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ВСТУП 
 

Важливим напрямом підвищення ефективності функціонування 
підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства  
є впровадження новітніх енерго- та ресурсозберігальних процесів,  
що забезпечують високу якість готової продукції. До найбільш 
енерговитратних процесів належить тепломасообмінна обробка харчової 
сировини (нагрівання, концентрування, сушіння), яка супроводжується 
втратами ресурсного потенціалу продукту внаслідок зміни фізико-хімічних 
властивостей і, відповідно, зниженням харчової та біологічної цінності. 
Насамперед це стосується термолабільної сировини, зокрема пряних овочів,  
які є джерелом цінних речовин, оскільки відповідні зміни супроводжуються 
додатковими втратами ароматичних та смакових властивостей, що не дозволяє 
під час виробництва харчової продукції повною мірою використати природний 
потенціал цієї сировини. З огляду на це вирішення завдання підвищення 
енерго- та ресурсоефективності тепломасообмінної обробки в процесах 
виробництва концентратів із термолабільної харчової, зокрема овочевої, 
сировини є актуальним [1; 2].  

Із зазначеного напряму широко відомими є праці таких учених,  
як М.І. Бєляєв, О.І. Черевко, І.А. Рогов, М.О. Грішин, Ю.Ф. Снєжкін, 
С.В. Некрутман, Р.Ю. Павлюк, Л.П. Малюк, О.Г. Бурдо, М.І. Погожих, 
Л.Г. Калінін, В.О. Потапов, А.М. Поперечний, В.В. Погарська, Л.В. Кіптела, 
В.І. Маяк та ін.  

У закладах ресторанного господарства існує нагальна потреба  
у виготовленні широкого спектра концентрованої продукції з рослинної 
сировини, зокрема у вигляді пряно-ароматичних добавок, які вводять  
до рецептури широкого асортименту кулінарних страв для того, щоб надати 
оригінальності органолептичним властивостям та збагатити корисними 
речовинами. Більшість існуючого промислового обладнання для 
концентрування та сушіння рослинної сировини характеризується великою 
потужністю та тривалістю процесів, громіздкістю та металоємністю, що вказує  
на нераціональність його використання у зазначеній сфері виробництва, 
особливостю якої є невеликі обсяги випуску продукції за короткий термін. 
Універсальне малогабаритне обладнання, призначене для виробництва 
невеликих обсягів концентратів, практично відсутнє.  
 В аспекті енергоефективності та забезпечення високого рівня збереження 
харчових речовин до перспективних методів відносять мікрохвильову вакуумну 
обробку, що здійснюється в електромагнітному полі надвисоких частот  
(НВЧ-полі). Проте режими концентрування та сушіння з використанням 
мікрохвильової вакуумної обробки є недостатньо дослідженими з точки зору  
як енергоефективності процесу, так і якості готової продукції. Слід відзначити 
відсутність систематизованих даних про комплекс теплофізичних, 
діелектричних та інших властивостей складних харчових систем як рецептурної 
основи для харчової продукції, з урахуванням їх складу, структури, стану та ін., 
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що стримує запровадження такого методу обробки й потребує проведення 
системних теоретичних та експериментальних досліджень.  

Зважаючи на вищесказане, набуває актуальності науково-прикладне 
завдання, пов’язане з підвищенням енерго- та ресурсоефективності 
концентрування та сушіння в процесах виробництва овочевих концентратів.  

В основу теоретичних і експериментальних досліджень покладено таку 
робочу гіпотезу: мікрохвильова вакуумна обробка дрібнодисперсних харчових 
систем за умови перемішування приведе до зниження температурного режиму  
та підвищення швидкості вологовидалення, що дозволить скоротити тривалість 
процесів НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння і знизити рівень фізико-
хімічних змін сировини.  
 Монографія може бути корисною для наукових та інженерно-технічних 
працівників, які вивчають і розробляють процеси та обладнання для 
виробництва концентрованої й сушеної харчової продукції, а також для 
студентів старших курсів вищих навчальних закладів харчової промисловості 
під час підготовки курсових і дипломних проектів. 
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РОЗДІЛ 1 
АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ТА ОБЛАДНАННЯ  

ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧЕВИХ КОНЦЕНТРАТІВ 
  

1.1. Характеристика сировинної бази для виробництва овочевої 
продукції 

 
1.1.1. Обсяг вирощування овочів та їх значущість у харчуванні  
 
У VI‒XV століттях овочівництво на територіях, заселених східними 

слов’янами, досягло досить високого рівня, а з часом його розвиток 
сповільнився. Так, у XIX – на початку XX ст. овочівництвом, в основному, 
займалися приватні господарства, і воно помітно відставало від Західної 
Європи. 

У період формування і збільшення кількості міст овочівництво України 
найактивніше розвивалося в приміських зонах Харкова і Києва, на Донбасі та 
півдні України, поступово ставало товарним і високорентабельним. Почали 
створюватися зони консервного овочівництва, організовувалося вітчизняне 
насінництво овочевих рослин. Із часом в Україні овочівництво просунулося 
далеко на північ і північний схід, посіло провідне місце  
в сільському господарстві багатьох регіонів. У 1986‒1990 роках овочівництво 
було галуззю, що динамічно розвивалась на основі інтенсифікації, організації 
спеціалізованих господарств, розвитку споруджень захищеного ґрунту,  
і досягла максимального обсягу вирощування овочів – 7,5 млн т, а рівень  
їх споживання на душу населення був у межах 136…170 кг на рік.  
Протягом 2000-х років обсяг вирощування овочів дещо зменшився  
до 5,3 млн т, а рівень споживання на людину становив 103 кг на рік [3].  

Свіжі овочі мають високий (65…96%) вміст води і низький (4…35%) – 
сухих речовин, основна частина яких розчинна, а менша (2…3%) нерозчинна  
у воді (клітковина, геміцелюлоза, нерозчинний пектин, білки та ін.). Вода додає 
овочам свіжості й соковитості, є розчинником багатьох органічних речовин. 
Високий вміст води в овочах зумовлює їх низьку енергетичну цінність, проте 
розчинні в ній поживні речовини (цукор, кислоти, азотисті, фенольні, 
мінеральні речовини) краще засвоюються організмом людини [3; 4]. Особливу 
значущість для харчування людини овочі мають завдяки високому вмісту 
вітамінів, серед них вітаміни С, В1, В2, каротин, РР та ін.  

Овочі містять значну кількість важкозасвоюваних вуглеводів – харчових 
волокон, які є основними регуляторами харчових раціонів і здатні викликати 
відчуття насичення за незначної енергетичної цінності. Їх добова потреба для 
дорослої людини становить 25…30% раціону [4; 5]. Вони нормалізують 
життєдіяльність корисної мікрофлори кишечника, здатні виводити шкідливі 
речовини з організму, у тому числі надлишок холестерину. 

На частку пектинових речовин у середньому припадає 0,5…12,4%. Вони 
сприяють нормалізації кишкової мікрофлори і загальному поліпшенню 
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травлення, здатні адсорбувати різні речовини, у тому числі екзо- і ендотоксини, 
важкі метали, нормалізують кількість холестерину, підвищують стійкість  
до алергічних чинників, пом’якшують подразнювальні та запальні процеси 
слизових оболонок дихальних і травних шляхів. Найкращий вплив пектинових 
речовин виявляється в разі використання овочів у протертому вигляді. 

Таким чином, овочі є одним із найпопулярніших і найбільш 
використовуваних видів харчової сировини, що розглядається як джерело 
корисних та важливих для людини речовин, необхідних для підтримування  
її життєдіяльності та здорового способу життя.  

 
1.1.2. Основні принципи класифікації овочевих рослин 
 
У різних країнах світу використовуються понад 1200 видів овочевих 

культур. В Україні їх асортимент становить близько 90 видів, а значного 
поширення набули лише 40 видів. Особливістю вирощування овочів є 
необхідність створення оптимальних умов вологості, ґрунтового харчування, 
тепла і світла для підвищення врожайності та поліпшення якості продукції [3]. 

Овочеві рослини належать до різних ботанічних сортів і відрізняються за 
біологічними властивостями, господарськими ознаками та тривалістю життя [6]. 

Ботанічна класифікація передбачає наявність таких родин, як бобові, 
гречані, капустяні, гарбузові, селерові, спаржеві, цибулинні, пасльонові, 
айстрові, бурякові та ін. Проте групування овочевих рослин за ботанічною 
ознакою не завжди означає подібність за прийомами вирощування або 
способом використання як харчового продукту.   

Господарська класифікація враховує комплекс біологічних ознак  
і виробничих особливостей, а також властивості цих продуктів. Усі овочеві 
рослини розподіляються на вісім груп: капустяні, плодові (гарбузові, бобові, 
м’ятликові), цибулинні, коренеплоди столові (селерові, лободові, капустяні, 
айстрові), бульбові, зелені одно- і дворічні (селерові, ясноткові, капустяні, 
лободові, айстрові, бурякові, портулакові, валеріанові), багаторічні зелені 
(ясноткові, селерові, айстрові, гречані, спаржеві), гриби (культивовані  
та дикорослі). У конкретних випадках у їжу використовують добре розвинені 
коренеплоди, корені, зелень або плоди в стані повної (біологічної) зрілості 
(кавун, диня, томат, гарбуз) чи у фазі неповної (технічної) зрілості (боби, горох, 
кабачок, кукурудза цукрова, огірок, патисон, квасоля та ін.).  

Класифікація за тривалістю життя поділяє овочеві рослини на однолітні, 
дволітні та багатолітні. В однолітніх овочевих рослин життєвий цикл від посіву 
до дозрівання насіння закінчується за один вегетаційний період. Дволітні 
рослини в перший рік життя формують листя і продуктовий орган (коренеплід, 
бульба, качан, цибулина, стеблеплід), а плоди і насіння утворюються на другий 
рік. Багатолітні овочеві рослини (наприклад, зелені овочі) у перший рік 
утворюють могутню кореневу систему (кореневище або цибулину) і листя,  
а формування продуктових органів починається з другого або третього року 
життя і триває протягом декількох років. Поділ овочевих рослин за тривалістю 
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життя відносний і придатний для конкретних ґрунтово-кліматичних умов.  
В інших умовах тривалість життя того самого виду може бути іншою. 

Розглядаючи овочеві рослини як сировинну базу для виробництва 
харчової продукції, слід зазначити, що із перерахованих вище видів найкраще 
для цього підходить класифікація за господарською ознакою, проте вона  
не включає в себе принципи подальшої обробки сировини. У праці [6] 
класифікацію овочевих рослин запропоновано доповнити ознаками,  
що характеризують особливості переробки сировини, а саме: вид сировини, вид 
обробки, фізичний стан дисперсної системи, кінцевий продукт. Так, за видом 
обробки можуть передбачатися первинна обробка, інспектування, сортування, 
миття, первинна підготовка компонентів (різання, подрібнення, змішування, 
отримання напівфабрикатів із заданими технологічними властивостями),  
а також основна технологічна обробка (теплова, масообмінна). 

