 10 10 2 5 10 10 10 97 С 

солі 10 5 10 5 5 5 10 5 10 5 5 75 С 

важкі метали 5 5 5 2 5 2 10 5 10 2 2 53 С 

зважені частки 10 5 5 2 5 5 10 5 10 2 2 61 С 

Ґр
у
н
ти

 

N 10 5 10 5 10 10 2 5 10 5 5 77 С 

P 10 5 10 5 10 10 2 5 10 5 5 77 С 

K 10 5 10 5 10 10 2 5 10 5 5 77 С 

пестициди 10 0 0 0 2 10 10 5 10 5 5 57 С 

важкі метали 10 5 10 5 5 10 10 2 10 2 2 71 С 

галогенні речовини 10 10 10 10 10 10 10 5 10 5 5 95 С 

відпрацьоване тепло 10 10 5 5 5 10 5 2 5 10 10 77 С 

солі 10 10 10 5 5 5 10 5 10 5 2 77 С 

відчуження  ґрунтів 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 105 В 

Т
в
ер
д
и
й
 

за
л
и
ш
о
к
 специфічні відходи 2 2 10 10 10 2 10 10 5 2 2 65 С 

інертні речовини 2 5 10 10 10 5 10 10 2 2 2 68 С 

горючі речовини 5 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 97 С 

токсичні речовини 5 5 10 10 10 2 10 5 5 5 5 72 С 

С
п
о
ж
и
в
а
н
н
я
 

р
ес
у
р
сі
в
 електроенергія 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 25 С 

повітря 10 10 5 5 5 5 2 10 2 10 5 69 С 

вода 10 10 5 5 5 5 2 10 10 10 5 77 С 

ґрунт 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 100 С 

техніка 10 10 10 10 10 10 10 10 5 2 2 89 С 

Ін
ш
і 

шуми 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 С 

вібрації 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 С 

ізотопи 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 49 С 

використання с/г земель 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 105 В 

будівництво 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 С 

мікроорганізми 10 5 5 5 5 10 2 5 5 10 10 72 С 

ГМО 10 0 0 0 0 10 0 0 5 0 0 25 С 

електромагнітне 

випромінення 
0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 С 
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вибухонебезпечні 

речовини 
0 0 0 5 0 0 5 10 0 10 10 40 С 

легкозаймисті речовини 5 10 10 10 10 10 5 10 2 10 10 92 С 

токсичні речовини 5 10 10 10 10 5 5 2 10 10 10 87 С 

небезпечні зараженням 5 0 0 0 0 2 0 5 10 10 10 42 С 

гази, тиск 10 0 0 5 0 0 0 0 0 10 10 35 С 

Відповідність 401 318 333 301 329 337 285 264 299 378 290 

 Оцінка А А А А А А В В В А В 

 

Екологічні впливи оцінено за допомогою А,В,С – аналізу [8] та представлено у вигляді матриць Леопольда. 

(табл.4). За даними, які наведено у таблиці, можна зробити висновок, що в процесі функціонування готельно-

ресторанного комплексу найбільшому забрудненню піддаються два компоненти довкілля, а саме, вода та 

ґрунти. Основними забруднювачами, які потрапляють у водне середовище, є органічні речовини. Стічні води 

містять зважені сполуки та механічні забруднення. Найбільш суттєвим вхідним екологічним аспектом для 

пральні, миття посуду та обладнання, побутових потреб, є вода. В стічні води потрапляють органічні сполуки, 

солі, кислоти, луги та інші небезпечні речовини.  

Основними чинниками негативного впливу на літосферу, можна назвати галогені речовини та відчуження 

ґрунтів. Забруднення повітря, також існує, але не суттєве. Основним забруднювачем є фтор-, хлорорганічні 

сполуки. 

Оцінивши вплив твердих побутових відходів на компоненти довкілля, необхідно відмітити, що істотними 

факторами, є харчові та рослинні відходи, деревина, гума та шкіра, текстиль, макулатура та полімерні відходи. 

Всі ці чинники отримали оцінку А, як ті, що мають значний влив на навколишнє середовище.  

Розглядаючи стадії життєвого циклу, можна відмітити, що найбільший вплив має анаеробне зброджування, 

оцінка якого, складає бал А. 

 

Висновки: 

Оцінюючи вплив вхідної та вихідної сировини, споживання паливно-енергетичних ресурсів, стадій 

технологічного виготовлення продукції, підрозділів підприємства, аналізу життєвого циклу вхідних та вихідних 

екологічних аспектів функціонування готельно-ресторанного підприємства на навколишнє природнє 

середовище, можна зробити висновок, що дане підприємство в процесі своєї роботи несе суттєвий негативний 

вплив на компоненти довкілля і потребує оптимізації та систематизації основних процесів. 

Розробка екологічної політики, можна зробити висновок, що вона відповідає усім екологічним та іншим 

вимогам. Підприємство зобов’язується викидати та скидати відходи згідно з встановленими державними 

нормами, а також постійно зменшувати кількість скидів, викидів і утворення твердих відходів. 

Оцінка впливу готельно-ресторанного комплексу на навколишнє середовище свідчить про те, які саме 

впливи надає даний комплекс на навколишнє природне середовище. Проведений аналіз життєвого циклу дає 

можливість визначити, в яких підрозділах, яка сировина та джерела енергії використовуються, та які впливи 

чинить кожен підрозділ та кожна операція в цих підрозділах, а також підприємство в цілому. 

Було ідентифіковано екологічні аспекти підприємства, зокрема, ризикові критерії, а також матриці впливу. 

Значимість екологічних аспектів визначено за допомогою методу релевантних таблиць (А, В, С – аналізу). 

Визначено найбільш значні екологічні аспекти такі як скиди, що містять синтетичні мийні засоби та органічні 

речовини; викиди, які мають в своєму складі СО2, діоксини, пари бензину та відпрацьоване тепло, як фізичний 

забруднювач. Основний вплив на погіршення стану літосфери несуть галогеновмісні речовини, використання 

сільськогосподарських земель та відчуження ґрунтів. 

Значним екологічним аспектом є відходи від основного виробництва, це пов’язано з утворенням значої 

кількості відходів, які доцільно утилізувати. Викиди та скиди від котельні та основного виробництва оцінено, 

як не суттєві.  
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Анотація. Розглянуто критерії підбору адсорбентів для адсорбційних перетворювачів теплової енергії в 

системах вентиляції. Виявлено основні характеристики адсорбентів, які впливають на конструктивні параметри 

адсорбційного модуля. Розроблено методику визначення маси адсорбента та об’єму адсорбційного модуля в 

системах вентиляції. Підтверджено, що основним фактором, який впливає на об’єм адсорбенту є його 

максимальна адсорбція. Показані переваги композитів «сіль в поринній матриці силікагелю» в порівнянні з 

традиційними силікагелями. На прикладі адсорбційного регенератора на основі низько-потенційної теплоти та 

вологи показана більша ефективність композитів «силікагель – натрій сульфат» в порівнянні композитом 

«силікагель – натрій ацетат». На основі експериментальних даних з експлуатації адсорбційного регенератора 

теплоти та вологи на основі композиту ‘силікагель – СН3СООNa’ підтверджена адекватність запропонованого 

алгоритму визначення температурного коефіцієнту корисної дії, який включає розрахунок об’єму повітря, який 

пройшов через шар теплоакумулюючого матеріалу, концентрації води в повiтрi на виході з регенератора, 

адсорбції, теплоти адсорбції, кінцевої  температури холодного повітря, температури повітря після змішування 

холодного повітря з вулиці та теплого повітря в приміщенні при подачi, розрахунок концентрації води в повiтрi 

на виході з теплового акумулятора, об’єму повітря, який пройшов через шар теплоакумулюючого матеріалу, 

адсорбції та теплоти адсорбції, кінцевої температури теплого повітря, температури повітря після змішування 

холодного повітря з вулиці та теплого повітря з приміщення при викиді, визначення температурного 

коефіцієнта корисної дії, сумарної адсорбції та часу досягнення максимальної адсорбції. Порівняна 

ефективність процесів експлуатації адсорбційних регенераторів на основі композитів «силікагель – натрій 

сульфат» та «силікагель – натрій ацетат» в умовах типової системи вентиляції житлових приміщень. 

Встановлені параметри, які відповідають максимальним значенням температурних коефіцієнтів корисної дії: 

швидкості вологого повітря близько 0,22 –  0,32 м/с та час перемикання потоків до 5 хв.. Підтверджено вплив 

метеорологічних умов на ефективність адсорбційного регенератора.  Показана більш висока ефективність 

адсорбційних регенераторів на основі композитів «силікагель – натрій сульфат», яка пояснена більш високими 

значеннями максимальної адсорбції, що сприяє підвищенню теплоти адсорбції.   Результати проведеного 

дослідження можуть бути використані при підборі адсорбентів для енергоефективних перетворювачів теплової 

енергії в вентиляційних системах для житлових та складських приміщень.  

Abstract. The criteria of adsorbent selection for adsorption transformers of thermal energy in ventilation systems 

are considered. The main characteristics of adsorbents that affected the structural parameters of the adsorption module 

are revealed. The method of determining the mass of the adsorbent and the volume of the adsorption unit in ventilation 

systems has been developed. The main factor affecting the volume of adsorbent is confirmed to be maximal adsorption. 
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The advantages of "salt in the porous silica gel matrix" composites are compared  with traditional silica gels. On the 

example of an adsorption regenerator of low-potential heat and moisture, the greater effectiveness of the composites 

"silica gel-sodium sulphate" is shown in comparison with the composite 'silica gel - sodium acetate'. According to the 

experimental data on the operation of the adsorption regenerator of heat and moisture on the basis of the composite 

'silica gel  – CH3COONa', the adequacy of the proposed algorithm for determining the temperature coefficient of useful 

efficiency has been confirmed. Suggested algorithm includes the calculation of the air volume passed through the layer 

of heat-storage material, water concentration in the air at the exit from the heat accumulator, adsorption, heat of 

adsorption, the final cold air temperature, air temperature after mixing cold air from the street and the warm air in the 

room at the inlet, the calculation of the concentration of water in the flow at the exit from the heat regenerator,  the 

adsorption and heat of adsorption, the final temperature of the warm air, the air temperature after mixing the cold air 

from the street and the warm air from the room during the discharge, determination of the temperature efficiency 

coefficient, total adsorption and time to achieve maximum adsorption. The efficiency of the processes of operating 

adsorption regenerators based on composites 'silica gel - sodium sulphate' and 'silica gel-sodium acetate' in the 

conditions of the typical ventilation system of housing estates was compared. The parameters that correspond to the 

maximum value of the temperature efficiency coefficients: the humid air velocity is about 0.22 - 0.32 m/s and the time 

of switching of the flows up to 5 minutes. The influence of meteorological conditions on the efficiency of the 

adsorption regenerator has been confirmed. The higher efficiency of adsorption regenerators based on 'silica gel - 

sodium sulphate' composites is explained, which is explained by higher values of maximum adsorption, which helps to 

increase the heat of adsorption. The results of the research can be used for the selection of adsorbents for energy-

efficient heat energy converters in ventilation systems for residential and warehouse premises.  

 

Ключеві слова: адсорбційний перетворювач теплової енергії, регенератор тепла та вологи, температурний 

коефіцієнт корисної дії, композитний адсорбент. 

Key words: adsorptive heat energy converter, heat-moisture regenerator, temperature efficiency coefficient, 

composite adsorbent.  

 

Rising of global energy markets in 2017 accompanied by an increase of 2.2% in energy demand, resulting in a 

corresponding rise of 1.6 % in carbon emissions [1]. A crucial expenditure item in the operation for ventilation and heat 

supply systems in Ukraine is heating load of the inflow air.  Regenerative units for ventilation systems such as rotary 

heat exchanger, static heat exchanger and enthalpy wheels [2] reveal not only fresh air pollution resulted from constant 

change of air direction, but the lack of separate air control. Traditional domestic ventilation and air conditioning 

systems based on steam compression machines occur to demand on significant electric load. 

Adsorptive heat energy conversion is shown by numerous studies to be promising technology for the regeneration 

of heat and moisture and heat energy storage for heat supply and ventilation system [3 – 5]. However, design and 

performance of such systems based on adsorptive units are strongly determined by properties of adsorbents used.  

Adsorptive properties of composite ‘salt in porous matrix’ are known to depend on chemical nature of salt and matrix, 

porous structure of matrix and size of dispersed salt particles which resulted in kinetic of adsorption [5, 6]. Obviously, 

values of adsorption heat and volumes of adsorptive units are strongly affected by adsorptive capacities of applied 

materials [7]. Potentials of probable heat sources are strictly limited by regeneration temperatures of adsorbents [3].  So, 

detailed study of correlation of adsorbent characteristic and operating parameters of adsorptive heat conversion device 

is essential.   

The purpose of the presented work is to establish the criteria of choice of adsorbent for heat conversion units in the 

ventilation systems. To accomplish this aim, the following tasks are set: 

- to reveal basic characteristics of adsorbents affecting the constructional characteristic of adsorptive conversion 

unit; 

- to determine correlation between design parameters, adsorbent properties and operating parameters of adsorptive 

conversion unit; 

- to formulate the basic requirements to adsorbents for ventilation systems based on adsorptive heat conversion.  

Experimental 

The present work is focused on corellation of adsorbent propreties and the constructional and operational 

characteristics of the adsorptive heat-moisture regenerator. Its design  is presented in Fig. 1 [4].  
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Figure 1. Heat regenerator construction 

1 – pipe (case); 2 – external  ventilator; 3 – inner ventilator; 4 – heat storage checkerworks; 5 – temperature 

detector; 6 – operating console [4]. 

 

Length of laboratory prototype of heat regenerator is 0.6 m. As heat storage material composite adsorbents ‘silica 

gel – sodium sulphate’ and ‘silica gel sodium acetate’ were used. Sol – gel technique of  their  synthesis is described in 

[4]. The device operational regimes are ‘inflow’ and ‘outflow’ which alternate one to another [4].   

The outer end of investigated device is considered to be cold, the end placed in ventilated premise being warm. 

Estimation of structural characteristics of adsorptive regenerator is based on calculation of load for inflow air-heating 

per a day Qinf by traditional procedure according the Sanitary Regulations 2.04.05-91: 

                ρ
   

 с              τ             (1) 

where Linf is inflowing air consumption, m
3
 per hour; ρair – density of inner air, kg/m

3
;  c is specific heat of air, 

kJ/(kg·°C); tin is temperature of inner air, С; text is temperature of external air, С; τ is operating period, hours per a 

day. 