Фізичний стан дисперсної системи передбачає отримання напівфабрикату 
у вигляді суміші, емульсії, суспензії, піни з певними розмірами основного 
компонента, що впливає на вибір виду технологічної обробки і якість кінцевого 
продукту.  

Класифікаційна ознака кінцевого продукту є основною, від неї залежить 
весь технологічний процес переробки загалом. Кінцевий продукт має бути 
якісним, готовим до споживання у вигляді пюре, паст, порошків, фаршів, 
соусів, екстрактів, напівфабрикатів, настоїв тощо.  

Таким чином, класифікація з урахуванням вищеназваних ознак дозволяє 
системно і диференційовано підходити до питань удосконалення процесів  
та обладнання для переробки рослинної сировини, обирати на різних стадіях 
процесу раціональні варіанти технологічної обробки з урахуванням стану 
дисперсної системи, розмірів ключового компонента і виду кінцевого продукту  
із передбаченими властивостями. 

 
1.1.3. Оздоровчі властивості та харчова цінність пряних овочів 
 
Цінною рослинною сировиною, що вирощується в Україні, є коренеплідні 

столові овочі із родини селерових, серед яких мають великий попит  
у населення пряні овочі – петрушка, пастернак, селера і кріп. Ці овочі мають 
сильний пряний аромат і часто різкий, пекучий смак. Пряні овочі 
використовують в основному як приправу для надання їжі приємного смаку  
й аромату. Їх застосування в невеликих кількостях значно поліпшує смак  
і врізноманітнює традиційні страви. Водночас вони є не лише кулінарною 
приправою, а й постачальником багатьох вітамінів, мінеральних солей, 
органічних кислот, харчових волокон та інших корисних речовин, необхідних  
для нормального функціонування живого організму, а також каталізаторами 
багатьох ферментативних процесів. Споживання пряних овочів сприяє 
активізації обміну речовин загалом; їм належить велика роль у виведенні  
з організму шлаків і підвищенні його захисних функцій. Останнє пояснюється 
їхніми бактерицидними й антиокислювальними властивостями, чим також 
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забезпечується консервувальна дія при додаванні до харчових продуктів. Пряні 
овочі містять цінні смакові та ароматичні речовини. Специфічний смак, тонкий 
аромат овочевим продуктам додають деякі кислоти та ефірні олії,  
які до того ж дезінфікують живі тканини і підвищують їхню стійкість  
до хвороб [7‒10]. Аналіз сухого залишку коренеплодів дозволяє констатувати 
наявність значної кількості вуглеводів, представлених моносахаридами – 
глюкозою і фруктозою, олігосахаридами – сахарозою. Полісахариди, 
представлені клітковиною і геміцелюлозою, містять пектинові речовини  
і незначну кількість крохмалю. Досить великий вміст цукристих речовин 
зумовлює солодкий смак і значну енергетичну цінність. Особливу роль 
відіграють пектинові речовини, беручи участь в обміні речовин [11]. 

Петрушка має дуже цінну особливість – зберігати свої корисні 
властивості навіть після теплової обробки, при цьому смак тільки посилюється. 
Вона має антиоксидантні властивості, а отже, захищає організм від безлічі 
канцерогенів [7‒11]. Коріння петрушки на смак солодке, а завдяки ефірній олії,  
що містяться в ній, має гарний аромат. У його складі міститься цукристих 
речовин 8…11%, азотовмісних речовин 1,1…2,6% (причому в білковій фракції 
присутні всі незамінні амінокислоти, крім тирозину), мінеральних речовин 
0,7…1,5%, клітковини 2,0…3,6%, ефірної олії 4…7%, органічних кислот 0,1%. 
Коріння вміщує значну кількість вітаміну С – 12…69 мг%, а також вітаміни В1, 
В2, РР [12‒14]. У листі петрушки містяться азотовмісні речовини – 3,7%, 
вітамін С  ‒до 150 мг%, каротин – 1,0…1,7 мг%, значна кількість ефірної олії,  
а також вітаміни В1 – 0,05…0,10 мг%, В2 – 0,05 мг%. 

Зелень кропу містить: азотовмісні речовини – 2,5…3,3%; цукристі 
речовини – 1,1…4,5%; вітамін В1 – 0,14 мг%; В2 – 0,10 мг%; РР – 0,6 мг%; 
каротин – 1,28 мг%; С – 100…150 мг%; ефірну олію з карвоном (2,3…4%), 
лімонелом і феландреном; мінеральні солі кальцію, магнію, заліза, фосфору  
та калію; органічні речовини [12; 13; 15; 16]. Завдяки багатому хімічному 
складу додавання кропу до їжі приводить до зниження артеріального тиску, 
стимулює працю серця під час перевтомлення.  

Пастернак має досить високу енергетичну цінність, містить цукристі 
речовини – 2,3…11,0%, азотисті речовині – 1,5…2,1%, мінеральні речовині – 
0,6…1,5%, серед яких переважає калій, клітковину – 1,8…2,7%, ефірну  
олію – 0,2%, значну кількість вітаміну С – 18…20 мг%, а також В1 – 0,08 мг%, 
В2 – 0,12 мг%, каротину – 0,03 мг%, багато ферментів, пектину [12; 13; 17]. 
Ефірна олія надає пряного смаку і своєрідного запаху, що нагадує кмин, аніс  
і фенхель. 

У коренеплодах селери міститься цукристих речовин 3,9…4,8%, 
клітковини 1,2…2,4%, мінеральних речовин 0,8…1,5%, азотистих речовин 
1,4…3,0%. Наявні вітаміни В1 – 0,03...0,05 мг%, В2 – 0,04…0,05 мг/%, каротин – 
2,5…4,0 мг%, вітамін С – 8…18 мг%. Також селера містить значну кількість 
ефірної олії – до 10%, специфічного смаку додає селері наявність апіоли  
[12; 18; 19]. Листя цієї рослини вміщують азотовмісні речовини – до 6% (багаті 
такими амінокислотами, як тирозин, аспарагін), ефірну олію – до 3%,  
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В1 – 0,02…0,04 мг%, В2 – 0,03…0,10 мг%, каротин – 1…4 мг%, вітамін С –  
40…60 мг%, РР – 0,6 мг%. 

Таким чином, коренеплідні столові пряні овочі (петрушка, пастернак, 
селера і кріп) є смако-ароматичним компонентом широкого асортименту 
кулінарних страв і постачальником цукристих і азотовмісних речовин, багатьох 
вітамінів, мінеральних солей, органічних кислот, харчових волокон  
й інших корисних речовин. Вони виявляють бактерицидні та антиокислювальні 
властивості, чим забезпечується їх консервувальна дія при додаванні  
до харчових продуктів, а також сприяють виведенню з організму шлаків, 
підвищенню його захисних функцій й активізації обміну речовин  
загалом. Для збереження оздоровчих властивостей і харчової цінності пряних 
овочів необхідно на основній стадії технологічної обробки забезпечити високий 
рівень інтенсифікації тепломасообмінних процесів при знижених значеннях 
температури.  

 
1.2. Особливості проведення тепломасообмінної обробки 

вологовмісних харчових систем 
  
1.2.1. Фізичні основи поверхневого та об’ємного способів нагрівання 
 
Для нагрівання харчових продуктів, які є складними вологовмісними 

системами, застосовують різні способи – поверхневий, об’ємний, комбінований 
[20‒25].  

За поверхневого нагрівання теплота за рахунок теплопровідності або 
конвекції передається зовнішній поверхні продукту, через яку 
теплопровідністю переміщується до його центру. Інтенсивність теплообміну 
залежить від температурного режиму, розмірів і геометричної форми продукту, 
фізичних властивостей теплопередавального середовища і продукту, а також 
режиму їх руху. Для цього способу характерна мала швидкість процесу, 
обумовлена невеликими значеннями теплопровідності більшості харчових 
продуктів. 

Об’ємний спосіб підведення теплоти до оброблюваного продукту 
реалізується в апаратах з інфрачервоним (ІЧ), надвисокочастотним (НВЧ), 
електроконтактним (ЕК) та індукційним нагріванням. Інфрачервоне 
випромінювання перетворюється на теплоту в об’ємі оброблюваного продукту 
без безпосереднього контакту між ним і джерелом ІЧ-енергії (генератором). 
Інтенсивність ІЧ-випромінювання збільшується з підвищенням температури 
джерела ІЧ-енергії. Носіями ІЧ-енергії є електромагнітні коливання змінного 
електромагнітного поля, що виникають у продукті під час переходу електронів 
з одних енергетичних рівнів на інші, а також при коливальному  
та обертальному русі атомів і молекул [26‒31]. 

НВЧ-нагрівання харчової сировини здійснюється за рахунок 
перетворення енергії змінного електромагнітного поля надвисокої частоти  
на теплову енергію, що генерується по всьому об’єму продукту. 
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Електромагнітні хвилі, довжина яких перебуває в межах 10-3...10-1 м,  
від генератора випромінювання проникають у продукт на значну глибину. 
Ефект розігрівання в НВЧ-полі пов’язаний із діелектричними властивостями 
продукту, що нагрівається, які визначаються поляризацією, або зміщенням 
зв’язаних зарядів під впливом зовнішнього електричного поля. 
Електромагнітна енергія частково або повністю поглинається в продукті  
та перетворюється на теплоту, що викликає його об’ємне нагрівання, незалежно 
від теплопровідності, тому НВЧ-нагріваня може використовуватися для 
продуктів із різною вологістю [25; 30].  

У ході електроконтактного нагрівання продукція, яка підлягає 
нагріванню, розташовується між електричними контактами. За рахунок 
пропускання електричного струму крізь продукт, що має опір, відбувається 
швидке підвищення його температури по всьому об’єму до необхідної 
величини [32‒37].  

Індукційне нагрівання виникає при розміщенні струмопровідних 
матеріалів, до яких належить більшість використовуваних для виготовлення 
наплитного посуду металів, у зовнішнє змінне магнітне поле, створене 
індуктором. Індуктор установлюється під настилом плити, зробленим  
із керамічних матеріалів. Він створює вихрові струми, які замикаються в об’ємі 
посуду, що майже миттєво нагрівається внаслідок спрямованої дії 
електромагнітного поля [30; 38]. 