Then mass of adsorbent Mads, kg is calculated as [7]   

      
    

     
      (2) 

where ΔHads is heat of adsorption, kJ/kg which estimated as [7] 

                 
    

    
     (3) 

where Δh  60 is heat adsorption of water vapour, kJ/ mole; Alim is maximal adsorption, kg/kg;      is the molar 

mass of water, g/mole. 

Volume of an adsorbent is calculated as [7] 

     
М   

ρ   

      (4) 

where ρ
   

 is adsorbent density, kg/m
3
  

As efficiency criterion of adsorptive heat-moisture regenerator  temperature efficiency factor or heat regeneration 

coefficient ηtem was used. It was determined by algorithm (Fig. 2). 

 
Figure 2. Control-flow chart for calculation of efficiency factor of adsorptive regenerator [3] 
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Results and discussion 

Results of calculation of mass of adsorbents are given in Table 1.  

Table 1 

Adsorption heat and adsorbent mass and volume for heat load to inflow air heating of  327.9 MJ per a day 

Adsorbent 

Maxi

mal 

adsorp

tion 

Alim, 

kg/kg 

Heat of 

adsorption

, kJ/kg 

Adsorb

ent 

mass, 

kg 

Adsorbent 

volume, m
3 

Regenerati

on 

temperatur

e, °C 

Refere

nces 

Silica gel KCM 0.20 666.67 491.85 0.68 150 [8] 

Silica gel Type 3A 0.32 1066.67 307.41 0.42 100 [9] 

Silica gel Type RD 0.36 1200.00 273.25 0.35 100 [9] 

Silica gel (20 %) – 

sodium sulphate (80 

%) 

1.046 3486.67 94.0 0.13 90 [6] 

Silica gel (20 %) – 

sodium acetate (80 

%) 

0.557 1856.10 176.6 0.25 60 [6] 

 

Calculation results confirm that silica gels of domestic and foreign grades are inferior in adsorption heat to composite 

adsorbents by a factor of 1.5 – 20. So, to support with the same heat load the more mass of silica gel is necessary as compared 

with composite adsorbents.  The same ratio could be predicted for inputs of heat carriers. Obviously, potential of waste energy 

source is determined with regeneration temperatures of adsorbents. Regeneration temperatures of composite are substantially 

lower by contrast to traditional. The lower value of 

regeneration temperature is stated for composite 

‘silica gel – sodium acetate’. Nevertheless, its 

maximal adsorption or water capacity is 0.557 kg/kg, 

when Alim for composite ‘silica gel  – sodium 

sulphate’ exceeds it in nearly 2 times. The same 

ration is stated  for adsorption heats of studied 

composites. So, mass and volume of  composite 

‘silica gel – sodium sulphate’ required to fufill the 

same heat load is estimated to be half as much as 

compared  with ‘silica gel – sodium acetate’ with the 

same content of salt. 

Proposed algorithm was confirmed by 

experimental data for regenerator based on 

composite ‘silica gel – sodium acetate’ presented in 

[10]. The results of the calculations reveal the 

periodic dependence of the temperatures on the cold 

and warm ends of the adsorptive regenerator with 

(Fig. 3, curves 1 and 2), which qualitatively 

corresponds to the experimental data (Fig. 3, curves 

1 'and 2').  

The deviation of the calculated temperatures from the experimental does not exceed 2 – 2.5 ° C at the cold and 

warm ends of the regenerator. The temperature efficiency coefficient of the regenerator according to the experimental 

data is approximately 85%, and according to the calculated approximately 82%. So, this mathematical model can be 

used for qualitative evaluation of the performance characteristics of adsorptive regenerators in ventilation systems.  

Then operating the adsorptive regenerators based on composites ‘silica gel sodium sulphate’ and ‘silica gel – 

sodium acetate’ was simulated for ventilation system in the conditions of a typical three-room apartment with electric 

cookers, a total area of 103 m
2
, a height of 2.5 meters. As an optimal option is to install in the scheme of 3-bedroom 

apartments four adsorptive regenerators, masses of adsorbents ‘silica gel – Na2SO4’ and ‘silica gel – CH3COONa’ on 

the regenerator are 24 kg and 45 kg, respectively. According to results of calculation, decreasing time of switching 

(change of direction) flows results in a significant decrease in the amplitude of the periodical dependencies of 

temperature vs. switching time, both on the warm and the cold ends of the device. As a consequence, efficiency 

coefficients for both composites are stated to increase when the speed of the flow of humid air and the time of switching 

(change of direction) flows are decreased from 0.52 to 0.22 m/s and from 20 to 5 minutes. Efficient factors are stated to 

rise as external temperature increased (Fig. 4). 
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Figure 3. Comparison of experimental and computed data for 

adsorptive heat regenerator based on composite ‘silica gel – 

sodium acetate’. 1,2 – calculation results; 1’, 2’ – experimental 

data; 1, 1’ – temperatures on cold end of regenerator; 2, 2’ –  

temperatures on warm end of regenerator 
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Figure 4. Temperature efficiency coefficient-switching time for adsorptive regenerators based on ‘silca gel  – 

sodium sulphate (a) and ‘silica gel – sodium acetate’ (b) at the temperatures of external air,  °С: 1 – -3;  2 – -9;   

3 – -15;  4 – -25. 

 

When composite ‘silica gel – sodium acetate’ or ‘silica gel – sodium sulphate’ used, the maximum values of the 

temperature efficiency coefficients are observed at the flow rates of the moist air of 0.22 – 0.32 m/s and the time of 

switching the flows at most of about 5 min. Temperature of external air  does not affect the time to reach maximal 

adsorption.  

Nevertheless, when ‘silica gel – sodium sulphate’ used, in all of studied conditions temperature efficiency 

coefficients of regenerator occur to exceed ‘silica gel – sodium acetate’ by more than 5 %. Such differences correlate  

with maximal values of adsorption of composite used.   

So, as criteria to choice adsorbents for heat-moisture regenerator for can be considered the maximal adsorption and 

regeneration temperature. The crucial factor of them seems to be maximal values of adsorption or water capacity which 

determines heats of adsorption.  

 

Conclusions 

Adsorbent characteristics and performance of adsorptive heat-moisture regenerator was studied. The method of 

determination of the main design characteristics of the adsorptive unit in the conditions of the ventilation system for the 

residential premises is developed. The correlation between mass of adsorptive unit and maximal adsorption is shown. 

Advantages of composites ‘salt inside of porous matrix’ are established as compared with traditional adsorbents. 

Composite adsorbents ‘silica gel – Na2SO4’ and ‘silica gel – CH3COONa’ are confirmed as perspective materials for 

heat and moisture regeneration in ventilation systems due to lower value of necessary mass.  Maximal adsorption is 

stated to be crucial factor to choice an adsorbent because of determining mass and volume of adsorptive unit.    