Комбіновані способи нагрівання – це послідовне або паралельне 
нагрівання декількома з відомих способів для інтенсифікації та підвищення 
ефективності технологічного процесу, поліпшення якості готового продукту. 
Як приклад можна зазначити способи, що передбачають комбінування НВЧ-  
та ІЧ-нагрівання, ІЧ- і конвективного нагрівання, ІЧ- і поверхневого нагрівання, 
ІЧ-нагрівання при регульованих параметрах складу газового середовища,  
НВЧ-нагрівання з паровим нагріванням, НВЧ-нагрівання з гарячим повітрям, 
парове нагрівання з ІЧ-нагріванням та ін. [22‒24; 31; 39‒43]. 

Унаслідок усіх вищевказаних способів нагрівання змінюються фізико-
хімічні, структурно-механічні та органолептичні властивості харчової 
сировини. Нагрівання супроводжується масоперенесенням, у результаті якого 
частина вологи з продукту дифундує в зовнішнє середовище. При цьому 
закономірності вологоперенесення визначаються станом вологи і формами  
її зв’язку в харчовому продукті, що нагрівається. 

 
1.2.2. Форми зв’язку вологи та закономірності вологовидалення 
 
Створення наукової основи стану і властивостей води, що входить  

до складу харчових продуктів, а також її взаємодії з твердими частинками стало 
однією з головних подій у вирішенні проблеми регулювання інтенсивності 
тепломасообмінних процесів [44‒46]. Сучасне вчення про форми зв’язку 
вологи з матеріалом базується на працях П.О. Ребіндера, М.М. Ліпатова, 
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Ю.Л. Кавказова, О.В. Ликова, М.О. Гришина, М.І. Погожих, В.О. Потапова, 
М.В. Казанського, Л.В. Нікітіної, А.В. Думанського, А.А. Роде та ін. 

Харчові продукти є складними вологовмісними системами, у яких вода 
пов’язана з іншими компонентами, що характеризуються силами різної 
величини і природи. Їх вплив може змінюватися залежно від температури, 
вологовмісту і пористості структури продукту. Вологу в продуктах поділяють 
на три групи: хімічну, фізико-хімічну і механічну [25; 44]. Розрізняють чотири 
види зв’язку вологи – хімічний, адсорбційний, осмотичний і капілярний. 
Хімічно зв’язана волога виходить у результаті хімічної взаємодії води  
з матеріалом у певному співвідношенні, при якому вода як така зникає. 
Хімічний зв’язок є найміцнішим, і її видалення можливе лише в результаті 
хімічної взаємодії або в окремих випадках шляхом проколювання. 

Фізико-хімічно зв’язана волога характеризується тим, що в поверхневому 
шарі молекули води мають вільну енергію, яка викликає притягання молекул, 
що мають слабший зв’язок між собою. Перший мономолекулярний шар 
адсорбційно-зв’язаної вологи найбільш міцно пов’язаний з речовиною. Для всіх 
наступних шарів адсорбційної вологи енергія зв’язку зменшується, і вона 
слабше зв’язується з речовиною, а її властивості поступово наближаються  
до властивостей звичайної води. Видалення адсорбційної вологи пов’язане  
з додатковою витратою енергії на теплоту адсорбції та на обов’язкове 
перетворення води на пару. 

Для осмотично-зв’язаної вологи характерна висока розчинна здатність,  
що пояснюється дипольним характером її молекул і їх прагненням  
до утворення водневих зв’язків. Властивості водяних розчинів залежать  
від сили взаємодії між молекулами води і розчиненими речовинами. 
Осмотично-зв’язана волога знаходиться всередині клітин у напівпроникній 
оболонці, практично не відрізняється від звичайної води, а під час сушіння 
переміщається всередині матеріалу у вигляді рідини без фазового 
перетворення. За більших концентрацій розчинних речовин у зовнішніх шарах 
продукту волога осмотично дифундує в ці шари через напівпроникні стінки 
клітин. Дифузія розчинника відбувається з області з більшим парціальним 
тиском і меншою концентрацією розчину в бік меншого парціального тиску  
і більшої концентрації розчину. 

Механічний зв’язок (капілярно-зв’язана волога) характеризується 
відсутністю зв’язку вологи з твердим каркасом і обумовлений поверхневим 
натяжінням і капілярним тиском. Під впливом капілярного тиску відбувається 
притягання вологи, що змочує стінки капілярів. У вологих продуктах також 
міститься так звана «вільна» волога, що входить до складу дисперсної 
структури, у великі пори і в макрокапіляри. 

Основою теорії вологоперенесення в результаті теплового впливу  
є термодинаміка необоротних процесів, яка дозволяє дати математичний опис 
процесів тепло- і масоперенесення [13; 47]. 

У процесі зневоднення відбуваються взаємопов’язані тепломасообмінні 
процеси між харчовим продуктом і нагрівальним середовищем. Перенесення 
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теплоти ускладнюється тим, що воно супроводжується одночасним 
перенесенням речовини (вологи в різних агрегатних станах), що у свою чергу 
відбивається на значеннях теплофізичних параметрів оброблюваного продукту 
[25; 48‒52]. 

На початку процесу відбувається прогрівання продукту і його 
вологовміст змінюється незначно, після чого спостерігається інтенсивніше 
зростання швидкості вологовидалення. Період постійної швидкості залежить 
від зовнішньої дифузії, що передбачає видалення вологи з поверхні продукту  
за рахунок підведеної теплоти, якої має бути достатньо, щоб випарувати  
і відвести всю вологу з поверхні продукту [53; 54]. Швидкість внутрішньої 
дифузії не є визначальною в цей період, оскільки волога у великій кількості 
надходить із центральних шарів до поверхні продукту. На цій стадії 
видаляється основна частина (до 80%) вологи з продукту при практично 
незмінній температурі продукту в усьому його об’ємі. 

Період спадної швидкості є більш складним, оскільки через зменшення 
кількості вільної вологи й ущільнення структури поверхневого шару 
відбувається зниження швидкості зміни вологовмісту. Визначальним фактором 
інтенсивності вологовидалення на цій стадії є внутрішня дифузія зв’язаної 
вологи в продукті. Усю вологу, що міститься в продукті, випарити неможливо, 
оскільки в процесі настає мить, коли тиск пари, що утворюється на його 
поверхні, вирівнюється з парціальним тиском пари в навколишньому 
середовищі, унаслідок чого вологообмін між ними припиняється. 

Розрахунок полів вологовмісту і температури в процесі вологовидалення, 
якими визначаються технологічні властивості продукту, проводиться шляхом 
розв’язання диференціальних рівнянь тепломасообміну за відповідних граничних 
умов, розв’язок яких в узагальнених умовах наведено в працях [13; 47]. Наявність 
математичного опису процесу дозволяє обґрунтувати найбільш раціональні 
режими теплового впливу разом з іншими прийомами, що забезпечують 
скорочення тривалості та, відповідно, зниження енергоємності процесу. 

Таким чином, харчові продукти є складними вологовмісними системами, 
у яких вода пов’язана з іншими компонентами, що характеризуються силами 
різної величини і природи, вплив яких може змінюватися залежно від 
температури, вологовмісту і пористості структури. Станом вологи і формами  
її зв’язку визначаються закономірності кінетики вологоперенесення, а також 
принципи регулювання технологічних параметрів зневоднення під час 
концентрування та сушіння, з урахуванням способу теплового впливу 
(поверхневий, об’ємний, комбінований). Математичний опис процесів 
тепломасоперенесення дає можливість обґрунтувати найбільш раціональні 
енергозберігальні режими теплового впливу. 
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1.3. Аналіз процесів виробництва плодоовочевих концентратів  
 
1.3.1. Різновиди концентрованої продукції та технологічні процеси  

їх виробництва 
 
Для подовження термінів зберігання харчової сировини, отримання 

продукту з новими якісними властивостями використовують зневоднення,  
що може здійснюватися механічним шляхом (центрифугування, пресування) 
або концентруванням із підведенням теплової енергії (випарювання, сушіння) 
[25; 47‒48; 55]. 

Останніми роками набула поширення тенденція переробки рослинної 
сировини для отримання харчової продукції та напівфабрикатів високого 
ступеня готовності в пасто- та порошкоподібному стані. Асортимент такої 
продукції досить широкий, представлений овочевими та фруктово-ягідними 
пюре, пастами, соусами, консервами для дитячого харчування, фруктово-
ягідним желе, повидлом, мармеладом, варенням, цукатами, концентратами 
напоїв тощо та постійно розширюється [56‒60]. Технологіями виробництва 
передбачається використання як одного виду сировини, так  
і найрізноманітніших поєднань. 

Важливою перевагою концентратів, отриманих в умовах промислової 
переробки з рослинної сировини, є тривалий термін зберігання – від 6  
до 15 місяців і більше, що пояснюється високим вмістом сухих речовин  
і наявністю органічних кислот, а також їх компактністю, зменшенням об’ємів 
тари, зниженням витрат на транспортування. До пастоподібних продуктів 
належать концентровані соуси і приправи, пюре, пасти (натуральні, 
концентровані, соусні, заправні, бутербродні), повидло, желе, джем [61‒69]. 

Пюре являє собою стерилізовану протерту масу на основі плодоовочевої 
сировини, грубі частинки якої видаляють протиранням [70]. Пюре одночасно  
є як готовим до споживання продуктом, так і напівфабрикатом для 
виробництва, з одного боку, більш рідких продуктів (соків і напоїв), з іншого ‒ 
більш в’язких (паст, соусів, приправ). На основі пюре також випускають 
повидло, джеми, конфітюри, зефір, пастилу, желе [61; 62]. 

Пасти – це пластично-в’язкий продукт, що належить до колоїдних систем 
із грубою дисперсністю, малою кількістю дисперсійної рідини, високою 
в’язкістю і обмеженою плинністю. Масова частка сухих речовин становить  
від 25 до 40%. Їх випускають як у вигляді готового до споживання продукту, 
так і у вигляді напівфабрикату і отримують шляхом концентрування харчової 
сировини (натуральні пасти, приправи, заправки для супів, соусів) або  
з використанням стабілізаторів і загусників (соусні пасти) [67‒69]. Наведемо 
кілька прикладів прогресивних технологій отримання цього виду харчової 
продукції. Технологія каротиноїдних пастоподібних біологічно активних 
добавок (БАД) на основі різноманітної овочевої продукції – моркви, 
болгарського перцю та ін. ‒ з високим вмістом сухих речовин  
(60...70%) відрізняється від традиційних використанням гомогенізації  
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та кріогенного подрібнення як способів механоактивації під час отримання 
тонкодисперсного пюре, чим забезпечується розкриття зв’язаних форм 
біологічно активних речовини та, відповідно, отримання більших показників 
вмісту вітаміну С (на 2...13%) і β-каротину на 10...21% від їх початкового 
вмісту у вихідній сировині [67]. У такий спосіб отримується також матеріал  
для сушіння, наприклад у разі отримання порошку з пряно-ароматичної 
сировини, яка може використовуватися у виробництві багатокомпонентних 
концентратів для приправ, соусів, пюреподібних супів та інших видів харчової 
продукції. Застосування кріотехнології для отримання порошкоподібних 
продуктів зі ступенем подрібнення 5...50 мкм сприяє швидкому відновленню 
при подальшому змішуванні з водою та одержанню тонкодисперсної суспензії, 
а також поліпшенню якості кулінарної продукції – соусів, пюреподібних супів 
та ін. [67]. 