Performance parameters of adsorptive regenerators based on composite ‘silica gel – Na2SO4’ and ‘silica gel – 

CH3COONa’ were compared. The highest temperature efficiency factors are stated at flow rates of the moist air of 0.22 

– 0.32 m/s and the time of switching the flows at most of about 5 min. The growth of the efficiency coefficient is stated 

as the temperature of the external air increased from -25 ° to -3 ° C. The efficiency of regenerators based on ‘silica gel – 

Na2SO4’ and ‘silica gel – CH3COONa’ was compared. Higher performance of regenerators based on ‘silica gel – 

Na2SO4’ is shown to result from higher value of maximal adsorption.   

This work was supported by Ministry of Education and Science of Ukraine (grant number 0119U002243).  
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ  

ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ПІД ДІЄЮ ПІДВИЩЕНОГО ТИСКУ НА 

МОДЕЛІ КОЛОЇДНОГО КАПІЛЯРНО ПОРИСТОГО ТІЛА 
Потапов В.О., професор, доктор технічних наук, Гриценко О.Ю. 

Харківський Державний Університет Харчування та Торгівлі, м. Харків 

 

EXPERIMENTAL STUDIES OF THE KINETICS OF THE FILTRATION 

DRYING UNDER THE INFLUENCE OF HIGH PRESSURE ON THE 

MODEL OF COLLOIDAL CAPILLARY POROUS BODY 
Potapov V.O., Hrytsenko О.Y, 

Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv, Ukraine 

 

Анотація. Проведено експериментальні дослідження процесу сушіння вологого матеріалу в тепло-

масообмінних модулі при фільтрації сушильного агента під дією підвищеного тиску. Показано, що 

запропонований спосіб сушіння призводить до збільшення енергоефективності процесу сушіння. Встановлено, 

що з підвищенням тиску в 1,5 рази швидкість сушіння зростає в 2 рази, що відповідає збільшенню 

енергоефективності процесу сушіння в 1,3 рази. Підвищення тиску нагнітання з 2 до 3 атм призводить до 

зменшення температури матеріалу в масообмінних модулі приблизно на 15%, що свідчить про високий ккд 

використання сушильного агента при його фільтрації через пори вологого матеріалу. 

Abstract.Experimental investigations of the process of drying wet material in a heat-mass-exchange module during 

filtration of a drying agent under the influence of high pressure are carried out. It is shown that the proposed method of 

drying leads to an increase in the energy efficiency of the drying process. It was established that with the increase of 

pressure in 1,5 times the rate of drying increases in 2 times that corresponds to an increase in the energy efficiency of 

the drying process in 1,3 times. Increasing the injection pressure from 2 to 3 atm. leads to a decrease in the temperature 

of the material in the mass exchange modules by about 15%, which indicates high efficiency of the use of the drying 

agent when it is filtered through the pores of the wet material.. 

 

Ключові слова: фільтраційне сушіння,  підвищений тиск, тепло-масообмінний модуль, 

енергоефективність. 

Keywords: filtration drying, overpressure, heat-mass transfer module, energy efficiency. 

 

Переважна кількість сучасних робіт в області техніки сушіння розглядають питання енергозбереження. 

Відзначимо, що часто для підвищення економічності обладнання використовують інтенсифікацію сушіння 

шляхом збільшення температури сушильного агента. Однак простий аналіз показує, що збільшення 

продуктивності сушарки за рахунок збільшення температури непропорційно збільшує теплові втрати, 

знижуючи загальний ККД [1]. У роботах [2], [3] теоретично показано, що для необоротних процесів найвищим 

ККД мають процеси з мінімумом виробництва ентропії. Подальшим розвитком цього напрямку стало 

використання підвищеного тиску для фільтрації  сушильного агенту крізь шар волого матеріалу у ТМОМ 

Згідно цього способу процес сушіння включає попередню підготовку сировини, її подрібнення, заповнення 

ТМОМ сировиною та сушіння шляхом фільтрації сушильного агента крізь матеріал під дією підвищеного тиску 

[4].  

Спосіб сушіння харчових продуктів в тепломасообмінному модулі під дією підвищеного тиску має такі 

переваги: підвищення енергоефективності процесу сушіння за рахунок здійснення нагрівання та переміщення 

сушильного агента в одному пристрої – компресорі, повне використання ентальпії сушильного агенту не тільки 

на нагрівання та випаровування, але здійснення роботи на подолання  гідродинамічного опору шару матеріалу, 

високі коефіцієнти тепло та масовіддачі, оскільки сушильний агент безпосередньо  доставляється до кожної 

дисперсної частинки за рахунок високого тиску та тертя, зниження температури на виході із сушарки 

теоретично нижче температури оточуючого середовища, тобто повна відсутність втрат з відпрацьованим 

сушильним агентом. 

У зв’язку  з цим метою даної роботи є експериментальне дослідження впливу основних параметрів 

сушильного процесу на кінетику фільтраційного сушіння під дією підвищеного тиску із застосуванням 

математичного моделювання тепло-масоперенесення на різних етапах процесу сушіння. 

Для дослідження кінетики процесу фільтраційного сушіння під дією підвищеного тиску розроблено й 

виготовлено експериментальну установку, яка зображена на рис .1. 
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Рисунок 1. Схема експериментальної установки: 1 – компресор; 2,6 – датчики температури; 3,5 – датчики 

тиску; 4 - тепломасообмінний модуль; 7 – дросель; 

Експерименти проводились на моделі колоїдного капілярно пористого тіла у якості якого була обрана 

попередньо підготовлена дерев’яна тирса. Початковий вологовміст тирси регулювався наступним чином: 

завантажений тирсою сітчастий контейнер, занурювали на певний час у воду, далі надлишкам води давали 

витікати та залишали для  вирівнювання вологовмісту за об’ємом контейнеру. Заповнений матеріалом 

контейнер розміщали у ТМОМ експериментальної сушильної установки. Після під єднання ТМОМ до лінії 

нагнітання та лінії дроселювання, у ТМОМ створювався надлишковий тиск за допомогою зовнішнього 

компресора. Оскільки температура на вході в ТМОМ повністю визначається тиском нагнітання в компресорі, то 

тиск  на вході в ТМОМ підтримувався постійним протягом всього процесу сушіння регулюванням дроселя.   

Кінетика сушіння вимірювалась безпосереднім зважуванням сушильної камери на електронних вагах. 

Процес вимірювання зупиняли коли припинявся процес випаровування вологи з матеріалу. Тиск та 

температури на вході та виході із ТМОМ вимірювались датчиками на лінії нагнітання та дроселювання. 

Температура матеріалу вимірювалась за допомогою термопар розташованих за товщиною шару з регульованим 

шагом.   

На рис. 1 наведена кінетика вологовмісту модельного ККПТ при фільтраційному сушінні при різному 

тиску нагнітання для мінімально дослідженої товщини  фільтраційного шару 0,03 м. Як випливає з отриманих 

графіків криві сушіння мають два періоди сушіння – період прогрівання матеріалу, коли швидкість сушіння 

поступово збільшується, та період постійної швидкості сушіння практично до кінцевого вологовмісту. Це на 

нашу думку пов’язано з тим, що процес сушіння відбувається за схемою поширення зони випаровування від 

входу до виходу із шару волого матеріалу і ця швидкість постійна за умов тонкого шару, як показано у 

теоретичній моделі кінетики сушіння. 