Відомою є технологія овочевих паст, отриманих купажуванням овочевих 
(кабачки, гарбуз) i фруктових (яблука) пюре з подальшим їх концентруванням  
у вакуум-випарних апаратах. Такі пастоподібні напівфабрикати 
використовують як основу для моделювання широкого спектра харчової 
продукції з певними лікувально-профілактичними властивостями [71]. 

На практиці отримують також ще більш концентровані продукти, ніж 
пасти [72‒81]. На основі таких концентратів із використанням різних смакових 
добавок виробляється до 65% безалкогольних напоїв. Дедалі більшого 
поширення набуває виробництво і споживання овочевих і плодово-ягідних 
цукатів [72‒76; 78], які виготовляють на основі попередньо охолодженого 
пюре шляхом уварювання з цукром до вологовмісту 28...33%, з додаванням 
різноманітних добавок, наприклад пектину, яблучного порошку  
і харчових кислот, після чого висушують протягом 2,5...3,0 год потоком 
нагрітого до температури 90...95° С повітря зі швидкістю 0,5...1,0 м/с  
до вологовмісту 14...17%. До перспективних технологій слід віднести 
отримання напівфабрикатів у вигляді сухофруктів, отриманих методом сушіння 
до певної вологості [71; 72].  

Серед важливих недоліків, властивих розглянутим процесам виробництва 
концентратів з використанням різних способів теплової дії, є значні втрати 
харчової цінності в процесі тривалої обробки при досить високих значеннях 
температури [82‒85]. Отже, важливе значення має вирішення завдань, 
пов’язаних з удосконаленням процесів виробництва концентрованих продуктів 
з натуральної сировини, для зниження рівня фізико-хімічних змін і втрат 
біологічно активних речовин, а також отримання готової продукції високої 
якості, з гарними споживними властивостями. 

Слід зазначити, що процеси випарювання та сушіння,  
які використовуються для отримання концентрованих продуктів, є одними  
з найбільш енергоємних циклів у харчових виробництвах [51; 86‒88].  
Так, у процесі випарювання питомі витрати теплоти становлять 0,7...0,8 МДж,  
а за час сушіння – 3...6 МДж. Лише 40...50% теплоти, що генерується, 
є корисно використовуваною, оскільки значна її кількість видаляється  
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з відпрацьованим теплоносієм, а також через поверхні конструкційних 
елементів апарата. З огляду на це та внаслідок тенденції до підвищення вартості 
енергоносіїв, не менш актуальними є завдання, пов’язані з розробкою заходів  
із підвищення енергоефективності виробництва, поліпшення експлуатаційних 
характеристик використовуваного обладнання [88‒92].  

 
1.3.2. Характеристика процесу випарювання та його технічне 

забезпечення 
 
Найперспективнішим способом концентрування плодоовочевої сировини 

є процес випарювання, що передбачає вилучення леткого розчинника під час 
кипіння. Причиною випаровуваності з вільної поверхні рідини є тепловий рух 
молекул. Після нагрівання до відповідної температури з’являються молекули, 
що мають енергію, яка дозволяє їм подолати сили зчеплення і вийти в довкілля. 

Існують три методи випарювання: поверхневий, адіабатичний, 
контактний, із них перший метод найчастіше застосовується на практиці. Під 
час поверхневого випарювання розчину нагрівання відбувається  
на теплообмінній поверхні за рахунок підведення теплоти через стінку 
теплообмінного апарата від нагрівальної пари. Адіабатичне випарювання 
здійснюють шляхом миттєвого випаровування перегрітого розчину в камері,  
де тиск нижчий, ніж тиск насиченої пари. При контактному випарюванні 
розчину нагрівання здійснюється за час прямого контакту між розчином та 
гарячим теплоносієм, що рухається. 

Процес випарювання проводять за атмосферного та підвищеного тиску 
або під вакуумом. Випарювання під вакуумом застосовують для харчових 
розчинів, чутливих до високих температур. Можливість застосування 
випарювання під тиском залежить від стійкості компонентів розчину,  
що випарюється. Для випарювання вологи використовуються два види 
випарних апаратів: відкриті двотільні варильні котли, які працюють за умов 
атмосферного тиску; двотільні варильні котли та вакуум-випарні апарати,  
що працюють під вакуумом [93]. 

Досить широко застосовуються апарати, що працюють за атмосферного 
тиску, проте температура кипіння перероблюваних продуктів підвищується  
зі збільшенням концентрації сухих речовин і перевищує 100° С, що під час 
тривалого нагрівання приводить до небажаних якісних змін. Апарати,  
що працюють під вакуумом, є більш перспективними, що зумовлено 
зниженням температури кипіння продукту до 50...80° С за відсутності повітря. 
У цьому випадку отримують продукцію кращої якості внаслідок меншого 
руйнування вітамінів та інших біологічно активних речовин.  

Застосування роторно-плівкових апаратів дозволяє значно 
інтенсифікувати процес уварювання пюреподібного продукту і здійснити 
концентрування до 30% сухих речовин за один прохід при стіканні  
по теплообмінній поверхні тонкою плівкою в межах 2 мм протягом декількох 
десятків секунд [94; 95]. Проте їх використання для отримання концентрованих 
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продуктів із високою в’язкістю пов’язане зі складністю рівномірного розподілу 
продукту, що стікає, та регулювання швидкості стікання в’язкої плівки, а також 
утворенням нагару на поверхні нагрівання випарних апаратів. 

Перспективним методом видалення вологи з вихідної сировини  
є застосування НВЧ-нагрівання, що дозволяє скоротити тривалість процесу. 
Комбінуванням НВЧ-енергії з іншими методами теплового впливу досягають 
високого ступеня інтенсифікації та збереженості біологічно активних речовин, 
що містяться у вихідному продукті [96‒105]. 

Окремі конструкції апаратів для випарювання мають перемішувальні 
пристрої, робота яких приводить до зниження концентраційного або 
температурного градієнта та інтенсифікації тепломасообмінних процесів  
[25; 106‒110]. Застосовуються лопатеві, турбінні, пропелерні перемішувальні 
пристрої, а також спеціальні: скребкові, гвинтові, шнекові, стрічкові, якірні, 
рамні, дискові, ножові та ін. У конкретних випадках їх вибір визначається 
насамперед реологічними властивостями продукту. Для виробництва 
високов’язких продуктів найбільш придатними є мішалки спеціальної 
конструкції, зокрема скребкові (у формі скребка), шнекові та стрічкові,  
що мають форму гвинта, якірні – форму днища апарата. Вони добре знімають 
прилеглий до теплообмінної поверхні шар продукту, що сприяє зменшенню 
термічного опору.  

Таким чином, серед найбільш прогресивних технічних аспектів 
підвищення ефективності процесів концентрування харчової сировини  
та забезпечення якості продукції слід зазначити такі: застосування  
НВЧ-нагрівання дозволяє досягти високого ступеня інтенсифікації нагрівання  
і вологоперенесення; вакуумним уварюванням забезпечується високий ступінь 
збереженості фізико-хімічних властивостей за рахунок зниження температури 
кипіння; перемішувальні пристрої спеціальної конструкції забезпечують 
зрізання в’язкого шару, який налипає до теплообмінної поверхні, що сприяє 
зменшенню термічного опору в пристінному шарі, зниженню концентраційного  
або температурного градієнта і, відповідно, інтенсифікації тепломасообмінних 
процесів. 

 
1.3.3. Характеристика процесу сушіння та його технічне забезпечення 
 
Сушіння передбачає вилучення вологи з харчових продуктів шляхом  

її випаровування та відведення водяної пари, що утворюється. Цей процес 
пов’язаний із втратою теплоти, що витрачається на зміну агрегатного стану 
вологи. Сушіння поділяють на три послідовних періоди: переміщення вологи  
до поверхні продукту, випаровування вологи з поверхні, переміщення вологи  
у вигляді пари від поверхні продукту до центру повітряного потоку.  
До основних способів сушіння належать такі: конвективне, контактне, 
розпилювальне, у зваженому шарі, сушіння термовипромінюванням, струмами 
високої частоти, сублімаційне, сушіння зі змішаним теплопідведенням  
(ЗТП-сушіння) [111‒115]. Вибір способу залежить від комплексу чинників, 
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серед яких фізичний стан сировини, фізико-хімічні та структурно-механічні 
властивості, задані властивості кінцевого продукту, а також економічність 
процесу. Процес має забезпечити мінімальні витрати енергоносіїв  
при максимально можливому збереженні фізико-хімічних властивостей 
сировини і технологічних показників продукції [116‒118]. 

Найбільш поширеним є конвективний спосіб, при якому теплота  
до поверхні продукту надходить від газоподібного теплоносія, який згодом 
видаляється з сушильної камери разом з випареною вологою [119‒125].  
Спочатку випаровування вологи відбувається з відкритої поверхні продукту, 
потім зона випаровування поступово переміщається в його внутрішні шари  
і швидкість процесу дещо сповільнюється. Інтенсифікація процесу 
забезпечується зниженням відносної вологості сушильного агента, 
підвищенням його температури і швидкості переміщення, збільшенням площі 
контакту між продуктом і сушильним агентом. Однак при цьому способі 
градієнти температури і вологи мають протилежну спрямованість, що стримує 
видалення вологи. Крім цього, коефіцієнт тепловіддачі від сушильного агента  
до поверхні продукту має невеликі значення – у межах 12...23 Вт/(м2·К) [126]. 

При контактному (або кондуктивному) методі передача теплоти 
відбувається під час зіткнення продукту з нагрітою поверхнею, унаслідок чого 
утворюється водяна пара, яка видаляється в навколишнє середовище [25; 54;  
127‒128]. Цей спосіб сушіння характеризується високою енергоефективністю, 
простотою і невисокою вартістю обладнання. Однак унаслідок нерівномірності 
прогрівання відзначається порушення структури матеріалу, що висушується. 

Розпилювальне сушіння [129] передбачає розпилення рідини,  
що приводить до значного збільшення кількості дрібнодисперсних частинок, 
які висушуються в потоці гарячого повітря. Незважаючи на високу температуру 
теплоносія (до 200º С), висушений продукт має великий ступінь збереження 
харчових речовин, оскільки процес перебігає майже миттєво [130]. Основними 
недоліками цього методу є підвищена витрата теплоти, великі габарити 
сушильних установок і неповне використання об’єму сушильної камери. 