Наведені дані свідчать проте, що підвищення тиску від 0,2 МПа до 0,5 МПа збільшує тривалість сушіння в 

2 рази. При цьому це збільшення відбувається при тисках стиснення більше 0,3 МПа. Це може бути пов’язано з 

тим, що зі збільшенням тиску зменшується об’ємна продуктивність компресора, а разом з цим витрата 

сушильного агенту у ТМОМ, яка прямо пропорційна продуктивності сушарки за випареною вологою.  

Це пояснюється тим, що при збільшенні тиску нагнітання від 0,2 МПа до 0,5 МПа об’ємна продуктивність 

компресора експериментальної установки зменшується в 1.3 рази. Тому, щоб порівнювати кінетичні криві 

отриманих для різного початкового вологовмісту та різної об’ємної продуктивності компресора, всі отримані  

криві сушіння  побудовано у безрозмірних координатах.  

Безрозмірний вологовміст розраховувався за формулою 

,      (1) 

де wк – кінцевий вологовміст, кг/(кг сух.реч). 

w0 – початковий вологовміст, кг/(кг сух.реч). 
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Рисунок 2. Кінетика сушіння модельного ККПТ при товщині шару lTM=0,015 м: 

1 – р1=0,2 МПа; 2 – р1=0,3 МПа  3 – р1=0,4 МПа; 4 – р1=0,5 МПа 

Щоб позбавитись впливу на кінетичні криві змінної об’ємної витрати сушильного агенту зі змінюванням 

тиску La(p) було запровджено безрозмірний час  

,     (2) 

де La – об’ємна витрата сушильного агенту, П - внутрішня пористість шару,  STM  - площа перерізу 

ТМОМ, lTM  - товщина шару дорівнює 

Запроваджений таким чином безрозмірний час враховує не тільки вплив об’ємної витрати сушильного 

агенту, але й товщину фільтраційного шару.  

У результаті статистичної обробки експериментальних даних встановлено, що всі криві сушіння з 

відносною похибкою 2…3% описуються наступним регресійним рівнянням 

,      (3) 

де а1, а2, а3 – емпіричні коефіцієнти, які залежать від товщини фільтраційного шару та тиску. 

На підставі отриманої кореляції знайдено середню швидкість фільтраційного сушіння під дією 

підвищеного тиску.   

,   (4) 

де w/- середня швидкість фільтраційного сушіння під дією підвищеного тиску. 
Таким чином отримана математична модель дозволяє проводити розрахунки процесу  фільтраційного 

сушіння під дією підвищеного тиску. 

 

Висновки.  

Розроблено та виготовлено експериментальну установку для фільтраційного сушіння під дією підвищеного 

тиску. Отримано експериментальні данні про тривалість процесу сушіння під дією підвищеного тиску залежно 

від тиску нагнітання в діапазоні 0,2...0,5 МПа та товщини фільтраційного шару 0,03...0,12 м. Отримано 

математичну модель тривалості фільтраційного сушіння під дією підвищеного тиску та середньої швидкості 

сушіння залежно від тиску нагнітання, габаритів ТМОМ та товщини шару продукту і його пористості. 

Експериментально доведено, що при збільшенні тиску нагнітання в діапазоні 0,2...0,5 МПа  тривалість сушіння 

збільшується за ступеневою  залежністю з показником 0,6. Перспективою подальших досліджень є вивчення 

кінетичних закономірностей процесу фільтраційного сушіння під дією підвищеного тиску для асортименту 

харчової сировини. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ ПРОЦЕССОВ ГЕНЕРАЦИИ 

ТЕПЛОТЫ В КОММУНАЛЬНОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ И 

ТЕХНОЛОГИЯХ СУШКИ  НА ОСНОВЕ КОМБИНИРОВАННЫХ 

КОГЕНЕРАЦИОННО-ТЕПЛОНАСОСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Билека Б.Д., доктор технических наук,  Гаркуша Л.К. 

Институт технической теплофизики НАН Украины, г.Киев 

 

THE EFFICIENCY IMPROVEMENT OF HEAT GENERATION 

PROCESSES IN MUNICIPAL HEAT-ENERGY AND DRYING 

TECHNOLOGIES ON THE BASIS OF COMBINED COGENERATION-

HEAT PUMP TECHNOLOGIES 
Bileka B.D., Doctor of Technical Sciences, Garkusha L.K. 

Institute of Engineering Thermophysics, NAS of Ukraine, Kiev 

Аннотация. Наиболее эффективной технологией генерации электрической и тепловой энергии для нужд 

коммунальной теплоэнергетики и теплотехнологий является комбинированная выработка энергии с 

использованием современных когенерационных установок на основе газопоршневых двигателей и 

газотурбинных установок, работающих на природном газе или биогазе. Комбинированная выработка энергии 

на такой базе существенно снижает затраты топлива в сравнении с традиционной раздельной выработкой 

электроэнергии на тепловых конденсационных электростанциях или на теплоэлектроцентралях и тепловой на 

котельных установках. 

Дальнейшее заметное повышение энергоэффективности процессов генерации теплоты для 

рассматриваемых нужд может быть достигнуто путем включения в процесс теплонасосных установок, т.е. 

создание комбинированных когенерационно-теплонасосных установок. Они будут иметь наивысшую 

топливную экономичность в сравнении со всеми существующими в традиционной теплоэнергетике. Это 

обусловлено целым рядом факторов. Современные КГУ на базе ГПД и ГТУ имеют электрический к.п.д. выше, 

чем ТЕС или ТЭЦ – 30…45 % и 28…35 %, соответственно. В котлах-утилизаторах более эффективно 

используется высокотемпературная сбросная теплота двигателей, в результате чего суммарный к.п.д. установок 

достигает 85…88 %. Такие установки обеспечивают децентрализацию производства электрической и тепловой 

энергии, поэтому на автономных КГУ существенно ниже, а иногда практически отсутствуют потери в 

электрических и тепловых сетях, достигающие в централизованных системах 8…12 % и 15…30%, 

соответственно. Немаловажным является и то, что они повышают надежность работы всего объекта, делая его 

независимым от внешних сетей. Включение в процесс генерации теплоты ТНУ вызывает заметное повышение 

энергоэффективности, увеличивая топливную экономичность, благодаря использованию практически даровой 

низкопотенциальной теплоты природного, промышленного или бытового происхождения, а также высокой 

эффективности преобразования в ТНУ этой теплоты в теплоту более высокого потенциала с использованием 

электрической энергии КГУ. 

Целью работы является оценка перспектив применения комбинированных когенерационно-теплонасосных 

установок на базе ГПД и ГТУ для повышения энергоэффективности и энергосбережения при генерации 

теплоты в коммунальной теплоэнергетике и теплотехнологиях, в частности, в процессах сушки. 

Abstract. The most effective technology for electric and heat energy generation for the needs of municipal 

heatpower and heat technologies is combined power generation (CPG) using modern cogeneration  plants based on gas 

piston engines (GPE) and gas turbine plants (GTP) which work on natural gas or biogas. CPG on such a base 



Одеська національна академія харчових технологій 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Збірник наукових праць VIІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні енерготехнології» 

 9-13 вересня 2019   
189 

significantly reduces fuel costs in comparison with the traditional separate generation of electric power at heat 

condensing power plants (HPP) or on combined heat and power (CHP) and heat at boiler.  