Сушіння у зваженому шарі проводиться в апаратах псевдозрідженого 
шару (у камері постійного перерізу) і фонтануючого шару (у каналах змінного 
перерізу з поступовим розширенням в напрямку руху сушильного агента) 
[131‒133]. Частинки продукту, що висушується, переміщаються по висоті 
робочої камери й омиваються потоком нагрітого повітря з усіх боків,  
що приводить до рівномірного нагрівання і видалення вологи, яка 
випаровується. Температурний режим процесу залежно від виду сировини 
підтримується в межах 110...180° С. Тривалість сушіння значно скорочується, 
чим забезпечується хороший ступінь збереження фізико-хімічних властивостей 
продукту. 

Сушіння термовипромінюванням здійснюється в полі ІЧ-випромінювання 
і дозволяє, порівняно з конвективним сушінням, значно інтенсифікувати процес 
унаслідок збільшення густини теплового потоку на поверхні продукту  
і проникнення променів углиб висушуваної сировини [25; 134‒137]. Однак 
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важливим недоліком є виникнення високого температурного перепаду,  
під впливом якого відбувається термодифузія і волога переміщається  
за тепловим потоком усередину продукту. Найчастіше сушіння 
термовипромінюванням комбінують з іншими способами для інтенсифікації 
процесу. 

Сушіння з використанням енергії електромагнітного поля НВЧ 
забезпечує видалення вологи з харчових продуктів за рахунок різниці 
діелектричних властивостей води і сухих речовин. Для НВЧ-нагрівання 
характерне швидке підвищення температури всередині продукту, унаслідок 
чого в ньому виникає надмірний тиск пари відносно тиску середовища,  
що прискорює її перенесення як шляхом молекулярної дифузії, так і шляхом 
фільтрації крізь пори та капіляри продукту [138‒143]. Серед переваг цього 
методу слід назвати практично 100%-вий ККД перетворення НВЧ-енергії  
на теплову, що виділяється в матеріалі; миттєве включення і відключення 
теплового впливу, який забезпечує режим теплової безінерційності і високу 
точність регулювання безконтактного підведення енергії; низькі втрати енергії 
в робочих камерах; значну ефективність вологовидалення; простоту 
регулювання і підтримки певної температури продукту; високу якість кінцевого 
продукту. До недоліків слід віднести високу вартість і складність виготовлення 
устаткування. 

Під час сублімаційного сушіння волога переходить у пару  
із замороженого стану, минаючи рідкий [25; 138; 144]. Сублімаційне сушіння 
належить до найбільш прогресивних перш за все внаслідок незначних втрат 
складу продукту. Однак через руйнування клітинних мембран під впливом 
утворених кристалів льоду відновлюваність продукту істотно знижується. Крім 
того, цей вид сушіння відрізняється значною тривалістю процесу і високою 
вартістю.  

Особливий інтерес викликає сушіння змішаним теплопідведенням, 
розроблене провідними вченими Харківського державного університету 
харчування та торгівлі [121; 145; 146]. Воно проводиться в спеціальних 
функціональних ємностях із паронепроникного матеріалу, які створюють 
меншу поверхню масообміну порівняно із зовнішньою поверхнею продукту.  
За цих умов швидкість випаровування вологи в продукті перевищує швидкість 
відведення вологи з ємності, у результаті чого процес помітно інтенсифікується 
з одночасним збільшенням пористості структури продукту. Процес є досить 
ефективним і дозволяє отримати висушений продукт високої якості  
з відмінними відновлювальними властивостями. 

Одним із найбільш раціональних уважається вакуумне сушіння, при 
якому температурний режим істотно знижується. Однак до теперішнього часу 
залишається багато невирішених питань щодо організації процесу в умовах 
вакуумування, його розрахунок є занадто складним, у літературі наведено 
суперечливі дані з теорії процесу, а кінетика сушіння досліджена недостатньо. 

Розглянемо докладніше фізичні основи вакуумного сушіння. Процес 
становитьться з паралельних етапів – переміщення пари і вологи до поверхні 



 

 21 

продукту та випаровування її в навколишнє середовище. У разі зниження тиску 
середовища в поверхневому шарі слабшають міжмолекулярні зв’язки і ті 
молекули, сили взаємодії яких менші, ніж у інших, відриваються  
і дифундують у середовище. Одна частина молекул конденсується на поверхні 
стінки камери, друга – залишається в середовищі, а третя внаслідок багатьох 
зіткнень повертається назад, сприяючи створенню примежового плівкового 
шару. Здатність середовища вміщувати вологу у вакуумі зменшується, і в разі 
його насичення подальше зневоднення продукту припиняється. Для активного 
випаровування необхідно, щоб відносна вологість середовища не перевищувала 
заданої межі, тому водяну пару необхідно конденсувати і видаляти з камери. 
При цьому важливо, щоб швидкість конденсації пари всередині камери 
перевищувала або дорівнювала швидкості випаровування вологи. 

По товщині продукту утворюються дві зони: біляповерхнева (дифузійна)  
і внутрішня (капілярна). У ході висушування дифузійна зона поступово 
поглиблюється, а в результаті випаровування вологи вона охолоджується  
до температури навколишнього середовища, і вологовидалення сповільнюється.  
У таких умовах для активізації випаровування необхідно зруйнувати 
примежовий шар або максимально зменшити його товщину, що можна 
здійснити постійним нагріванням. Оскільки в умовах зниженого тиску спосіб 
конвективного нагрівання є малоприємним, то застосовують нагрівання 
контактним, радіаційним або діелектричним методами.  

Як було зазначено вище, одним із важливих недоліків процесу сушіння  
є висока енергоємність. Одним із можливих способів вирішення цієї проблеми  
є вибір раціональних режимів його перебігу. 

Доцільно застосувати комбіновані процеси, засновані на циклічній зміні 
режимів перебігу процесу, або поєднання декількох способів. Їх удосконалення 
проводиться з урахуванням специфіки технологічних властивостей, 
призначених для висушування продуктів. При цьому створюються універсальні 
високоефективні сушильні установки з гнучким регулюванням режимів 
обробки для сировини з подібними властивостями [120; 147‒149]. Так, 
можливе використання режимів як із постійними, так і періодично змінними 
параметрами. Ступінчасті режими застосовуються з підвищенням температури 
сушильного агента в ході процесу або його зниженням, а також зміною питомої 
подачі сушильного агента. Для зменшення витрат на сушіння в окремих 
випадках процес інтенсифікують підвищенням температури сушильного агента 
і, відповідно, продукту. Широко застосовують комбіновані цикли нагрівання  
й охолодження під час сушіння термолабільних продуктів [130]. 

Ефективним способом є конвективно-вакуум-імпульсне сушіння,  
при якому інтенсифікується зовнішній і внутрішній тепло- і масообмін, 
скорочується тривалість процесу і виключається перегрів продуктів. Процес 
відбувається в камерах, де циклами проводиться конвективне (або контактне) 
нагрівання, а потім вакуумування. У такий спосіб у матеріалі, заздалегідь 
нагрітому до гранично допустимої температури. під час вакуумування суттєво 
зростає градієнт тиску й, відповідно, посилюється процес міграції вологи  
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до поверхні висушуваного матеріалу і стінки сушильної камери. Активне 
випаровування вологи з поверхні продукту викликає зниження її температури.  

На поєднанні декількох різновидів засновано радіаційно-високочастотне, 
конвективно-високочастотне сушіння та ін. В останньому випадку 
відзначається зниження енерговитрат на нагрівання сушильного агента в період 
видалення зв’язаної вологи, коли починає працювати високочастотна 
установка. Поєднання вищеназваних методів дозволяє при періодичному  
їх вмиканні керувати градієнтом вологості всередині продукту [150]. 

Комбінована геліосушарка з автономним енергопостачанням дозволяє 
раціонально поєднувати низькі значення напруги при електрокінетичному 
впливі на продукт із перетвореним геліовипромінюванням. Цей спосіб дозволяє 
розв’язати завдання забезпечення переробних підприємств малої потужності  
й фермерських господарств сушильним обладнанням, практично не залежним 
від зовнішніх енергоджерел [151]. 

Сушильні установки мають різноманітні конструкції й поділяються  
за способом організації процесу (періодичної або безперервної дії); за видом 
теплоносія, що використовується (повітря, газ, пара, топкові гази); за способом 
передачі теплоти (конвективні, кондуктивні, радіаційні, діелектричні);  
за тиском повітря в сушильній камері (атмосферні, вакуумні, сублімаційні). 

Конструкція сушарки повинна насамперед забезпечити рівномірне 
нагрівання та сушіння продукту за умов надійного контролю його температури  
і вологості. Сушарки повинні мати досить високу продуктивність, але при 
цьому мають бути економними відносно питомих витрат тепла  
й електроенергії, мати найменшу металоємність. 

Таким чином, наведений вище аналіз свідчить про досить широкий 
спектр способів сушіння, вибір яких залежить від властивостей сировини  
і кінцевого продукту. Одним із найбільш прогресивних напрямів зниження 
витрат енергії під час сушіння харчових продуктів є регулювання режимних 
параметрів обробки з урахуванням вакуумування робочого середовища,  
що дозволяє керувати процесом вологоперенесення з урахуванням 
особливостей взаємодії вологи і сухих компонентів продукту. 

 
1.4. Перспективи використання мікрохвильових технологій  
 
1.4.1. Галузь застосування і переваги використання мікрохвильових 

технологій 
 
Дослідження і розробки з вивчення можливості розширення 

використання мікрохвильової технології для вирішення різних промислових 
проблем активно проводяться науковими установами в співпраці з приватними  
і державними організаціями в Канаді, США, Франції, Китаї, Японії, 
Великобританії, Іспанії, Кореї, Росії, Україні [97‒102; 152].  

Завдяки використанню мікрохвильових технологій на великих 
рентабельних підприємствах різних галузей народного господарства 
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вирішуються актуальні завдання з підвищенн економічних показників 
виробництва. У сільському господарстві – для стимуляції росту насіння, 
сушіння зерна перед закладанням на збереження, дезінфекції кормів, 
пастеризації молока і лікарських форм, знезараження відходів тваринництва  
і промислових стоків сільськогосподарських виробництв. У промисловості – 
при розробці нафтових родовищ, виробництві лісоматеріалів, цегли, 
комбікормів, керамічних, фарфорових і фаянсових виробів, виробів з полімерів, 
збиранні бавовни-сирцю, лікарських трав, а також обробці питної води. 