Further noticeable increase in energy efficiency of heat generation processes for the needs under consideration can 

be achieved by including heat pump plants (HPPs) in the process, which is development of combined cogeneration and 

heat pump plants. They will have the highest fuel efficiency in comparison with all existing in the traditional heat power 

industry. This is due to a number of factors. Modern CGP based on GPE and GTP have electric efficiency higher than 

HPP or CHP – 30–45% and 28–35%, respectively. In heat recovery boilers, high-temperature waste heat of engines is 

more efficiently used, resulting in a total efficiency of installations reaches 85–88%. Such facilities ensure 

decentralization of electric and heat production, therefore, on autonomous CGPs are much lower, and sometimes there 

are practically no losses in electric and heat networks, reaching 8–12% and 15–30% in centralized systems, 

respectively. Another important thing is that they increase the reliability of the entire facility, making it independent of 

external networks. Inclusion in the heat generation process of HPSs causes a significant increase in its energy 

efficiency, increasing fuel efficiency, thanks to using of almost free low-grade heat of natural, industrial or domestic 

origin, as well as high conversion efficiency in this HPP heat into higher-potential heat using CGP electric power.  

The aim of the work is to evaluate the prospects for the use of combined cogeneration and heat pump plants (CG-

HPS) based on GPE and GTP to improve energy efficiency and energy saving in generating heat in municipal heat and 

heat engineering, in particular, in drying processes. 

 

Ключевые слова: когенерационные установки, теплонасосные установки, котельные установки, тепловые 

электростанции, коэффициент полезного действия, коэффициент трансформации теплоты, топливная 

экономичность, теплоэнергетика, теплотехнологии. 

Keywords: cogeneration units, heat pumping installations, boiler installations, thermal power plants, efficiency, 

heat transformation coefficient, fuel efficiency, thermal power engineering, heat technologies. 

 

Обозначения 

B удельный  расход топлива, кг/кВт; 

B  
относительная топливная экономичность установок; 

КГУЭN
 

электрическая мощность КГУ, кВт; 

( )ТНУ ТЭСЭN
  

электрическая мощность автономной ТНУ, потребляемая от ТЭС; 

ГПД газопоршневый двигатель; 

ГТУ газотурбинная установка; 

К котел; 

КВЭ комбинированная выработка энергии; 

КГ-ТНУ комбинированная когенерационно-теплонасосная установка; 

(КГ-ТНУ)-К КГ-ТНУ- котел; 

(КГ-ТНУ)-(ТЭС-ТНУ) КГ-ТНУ теплонасосная установка-тепловая электростанция – теплонасосная 

установка; 

КГУ-(ТЭС-К) когенерационная установка-тепловая электростанция-котел; 

ТНУ теплонасосная установка; 

ТЭС тепловая электростанция; 

ТЭЦ теплоэлектроцентраль; 

КГУТK
 

тепловой коэффициент КГУ; 

ТНУK
 

коэффициент трансформации теплоты автономной ТНУ; 

'

ТНУK
 

коэффициент трансформации теплоты ТНУ в составе комбинированной КГ-ТНУ; 

К

Н

РQ
 

низшая теплотворная способность топлива котла, кДж/кг; 

КГУ

Н

РQ
 

низшая теплотворная способность топлива КГУ, кДж/кг; 

К  
тепловой к.п.д. котла; 

КГУЭ  
электрический к.п.д. КГУ; 

ТЭСЭ  
электрический к.п.д. ТЭС; 

 

1. МОДИКА ОЦЕНКИ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ УСТАНОВОК 

В Институте технической теплофизики НАН Украины предложена достаточно простая и универсальная 

методика сравнительной оценки относительной интегральной топливной экономичности энергетических 
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установок, генерирующих теплоту и электроэнергию и, по сути, формирующей себестоимость получаемой 

энергии [4]. Уровень потенциалов высокотемпературных потоков сбросной теплоты ГПД и ГТУ – выхлопных 

газов двигателей существенно превышает уровень целевого теплоносителя для теплоснабжения и горячего 

водоснабжения. В ГТУ этот источник, в силу конструктивных особенностей, является практически 

единственным. В ГПД кроме того есть источники с более низкими температурными потенциалами. К ним 

относятся теплота систем охлаждения двигателя и турбонагнетателя, маслоохладителя. Тепловые потоки от 

этих систем используются на этапах предварительного подогрева целевого теплоносителя.  

Методика базируется на использовании основных уравнений балансов тепловых и электрических 

мощностей установок при условии выработки ими одинакового количества электрической и тепловой энергии. 

После соответствующих преобразований и обезразмеривания конечных выражений получаем функциональные 

зависимости относительной топливной экономичности сравниваемых установок, описываемые соотношениями 

безразмерных термодинамических параметров и показателей (к.п.д. установок, тепловых коэффициентов 

двигателей, коэффициентов трансформации теплоты ТНУ). При этом сравнительные базы различных установок 

могут отличаться. 

При проведении сравнения централизованных и децентрализованных (автономных) энергетических 

установок в уравнения вводятся коэффициенты, учитывающие величины электрических и тепловых потерь в 

сетях. 

При проведении сравнительного анализа установок должны быть известны или заданы не только величины 

коэффициентов полезного действия двигателей, но и их тепловые коэффициенты, а также коэффициенты 

трансформации теплоты ТНУ. Однако в проектировочных задачах при выборе двигателя КГУ при задании 

величины к.п.д., величина его теплового коэффициента, выражающего отношение тепловой и электрической 

мощности двигателя, неизвестна. В тоже время эти величины физически детерминированы и их соотношение 

не может изменяться произвольно. Путем статистической обработки достаточно большого количества 

характеристик двигателей КГУ–ГПД и ГТУ была получена эмпирическая зависимость тепловых 

коэффициентов двигателей от электрических к.п.д.. Она представлена следующим выражением: 
1,250,362

КГУ КГУ
Т Э

К        (1) 

В работе представлены результаты анализа топливной экономичности ряда нескольких наиболее 

распространенных в теплоэнергетике способов генерации тепловой и электрической энергии в сравнении с её 

генерацией на основе комбинированных когенерационно-теплонасосных технологий, поскольку электрической 

базой комбинированных установок являются когенерационные установки, вносящие свой вклад в повышение 

энергоэффективности, их характеристики  представляют самостоятельный интерес. Поэтому анализ топливной 

экономичности КГУ в первую очередь был проведен путем сравнения с альтернативной, раздельной 

выработкой электроэнергии на ТЭС, а теплоты в котельной. 

 

2. СРАВНЕНИЕ КГУ С РАЗДЕЛЬНОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭНЕРГИИ 

Относительная интегральная топливная экономичность КГУ в сравнении с раздельной выработкой 

электроэнергии и теплоты на ТЭС и в котельной установке при использовании газового топлива может быть 

представлена следующей зависимостью:  
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Условием существования топливной экономии сравниваемых технологий является соблюдение 

неравенства: 
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Некоторые результаты расчетов относительной топливной экономичности рассматриваемых технологий 

представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1. Зависимость относительной экономии топлива КГУ при генерации энергии в сравнении с 

котельной установкой при различных величинах к.п.д. котла 
 к  и ТЭС при различных величинах 

электрического к.п.д. ТЭС 
 

ТЭСЭ  от величины электрического к.п.д. двигателя КГУ 
 

КГУЭ  

В расчетах КГУ не учитывались электрические и тепловые потери в сетях, поскольку в обоих случаях 

рассматривался случай транспорта вырабатываемой энергии через внешние сети, т.е. случай централизованной 

поставки энергии и, следовательно, одинаковых потерь. 

При децентрализованной схеме поставки энергии КГУ и централизованной раздельной от ТЭС и котельной 

необходимо учитывать сетевые потери электроэнергии и теплоты. Таким образом, выражение для расчета 

относительной топливной экономичности для этого случая будет иметь вид: 
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1
1

0.362
КГУ КГУ

К ПТС ТЭС ПЭС
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Э Э

Э

В
 

   


  




 
    (5) 

Поскольку величины транспортных потерь в тепловых и электрических сетях могут достигать 8…12% и 

15…30 % соответственно, то величины коэффициентов, учитывающих потери в них, соответственно составят 

0,92…0,88 и 0,85…0,7. Вполне очевидно, что это обеспечит ещё большую экономию топлива в 

децентрализованных системах теплоснабжения с КГУ.Можно видеть, что для рассмотренных случаев величины 

относительной топливной экономичности систем электротеплоснабжения на базе КГУ в сравнении с ТЭС и 

котельной будет находиться на уровне от 8…12 до 30…50 %. Наиболее высокий уровень экономии топлива 

будет наблюдаться при замене старых котельных с к.п.д. котлов 0,75…0,85. Но и при замене более 

совершенных котлов с уровнем к.п.д. 0,94 на КГУ возможная экономия топлива при электрическом к.п.д. ТЭС 

0,33 составит 4…12 %. 

 

3. СРАВНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ КГ-ТНУ И КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

Сравнение по топливной экономичности двух видов генерации теплоты на базе комбинированной 

когенерационно-теплонасосной установки и котла, использующих газовое топливо, при условии выработки 

КГ–ТНУ конечного продукта только в виде теплоты может быть проведено с использованием зависимости: 

( ) 1 1
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1
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Положительный эффект в экономии топлива будет существовать только при соблюдении неравенства вида: 
1.25(0.362 )

КГУ КГУ ТНУЭ Э КК     
    (7) 

При сравнении с котельной установкой, работающей на другом виде топлива, чем КГУ, выражение для 

определения топливной экономичности в эквиваленте теплотворной способности топлива КГУ будет иметь 

вид: 
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Расчеты относительной топливной экономичности КГ–ТНУ в сравнении с газовой котельной установкой 

приведены на рис. 2 в виде зависимостей экономичности от электрического к.п.д. КГУ при диапазоне 

изменения его 0,25…0,428 при фиксированных величинах КТНУ, равных 1,5; 3,5; 5. Кривые построены для 

расчетных вариантов сравнений при к.п.д. котельных установок, равных 0,75; 0,85; 0,95. 

 

1 – 0,94к  ; 2 – 0,85к  ; 3   – 0,75к 
 

Рисунок 2. Зависимость относительной экономии топлива КГ–ТНУ при генерации теплоты в 

сравнении с котельной установкой от величины электрического к.п.д. двигателя КГУ при различных 

величинах теплового к.п.д. котла  К  и коэффициента тепловой трансформации  ТНУК  

Можно видеть более высокую эффективность генерации теплоты у КГ–ТНУ по сравнению с котельными 

установками даже при  невысоких величинах КТНУ. Так, при величине его равной 1,5 для котлов с к.п.д. в 

диапазоне от 0,95 до 0,75, топливная экономичность будет изменяться от 2 до 32 %, при КТНУ равном 3,5 – такое 

возрастание экономичности составит уже 33…62 %. Это наглядно подтверждает перспективность 

модернизации котельных не только с котлами, имеющими невысокие тепловые к.п.д., но и с более 

эффективными современными котлами 

 

4. СРАВНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ КГ-ТНУ С ЭЛЕКТРОКОТЛОМ,  ПОТРЕБЛЯЮЩИМ СЕТЕВУЮ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. 

Сравнение этих двух видов генерации теплоты по относительной топливной экономичности можно 

провести по полученной зависимости следующего вида: 
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ПЭСКэК ТТЭСэ
  ,где 

эК - электрический к.п.д. элетрокотла;  
ТЭСэ - электрический 

к.п.д. ТЭС;  
ТК - тепловой к.п.д. электрокотла с учетом его тепловых потерь;  ПЭС - коэффициент, 

учитывающий электрические потери в сетях. С  учетом этого зависимость будет иметь вид: 
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Экономия топлива будет наблюдаться при условии выдерживания следующего неравенства:  

  ПЭСКэТНУээ ТТЭСКГУКГУ
К    25,1362,0   (11) 

Результаты расчетов относительной топливной экономичности комбинированной КГ-ТНУ и электрокотла, 

использующего сетевую электроэнергию от ТЭС,  представлены на рисунке 3 в виде зависимостей изменения 

относительной топливной экономичности КГ-ТНУ от величины электрического КПД  двигателя КГУ в 

диапазоне изменения последних от  о,25 до 0,428.  
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1 – ηЭ,ТЭС = 0,33;  2 - ηЭ,ТЭС = 0,40;  3 – ηЭ,ТЭС = 0,45 

Рисунок 3.  Относительная топливная экономичность комбинированной КГ-ТНУ и электрокотла, 

использующего сетевую электроэнергию от ТЭС. 

При этом рассматривались варианты КГ-ТНУ, в которых величины коэффициентов трансформации 

теплоты ТН изменялись от 1,5 до 5. Расчеты проведены при сравнении с ТЭС, электрический КПД которых 

изменялся в пределах от 0,33 , характерных для большинства ТЭС Украины, до 0,45.  Величина электрических 

потерь в сетях принята равной 12 % 

Можно видеть, что даже при невысоких величинах коэффициента  тепловой трансформации в КГ-ТНУ, 

порядка 1,5, экономия топлива находится на уровне  0,67…0,73, а при коэффициенте трансформации, равном 5, 

она достигает 0,84…0,89. Возрастание КПД ТЭС сравнительно слабо влияет на изменение экономии топлива, 

несколько снижая ее, что позволяет сделать вывод о серьезных и стабильных преимуществах КГ-ТНУ в 

генерации теплоты. 

 

5. СРАВНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ КГ–ТНУ С АВТОНОМНОЙ ТНУ, ПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ 

СЕТЕВУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

Выбор путей использования ТНУ при генерации теплоты в системах теплоснабжения имеет важное 

значение в повышении их энергоэффективности. Одной из таких задач является оценка эффективности 

применения комбинированных КГ-ТНУ вместо автономных ТНУ, потребляющих сетевую электроэнергию ТЭС 

или ТЭЦ.  

Относительная топливная экономичность КГ–ТНУ в сравнении с автономной ТНУ, работающей на сетевой 

энергии ТЭС при одинаковой тепловой мощности определяется зависимостью: 

( ) ( ) 1 1 ТЭС

КГУ

Э ПЭСКГ ТНУ
КГ ТНУ ТНУ ТЭС

ТНУ ТЭС Э

b
B

b

 




  




        (12) 

Можно показать, что величина относительной электрической мощности КГ–ТНУ зависит от 

теплотехнических параметров установок следующим образом 
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При этом при выбранных параметрах КГУ и заданной величине КТНУ автономной ТНУ, экономичность 

комбинированной КГ–ТНУ определяется следующей зависимостью: 
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Выбор параметров рассматриваемых установок, проведение сравнений их характеристик следует 

проводить с учетом зависимостей 9,10,11. 