Мікрохвильові технології знайшли своє застосування і в харчовій 
промисловості, зокрема в м’ясному, ковбасному, молочному, консервному, 
хлібопекарському, кондитерському виробництві, а також на підприємствах 
ресторанного господарства, у дитячих і навчальних закладах для виробництва 
широкого спектра харчової продукції загального та спеціального призначення, 
зокрема оздоровчої, лікувально-профілактичної, дитячої, для спортсменів. 
Також її використовують для розморожування харчової сировини і готової 
продукції, теплової обробки (варення, смаження, пастеризації та стерилізації), 
сушіння різноманітних харчових продуктів (риби, м’яса, зерна, фруктів і овочів, 
грибів, круп), виробництва харчових концентратів (перших і других страв, 
соусів, спецій, продуктів швидкого приготування). 

У ході НВЧ-обробки відзначається висока збереженість різних харчових 
речовин, відбувається практично повне знищення мікрофлори, що багаторазово 
збільшує термін зберігання продукту [153; 154]. Отже, застосування 
оброблених таким способом натуральних інгредієнтів дозволяє збагатити 
продукцію біологічно активними речовинами, вітамінами, мінеральними 
речовинами і зберегти смак, колір і аромат натурального продукту. З’являється 
можливість споживання високоякісної продукції в сезон відсутності свіжих 
овочів. 

До переваг використання мікрохвильової обробки слід також віднести 
високу швидкість нагрівання, малу тривалість процесу при відносно низькій 
температурі, безінерційність нагрівання, відсутність контакту продукту  
з теплоносієм, високий ККД дії перетворення енергії НВЧ-поля  
на теплоту, що виділяється в продукті. Спрощується технологічна схема 
виробництва, зважаючи на виключення процесів і обладнання для підготовки 
теплоносія, а також шкідливих викидів в атмосферу. 

Водночас існує низка недоліків, що обмежують використання 
мікрохвильових технологій у технологічних процесах, а саме: недостатньо 
високий експлуатаційний ресурс мікрохвильових генераторів (10…15 тис. год.),  
при цьому частка вартості генераторів у загальній ціні установки становить 
близько 50%; відсутність дешевої тари з діелектричних матеріалів  
із високою температурною стійкістю; відсутність достатньої кількості 
достовірних даних про діелектричні властивості продуктів і їх зміни  
після поглинання електромагнітної енергії; необхідність дозиметричного 
контролю за рівнем випромінювання. 
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Недоврахування багатьох специфічних рис мікрохвильових технологій  
і недостатнє техніко-економічне опрацювання всього технологічного процесу 
виробництва інколи призводять до дискредитації найбільш прогресивного  
й ефективного способу обробки харчової сировини і стримування його 
впровадження, серед таких особливостей: 

– недостатня кількість спеціально підготовлених кадрів, які одночасно 
були б обізнані як у сфері харчових технологій, так і в галузі електроніки; 

– відсутність організацій, що включають фахівців різних галузей науки, 
необхідних для спільної праці з вирішення всього комплексу завдань,  
що виникають під час упровадження; 

– психологічні аспекти, пов’язані з відмовою від традиційних умов 
виробництва. 

Таким чином, мікрохвильова технологія є одним із найефективніших  
методів обробки харчової сировини, зважаючи на значне зменшення тривалості 
приготування продукції, енерго- і трудовитрат, підвищення продуктивності 
праці, істотне збільшення терміну зберігання продукції без застосування 
додаткових засобів хімічної обробки, зниження її собівартості. 

 
1.4.2. Закономірності нагрівання в електромагнітному полі 
 
НВЧ-нагрівання використовують для теплової обробки діелектриків, 

тобто матеріалів, що не  пропускають або погано пропускають електричний 
струм. Більшість харчових продуктів є діелектриками, оскільки погано 
проводять електричний струм, і саме тому НВЧ-нагрівання називають 
діелектричним. У діелектриків електричні заряди під дією електричного поля 
не можуть переміщатися, а лише зміщуються один відносно одного або 
обертаються в просторі.  

НВЧ-нагрівання також має інші назви: мікрохвильове, яке підкреслює 
коротку хвилю електромагнітного поля, і об’ємне, яке вказує на те,  
що нагрівання продукту відбувається одночасно за всим об’ємом. Джерелом 
енергії для НВЧ-генераторів є електроенергія, що забезпечує екологічну 
чистоту. Але слід зазначити, що ККД під час перетворення енергії 
електричного струму на електромагнітну енергію є досить низьким – до 60%. 
Тому мікрохвильова обробка є доцільною для продуктів зі зниженою вологістю 
(50% і нижче). У цьому діапазоні вологості енергоємність вологовидалення  
за такого методу менша, порівняно з конвекційним методом, оскільки потоки 
теплоти і вологи збігаються за напрямом. 

Основною причиною виникнення внутрішнього нагріву в діелектриках, 
розміщених у змінному електричному полі, є поляризація, у ході якої під дією 
зовнішнього електричного поля відбувається зміщення зв’язаних зарядів. Ефект 
поляризації в змінних високочастотних електромагнітних полях пов’язаний  
з витратами енергії, оскільки безперервна зміна напрямів поляризації 
супроводжується виділенням теплової енергії в речовині [155]. Розрізняють 
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дипольну, електронну, іонну, макроструктурну і електролітичну поляризацію 
діелектриків.  

Для харчових продуктів, які в значній кількості містять воду, у процесі 
поглинання електромагнітного поля основну роль відіграє дипольна 
поляризація. Молекули діелектрика розміщуються хаотично і мають однакові 
за величиною, але протилежні за знаком електричні заряди (диполі).  
У разі розміщення діелектрика в електричному полі змінного струму на полярні 
молекули впливають сили, що прагнуть переміщати молекули відповідно  
до зміни напряму поля. При цьому молекули води (диполі) починають 
здійснювати обертальні й коливальні рухи з частотою поля, орієнтуючись  
за його електричними лініями. Між молекулами діелектрика відбувається тертя, 
на подолання якого витрачається частина енергії, що перетворюється  
на теплоту.  

Величиною, що показує, у скільки разів діелектрик послаблює 
напруженість поля, є електрична проникність діелектрика ε'. Зі збільшенням 
напруженості поля збільшується кут повороту молекул, а зі збільшенням 
частоти поля відбувається частіша зміна його напряму, наслідком чого  
є інтенсивніше нагрівання діелектрика. 

Дипольна поляризація викликає значні втрати енергії поля, а отже,  
і нагрівання продукту. Зі збільшенням кількості води в заданому об’ємі  
в рухові бере участь більша кількість молекул і, відповідно, більше виділяється 
теплової енергії. Під час розігрівання більш вологі ділянки продукту 
отримують більшу кількість енергії, у результаті чого відбувається 
переміщення вологи та вирівнювання вологості за об’ємом продукту. 
Ураховуючи те, що в разі правильного вибору товщини продукту механізм 
теплопровідності не має ключової ролі, при зниженні вмісту вологи швидкість 
вологовидалення практично не сповільнюється. 

Під час електронної поляризації, що яляє собою деформацію електронних 
орбіт, електронні оболонки атомів під впливом зовнішнього електричного поля 
зміщуються відносно ядра. У діелектриках, розміщених у змінному 
електричному полі, також виникає електропровідність, обумовлена рухом іонів 
(тобто іонним струмом).  

Під час іонної поляризації відбувається пружна деформація іонів  
та їх зміщення з рівноважного положення в кристалічній решітці.  

Макроструктурна поляризація припускає зміщення та переміщення  
в обмеженому просторі вільних електронів та іонів під впливом зовнішнього 
електричного поля з виникненням при цьому ударів один об один,  
що супроводжуються виділенням теплоти. Зі збільшенням густини речовини 
діелектрика структурні втрати зменшуються.  

Електролітична поляризація пов’язана з явищем електролізу, 
обумовленим рухом дисоційованих іонів. Загальний момент сил, що впливає  
на атоми, іони, молекули, мікрочастки при розміщенні продукту в зовнішньому 
електричному полі, є сумою моментів, що виникають під час усіх 
вищеназваних видів поляризації.  
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Таким чином, робота електричного поля, що витрачається  
на переміщення зарядів, атомів, іонів, молекул, мікрочасток, унаслідок 
«міжмолекулярного тертя» перетворюється на теплоту і в результаті теплових 
ефектів підвищується температура продукту водночас за всім об’ємом. При 
цьому швидкість нагрівання більшості продуктів у 20...25 разів перевищує 
швидкість, що відзначається при традиційних методах нагрівання. Теплота,  
що виділяється під дією електромагнітного поля, залежить від його частоти  
і напруженості, а також від діелектричних параметрів продукту, що 
нагрівається. При цьому напруженість електричного поля є керованою 
величиною і залежить від вихідної потужності НВЧ-генератора.  

Діелектричне нагрівання харчових середовищ і їхнє зневоднення 
найбільш ефективні у НВЧ-діапазоні електромагнітних хвиль довжиною  
від 3 мм до 30 см. Частота струму для НВЧ-генератора є постійною величиною. 
Вона обирається з дозволених для промислового застосування частот, а також  
з урахуванням глибини проникнення електромагнітних хвиль у продукт.  
Для діелектричного нагрівання міжнародними стандартами виділено ряд 
частот: 433, 915, 2375, 2450, 5800 і 22125 МГц. В основному, використовується 
електромагнітне поле надвисокої частоти 2375, 2450 МГц.  

Зі збільшенням частоти електричного поля зростає швидкість нагрівання, 
проте зменшується глибина проникнення поля в продукт, тобто втрачається 
ефект об’ємного прогрівання. Так, для збереження об’ємного прогрівання  
на вищевказаних частотах теплову обробку слід здійснювати при товщині 
виробів не більше 30...50 мм. Тому під час вибору частоти поля прагнуть 
забезпечити підведення до продукту питомої потужності заданої величини, 
необхідну глибину проникнення поля, а також ефективну роботу  
НВЧ-генератора.  

Раціональне управління теплотою, що виділяється в процесі  
НВЧ-нагрівання, є основою будь-якого технологічного процесу  
з її використанням. Теплота витрачається на нагрівання продукту  
до температури кипіння води в ньому і на випаровування вологи. Оскільки 
волога всередині матеріалу знаходиться в замкненому просторі, з початком 
кипіння води всередині матеріалу підвищується надлишковий тиск у межах  
від 10 до 100 кПа, що приводить до підвищення температури кипіння води. 
Надмірний тиск у матеріалі залежить від кількості виділеної в ньому теплоти, 
відстані до поверхні, фазового складу вологи, що рухається в порах,  
а також її в’язкості при даній температурі. Унаслідок надлишкового тиску 
основна маса вологи рухається до поверхні продукту і видаляється не тільки  
у вигляді пари, але і в рідкій фазі, що зменшує витрати енергії  
під час випаровування або сушіння. Надмірний тиск можна підвищити, 
розмістивши матеріал під пресом. Однак для харчового продукту  
як надлишковий тиск, так і підвищена температура є небажаними чинниками. 
При рівномірному виділенні теплоти надлишковий тиск прагне  
до рівноважного тиску. Якщо надлишковий тиск перевищує межу міцності 
матеріалу під час його розтягування, то підвищується рівень структурних змін, 
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що приводить до утворення розривів, тріщин. Вплив більш високих температур 
негативно відбивається на фізико-хімічних змінах харчового продукту, 
особливо якщо тривалість обробки перевищує певну величину.  