Преимущество комбинированных КГ–ТНУ в топливной экономичности в сравнении с автономными ТНУ 

будет проявляться при соблюдении следующего неравенства 
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ТЭС КГУЭ ПЭС Э     
     (15) 

Из этого условия видно, что выбор соотношения электрических мощностей, затрачиваемых на привод ТН в 

комбинированной КГ–ТНУ и автономной ТНУ, играет важную роль как при определении рабочих 

характеристик установок, так и при проведении сравнительного анализа наравне с термодинамическими 

параметрами и тепловыми характеристиками установок. Некоторые результаты расчетов величин 

коэффициентов тепловой трансформации, а также относительной топливной экономичности КГ–ТНУ и 

автономной ТНУ представлены на рисунке 4. Расчеты проведены в следующих диапазонах изменения 

основных параметров: отношение электрических мощностей ТНУ в составе КГ–ТНУ и автономной ТНУ от 0,3 

до 0,7; тепловых коэффициентов КГУ от 1 до 2; величин КТНУ автономных ТНУ от 2 до 5, а в составе 

комбинированных установок от 1,5 до 6; величин электрических к.п.д. ТЭС от 0,3 до 0,4, а КГУ от 0,25 до 

0,428.  
Результаты расчетов относительной экономии топлива комбинированной КГ–ТНУ при изменении К

'
тну 

комбинированной установки для 3-х значений   представлены на рис. 4. 

 

1 – 7,0N ; 2 – 5,0N ; 3 – 3,0N  

Рисунок 4. Зависимость относительной топливной экономичности КГ–ТНУ в сравнении с 

автономной ТНУ, потребляющей электроэнергию ТЭС, от величины коэффициента трансформации 

теплоты ТНУ в составе КГ–ТНУ при различных величинах относительных электрических мощностей  

 N   для 0,33
ЭТЭС

   

Изменение зависимости относительной экономии топлива определяется особенностями изменения 

соотношений величин коэффициентов трансформации теплоты тепловых насосов, величин электрических к.п.д. 

КГУ и ТЭС и теплового коэффициента двигателя КГУ и имеет сложный характер. Заштрихованная область 

соответствует области реально возможных изменений коэффициентов трансформации тепловых насосов. 

Диапазон изменения относительной топливной экономичности, расположенный между кривыми 

относительных электрических нагрузок 0,3 и 0,7, лежит в пределах от 25…49 % до 65…68 %. Зависимость 

построена для варианта работы ТЭС с электрическим к.п.д. – 0,33. 

Наиболее высокий уровень экономичности наблюдается на участке кривой при относительной мощности 

ТН КГ–ТНУ, равной 0,3. Однако он достаточно узок по изменению диапазона К
'
тну. Далее с ростом   

экономичность снижается. Такой характер изменения  объясняется тем, что при меньших значениях   и 

фиксированной величине КТНУ, возрастает доля теплоты, вырабатываемой ТН комбинированной установки с 

более высоким К
'
тну, и, следовательно, с большей эффективностью. По мере возрастания К

'
тну при постоянной 

величине   возрастает доля теплоты, более эффективно вырабатываемой ТН КГ–ТНУ, а доля сбросной 

теплоты двигателя в данном случае, являющейся менее эффективной, снижается, что отражается на росте 

топливной экономичности комбинированной КГ-ТНУ. 
Большие возможности повышения энергоэффективности теплотехнологий может обеспечить применение 

комбинированных когенерационно-теплонасосных установок [2,3]. Это касается, прежде всего, таких 

высокоэнергозатратных технологических процессов, как сушка продуктов агропромышленного сектора, а 

также непродовольственных материалов [4]. 
Основным видом промышленного сушильного оборудования являются сушильные установки 

конвективного типа, в которых в качестве сушильного агента используется атмосферный воздух. 

Генерация теплоты в сушильных установках такого типа осуществляется преимущественно двумя видами 

теплогенераторов. К первым можно отнести паровые воздухоподогреватели на базе парового котла и 
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паровоздушного калорифера. Ко вторым относятся воздухоподогреватели с различными типами топочных 

устройств, использующих различные виды топлива – газ, жидкое, твердое. 

Котельные установки, применяемые в сушильных комплексах, имеют тепловой к.п.д. на уровне 0,7…0,8. 

Коэффициент полезного действия воздухонагревателей с топочными устройствами находятся в пределах 

0,6…0,7, что свидетельствует о невысокой энергетической и эксергетической эффективности процессов 

генерации теплоты в этих устройствах в сравнении с комбинированной выработкой энергии на базе КГ–ТНУ. 

Несмотря на некоторую приближенность в сравнительной оценке тепловой экономичности рассматриваемых 

типов теплогенераторов с котельной установкой, для её проведения можно воспользоваться рассмотренной 

выше методикой сравнения котла с КГ–ТНУ. 

Если принять среднее значение величины теплового к.п.д. теплогенераторов сушилок равным 0,7, то, в 

диапазоне изменения электрических к.п.д. двигателя КГУ от 0,25 до 0,428, а коэффициента трансформации 

теплоты ТН от 1,5 до 5, относительная топливная экономичность сушилок при замене существующих 

теплогенераторов на комбинированные КГ–ТНУ в соответствии с зависимостью (5), возрастет от 0,18…0,34 до 

0,6…0,73. Это свидетельствует о высоких возможностях снижения расхода топлива на генерацию теплоты в 

сушильных технологиях при использовании комбинированных КГ–ТНУ. Еще одним преимуществом, 

снижающим энергозатратность процессов сушки продуктов, требующих  охлаждения его в конце процесса, в 

частности в зерносушилках, является возможность использования для этого сбросной теплоты греющего 

теплоносителя испарителя ТН (воздуха или воды). 

Реализация такого подхода повышения энергоэффективности процесса сушки была показана на проекте 

модернизации зерновой сушилки шахтного типа производительностью 13,5 т/час на базе КГУ с ГПД 

электрической и тепловой мощностью 315 и 430 кВт и теплового насоса мощностью 840 кВт [5]. Для досушки и 

охлаждения зерна используется охлажденный в испарителе воздух, который после выхода из сушилки подается 

в конденсатор и после нагрева поступает в зону досушки. Таким образом, сбросная теплота испарителя и 

конденсатора ТН включается в общий тепловой баланс процесса. В целом такой подход позволяет снизить 

энергозатраты процесса сушки не менее чем в 1,5…2 раза, а энергозатраты на удаление 1 кг влаги довести до 

2200…3000 кДж/кг. 

 

Выводы 

1. Полученные количественные оценки относительной топливной экономичности комбинированных 

когенерационно-теплонасосных установок в сравнении с традиционными способами генерации 

теплоты с использованием котельных установок, электрокотлов и автономных теплонасосных 

установок, потребляющих сетевую электроэнергию, подтверждает более высокую 

энергоэффективность комбинированных установок, перспективность и целесообразность их 

применения в коммунальной теплоэнергетике и теплотехнологиях. 

2. Предложенная методика сравнительной оценки относительной интегральной топливной 

экономичности энергетических установок может быть использована как при проведении 

сравнительного анализа существующих установок, так и при проведении проектировочных расчетов на 

этапе предварительного выбора тепловых схем и рабочих параметров установок. 
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