Слід також ураховувати, що швидкість вологовидалення залежить від 
геометричних розмірів продукту і його електричної характеристики,  
яка визначається діелектричною проникністю ε' і тангенсом кута втрат tgδ.  
Їх величини залежать від складу продукту, його структури і вологості, а також 
від частоти, напряму струму та інших чинників. Добуток діелектричної 
проникності та тангенса кута втрат ε"= ε' tgδ, тобто коефіцієнт діелектричних 
втрат характеризує властивості матеріалу під час високочастотного нагрівання. 
Вологий матеріал має найбільшу величину коефіцієнта втрат, і тому 
нагрівається найінтенсивніше. У процесі вологовидалення коефіцієнт втрат 
зменшується, отже, зменшується і кількість теплоти, яка виділяється в ньому, 
що вказує на вибіркову здатність НВЧ-нагрівання.  

Таким чином, основною причиною виникнення внутрішнього нагрівання  
в діелектриках, розміщених у змінному електричному полі, є поляризація,  
у ході якої під впливом зовнішнього електричного поля відбувається зміщення 
зв’язаних зарядів, що пов’язано з витратами енергії. Виділена під дією 
електромагнітного поля теплота, що впливає на швидкість нагрівання  
й ефективність вологовидалення, залежить від частоти і напруженості поля, а 
також від діелектричних параметрів нагрітого продукту. Вибираючи параметри 
електромагнітного поля, необхідно забезпечити підведення до продукту заданої 
величини питомої потужності, необхідну глибину проникнення поля, а також 
ефективну роботу НВЧ-генератора. 

 
1.4.3. Технічне забезпечення НВЧ-обробки харчової сировини 
 
За статистикою близько 40% загальної кількості промислових 

мікрохвильових установок у світі використовуються в теплових процесах  
з інтервалом ‒20...+5° C при атмосферному тиску або у вакуумі. Майже 30% – 
це установки, що використовуються в інтервалі 10…50° С при атмосферному 
тиску або у вакуумі. Решту всіх теплових процесів (в інтервалі 50…100° С  
і вище) здійснюють 30% установок, що працюють при нормальному тиску або 
протитиску [156]. НВЧ-установку будь-якого призначення можна подати 
структурною схемою (рис. 1.1). Вона має НВЧ-генератор (магнетрон) із блоком 
живлення, лінію передачі НВЧ-енергії, робочу камеру і систему завантаження-
розвантаження. Системою управління процесом регулюються режимні 
параметри роботи НВЧ-генератора та системи завантаження-розвантаження. 

НВЧ-генератором є спеціальний електронний прилад – магнетрон. Окрім 
нього, також застосовуються деякі інші електронні прилади, серед  
них: клістрони, лампи біжучої та поворотної хвиль, твердотільні пристрої.  
У НВЧ-генераторах здійснюється перетворення енергії джерела постійної 
напруги в енергію електромагнітних коливань, передавання яких до 
навантаження здійснюється НВЧ-трактом (лінія передачі), основними 
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елементами якого є хвилеводи – металеві труби прямокутного або круглого 
перетину. Біля хвилеводу розміщується дисектор, який обертається від 
повітряного потоку вентилятора та забезпечує рівномірне розповсюдження 
мікрохвильових сфер за об’ємом камери та, відповідно, рівномірне нагрівання 
продукту. Замість дисектора можна використати ротаційний стіл, на якому 
розміщується оброблений продукт. Останній можна розмістити як у хвилеводі,  
так і в спеціальній камері-резонаторі, тобто в робочій камері НВЧ-печі. 
Система керування яляє собою блок вводу інформації та призначена для 
керування всіма технологічними процесами обробки. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Структурна схема НВЧ-установки 
 
Розглянемо окремі апарати та способи теплової обробки на основі  

НВЧ-нагрівання.  
Промисловістю випускається широка номенклатура НВЧ-апаратів малої 

(0,5…1,5 кВт), середньої (1,5…5,0 кВт) та великої потужності (більше 5 кВт). 
За принципом дії вони бувають періодичної дії (камерні) та безперервної 
(конвеєрні), а за способом виконання – настільного та підлогового типу.  

Камерні НВЧ-апарати мають вигляд прямокутного корпусу, розділеного 
на дві частини – камеру нагрівання і магнетрон з панеллю управління  
в корпусі. Магнетрон генерує електромагнітну енергію, що передається  
хвилеводом у робочу камеру [157;158]. 

НВЧ-піч PRO COMBI 840 додатково має кварцовий гриль та повітряний 
електронагрівач, що дозволяє поєднувати в одній конструкції функції трьох 
апаратів: мікрохвильової печі, гриля та конвекційної печі. Гриль можна 
використовувати незалежно від мікрохвильового режиму роботи апарата.  
Для рівномірнішого нагрівання «гриль» може бути скомбінований  
із вимушеною конвекцією повітря. Режим подачі нагрітого повітря також 
можна використовувати самостійно, незалежно від мікрохвильового режиму 
роботи печі.  

НВЧ-печі фірми «АМАНА» відрізняються наявністю вентилятора 
всередині робочої камери, що дозволяє запобігти утворенню в ній холодної 
зони, а також двостороннім підведенням НВЧ-хвиль зверху та знизу. 

НВЧ-піч моделі LD 510P має електронне управління з сенсорною 
панеллю керування, функцію управління кількістю порцій «Х2»,  
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що здійснює підрахунок часу приготування декількох порцій. Також вона має 
програмоване меню на 10 страв, можливість використання п’яти рівнів 
потужності НВЧ-генератора. 

НВЧ-піч моделі RFS 511 має програмоване меню на 100 страв, п’ять 
рівнів потужності, оснащена автоматичною функцією підрахунку кількості 
порцій та функцією збільшення часу приготування. Піч дозволяє готувати  
в трьох режимах: НВЧ-нагрівання, гриль та конвекція. 

Мікрохвильові печі серії METOS MENUMASTER мають на задній панелі 
всередині камери вентилятор для забезпечення рівномірного розподілення 
нагрітого повітря по всьому об’єму робочої камери. Панель управління має 
сенсорні кнопки для задавання одинадцяти режимів потужності. 

Модель METOS MENUMASTER DC 30E має, окрім мікрохвильового 
нагрівання, конвекційний режим жарення в межах температур 70…250° С. 
Внутрішня поверхня печі покрита тефлоном. Комбінування НВЧ-нагрівання  
та конвекційного режиму жарення дозволяє значно скоротити час теплової 
обробки кулінарної продукції. 

Мікрохвильові печі серії BORK MW випускаються з механічним (BORK 
MW JIMI 1323, BORK MW JIMI 2123) та електронним (BORK MW EI 2525) 
управлінням. Усі моделі печей оснащені режимом «гриль», а модель  
BORK MW EI 2525 – режимом «конвекція» та програмним меню на вісім страв. 

Мікрохвильова сушарка шахтового типу являє собою три вертикальні 
шахти з розміщеними на них магнетронами, оснащеними системою 
охолодження, що становитьться з повітроводів. Насіння, що висушуються, 
подаються в шахти з бункера за допомогою системи шиберів,  
а вивантажується за допомогою заслінок. Сушіння проводиться комбінованим 
способом. Кожна із шахт працює за принципом завантаження – НВЧ-нагрівання – 
продування – вивантаження. Для продування використовується підігріте 
повітря із системи охолодження магнетронів.  

Мікрохвильова сушарка шнекового типу становитьться з корпусу  
із завантажувальною камерою, усередині якого розміщено шнек,  
що приводиться в обертання від приводу. Над шнеком розміщено магнетрони  
і зовнішній повітровід, що забезпечують мікрохвильовий вплив на продукт, 
який рухається, та обдування повітрям. 

Мікрохвильова вакуумна сушарка барабанного типу становитьться  
із сушильної камери у вигляді барабана, пристрою, магнетронів,  
що розташовані на обичайці барабана, вакуум-насоса і системи контролю  
і керування. Кипіння вологи в матеріалі в умовах вакуумування досягається  
за температур 50...60° С. 

Вакуумна сушарка з НВЧ-нагріванням безперервної дії [25] має в робочій 
камері стрічковий транспортер, що переміщує продукти. Нагрівання  
їх здійснюється завдяки магнетрону і хвилеводам. Вакуум у камері сушарки 
підтримується вакуум-насосом. Готовий продукт вивантажується через 
шлюзовий бункер. 



 

 30 

Установка для сушіння в’язких матеріалів містить вертикальну сушильну 
камеру у вигляді хвилеводу з підключеним до її верхньої частин пристроєм 
підведення НВЧ-енергії. Установка забезпечена уловлювачем надлишків  
НВЧ-енергії, а також завантажувальним і розвантажувальним пристроями, 
розташованими відповідно над пристроєм підведення НВЧ-енергії і в нижній 
частині камери. Для забезпечення можливості безперервного сушіння 
матеріалів, що містять термолабільні речовини, і більш повного використання 
НВЧ-енергії, внутрішня порожнина сушильної камери забезпечена пристроєм  
для вакуумування [159]. 

Пристрій для високочастотного сушіння являє собою НВЧ-камеру, 
усередині якої розміщено конвеєр з діелектричного матеріалу, що пропускає 
повітря, призначений для переміщення оброблюваного виробу.  
НВЧ-генератор обладнано системою охолодження з вхідним і вихідним 
патрубками. Для поліпшення якості сушіння через повітряний колектор  
з розподільними соплами на оброблювані вироби направляються потоки 
повітря з регульованими параметрами тиску і температури [160]. 

НВЧ-установка для сушіння сипких продуктів має робочі камери,  
послідовно розташовані в напрямку руху транспортера. На зовнішній поверхні 
стінки корпусу закріплено випромінювачі НВЧ-енергії, а всередині кожної  
з робочих камер розміщено пасивний ребристий відбивач із забезпеченням 
електричного контакту зі стінкою корпусу, а також можливості регулювання 
кута його нахилу відносно випромінювачів НВЧ-енергії і транспортера,  
що дозволяє підвищити раціональність використання НВЧ-енергії [161]. 

Універсальна установка для НВЧ-сушіння харчової сировини забезпечує 
комбінування подачі мікрохвильової енергії та енергії інфрачервоного 
випромінювання, для чого передбачено такі зони обробки: зона  
з НВЧ-генераторами та зона з інфрачервоним випромінюванням [162]. 

Пристрій для НВЧ-нагрівання містить робочу камеру з кришкою  
елементами введення енергії, розташованими під рівними кутами по колу, які 
через хвилеводи підключені до НВЧ-генераторів. Для збільшення густини 
енергії в робочій камері навпроти кожного елемента введення енергії 
встановлено додаткові елементи введення енергії зі зміщенням по висоті  
на довжину хвилі, які через хвилеводи підключені до додаткових  
НВЧ-генераторів [163].  

Пристрій для НВЧ-нагрівання рідких продуктів має резонаторну камеру  
зі спіралеподібним каналом, утвореним двома обертовими конусами,  
що забезпечує рівномірність нагрівання харчових продуктів [164]. Для 
прискорення нагрівання продукту пристрій для НВЧ-нагрівання рідких і в’язких 
продуктів має розташовані один над одним хвилеводи прямокутної форми [165]. 

НВЧ-стерилізація рідких і пюреподібних продуктів комбінує  
НВЧ-нагрівання з впливом акустичних коливань з резонансною частотою [166]. 

Пастеризація гігроскопічних продуктів для прискорення процесу  
і досягнення максимального пастеризуючого ефекту зі збереженням фізико-
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хімічних властивостей продукту ‒ це подача пари в процесі обробки  
в електромагнітному полі [167]. 

Спосіб отримання екстрактів із кавової сировини в НВЧ-полі дозволяє 
значно інтенсифікувати внутрішньодифузійні процеси масообміну і може 
застосовуватись у технологіях виробництва розчинної кави, для утилізації 
шламу кави та сушіння [168; 169]. 

Таким чином, апарати НВЧ-нагрівання мають досить широку номенклатуру 
і відрізняються потужністю, принципом дії, способом виконання та ін.  
НВЧ-установки будь-якого призначення є однотипними і складаються  
з НВЧ-генератора (магнетрона) із блоком живлення, лінії передачі НВЧ-енергії, 
робочої камери і системи завантаження-розвантаження. Відповідними технічними 
рішеннями здійснюється вдосконалення традиційних НВЧ-апаратів для 
інтенсифікації нагрівання харчових продуктів, досягнення високого ступеня 
рівномірності нагрівання, підвищення раціональності використання НВЧ-енергії.  

 
1.4.4. Особливості визначення теплофізичних та діелектричних 

властивостей гетерогенних систем 
 
Розвиток і вдосконалення процесів та апаратів для тепломасообмінної 

обробки з використанням традиційних і електрофізичних методів нагрівання 
базуються на аналізі властивостей сировини як об’єкта обробки  
та їх використанні для вибору науково обґрунтованих методів і режимів 
процесу, що є вихідною базою для створення раціональної конструкції апарата. 
Водночас вирішуються і зворотні завдання, пов’язані з розробкою способів 
прогнозування властивостей для одержання кінцевих продуктів  
із заздалегідь заданими характеристиками. У зв’язку з цим важливим етапом 
дослідницької роботи має бути отримання даних про теплофізичні, 
діелектричні й інші властивості сировини та харчової продукції.  

Продукція харчової промисловості – це зазвичай складні гетерогенні 
системи, тобто суміші речовин, які можуть бути твердими тілами різноманітної 
структури або рідиною, тобто розчинами різної концентрації,  
у яких також можуть міститись газові включення, крім того, не виключене 
взаємопроникнення компонентів. На жаль, у довідковій літературі практично 
відсутня інформація про теплофізичні та діелектричні властивості складних 
харчових сумішей як основи рецептур різноманітної харчової продукції. Для 
таких систем труднощі експериментального визначення властивостей 
зумовлені їх залежністю від зміни структури, стану, складу, а також 
взаємовпливом процесів перенесення тепла (енергії) і маси (вологи), особливо  
за наявності фазових перетворень. Наведемо кілька конкретних прикладів,  
що вказують на складність вищезазначеної проблеми [170‒177]: 

– структурні осередки харчових продуктів складними механізмами 
зв’язані з вологою, жировими включеннями й іншими складовими частинами 
системи, при цьому волога може знаходитись у вільному та зв’язаному стані  
у різних співвідношеннях;  
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– за структурними характеристиками пасти можуть бути віднесені  
до групи мікроскопічно гомогенних речовин, що умовно дозволяє їх розглядати  
як полідисперсні системи, у яких волога є компонентом із властивостями, 
подібними до властивостей вільної вологи; 

– у процесі нагрівання або охолодження продукту волога може 
переходити з твердого стану в рідкий або пароподібний і навпаки. Фазові 
переходи супроводжуються фундаментальною перебудовою структури 
речовини, зміною в’язкості, об’єму й інших характеристик, а також 
поглинанням або виділенням енергії у формі питомої теплоти плавлення, 
кристалізації, випарювання, конденсації та ін.;  

– великий вміст солей, цукристих речовин, кислот та ін. знижує 
температуру кристалізації, а підвищення концентрації сухої речовини викликає 
значну зміну властивостей; 

– у заморожених пастах та екстрактах вода може одночасно знаходитися  
в різних агрегатних станах, тобто у твердій, рідкій, газоподібній фазах. 

Для визначення теплофізичних властивостей (теплопровідності  
та теплоємності) з урахуванням фазових переходів у дослідженнях [178‒180] 
запропоновано розрахункові формули, але вони дійсні лише в межах 
конкретних температурних інтервалів. 

У зв’язку зі стрімким розвитком мікрохвильових технологій особливого 
значення набуває інформація про діелектричні властивості оброблюваної 
сировини, від яких залежать величина питомої потужності електромагнітних 
хвиль, що трансформується на теплоту, і глибина проникнення НВЧ-поля  
в продукт. У свою чергу, діелектричні властивості залежать від частоти 
електромагнітного поля і змінюються залежно від температури і хімічного 
складу продукту. Ураховуючи взаємодію харчових продуктів  
з електромагнітним полем, такі їхні компоненти, як білки, жири, вуглеводи, 
воду, відносять до неідеальних діелектриків, а водяні розчини солей 
(електроліти) – до провідників. 

Діелектричні властивості матеріалу описують за допомогою комплексної 
діелектричної проникності. Дійсна частина ε′, або діелектрична проникність, 
прямо впливає на кількість енергії, що може бути в запасі в матеріалі у формі 
електричного поля. Уявна частина ε", або коефіцієнт поглинання, є мірою 
кількості енергії, яку матеріал може розсіяти у формі теплоти. Тангенс кута 
діелектричних втрат tgδ = ε"/ε' визначає відношення енергії, що витрачається  
на нагрівання, до енергії, яку запасено за період електромагнітних коливань. 

Методи виміру діелектричних характеристик матеріалів розрізняються  
за низкою ознак, серед них: діапазон частот, межі виміру, точність виміру, 
кількість матеріалу використовуваного зразка, досліджуваний інтервал 
температур, стан речовини, складність експерименту та обчислень та ін.  
У НВЧ-діапазоні загальноприйнятими методами виміру є резонансні, 
хвилеводні, метод вільних хвиль і методи, засновані на використанні повільних 
хвиль, із них резонансні методи є найбільш розповсюдженими [101; 181].  
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Існує велика кількість резонансних методів і їх модифікацій, що 
зумовлено використанням різної геометрії резонаторних порожнин  
і досліджуваних зразків, видом електромагнітних коливань, а також методикою 
виміру резонансних властивостей. Практичне застосування знайшли системи, 
що мають досить просту конфігурацію – циліндричні, прямокутні, коаксіальні  
і піддаються теоретичному розрахунку з використанням простих формул. Тому 
важливим етапом досліджень з удосконалення процесів та апаратів для 
тепломасообмінної обробки з використанням традиційних і електрофізичних 
методів нагрівання є систематизація теплофізичних і діелектричних 
характеристик складних гетерогенних систем як рецептурної основи харчової 
продукції, з урахуванням структури, стану, складу, взаємовпливу процесів 
перенесення теплоти (енергії) і маси (вологи), форм зв’язку вологи, фазових 
переходів та ін. 

Таким чином, відповідно до наведеної в цьому розділі інформації можна 
сформулювати наступні висновки. Основні принципи класифікації овочевої 
сировини, що передбачають поділ за ботанічними, господарськими ознаками  
та тривалістю життя, мають суттєвий недолік, оскільки жодна з вищеназваних 
ознак не враховує принципів переробки сировини. Розглядаючи овочеві 
рослини як сировинну базу для виробництва харчової продукції, доцільно 
доповнити традиційну класифікацію ознаками, які характеризують особливості 
переробки (вид сировини, вид обробки, фізичний стан дисперсної системи, 
кінцевий продукт), що дає можливість системно і диференційовано підходити 
до питань удосконалення процесів та обладнання, обирати на різних стадіях 
раціональні варіанти технологічної обробки.  

Для вдосконалення процесів випарювання та сушіння виділено групу 
прогресивних технічних аспектів, що дозволяє підвищити ефективність 
процесів та якість концентрованої та сушеної продукції: застосування  
НВЧ-нагрівання – для інтенсифікації нагрівання і вологоперенесення; 
вакуумування середовища – для зниження температури кипіння; використання 
перемішувального пристрою – для активізації процесу випаровування через 
руйнування зневоднюваної дифузійної зони в примежовому шарі. Регулювання 
режимних параметрів НВЧ-обробки з урахуванням вакуумування робочого 
середовища та перемішування дозволяє керувати процесом вологоперенесення 
з урахуванням особливостей взаємодії вологи та сухих компонентів продукту. 

Мікрохвильова технологія є одним із найефективніших методів обробки 
харчової сировини, зважаючи на значне скорочення тривалості процесів  
і енерговитрат, збільшення термінів зберігання продукції. Одним  
із найважливіших чинників, що стримують запровадження НВЧ-нагрівання  
в технологічних процесах виробництва прогресивної харчової продукції,  
є відсутність систематизованих даних про теплофізичні й діелектричні 
властивості складних гетерогенних систем як рецептурної основи харчової 
продукції, з урахуванням їх складу, структури, стану та ін. 
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РОЗДІЛ 2 
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ  

ЕФЕКТИВНОСТІ НВЧ-ОБРОБКИ ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ 
 
У ході огляду літературних джерел щодо теорії діелектричного 

нагрівання та практики його застосування не виявлено узагальненої наукової 
інформації, яка дала б наочне уявлення про взаємозв’язок комплексу 
визначальних чинників під час НВЧ-обробки, зокрема на етапах генерування  
НВЧ-енергії, її розповсюдження середовищем, проникнення всередину 
продукту та перетворення на теплоту. Очевидним наслідком цього  
є вузькоспрямованість існуючих науково обґрунтованих підходів  
до вдосконалення НВЧ-обробки для забезпечення її інтенсифікації  
та енергоефективності, отримання продукції високої якості з урахуванням 
зміни властивостей сировини під час нагрівання. Схематичне подання 
системного взаємозв’язку визначальних чинників дасть можливість розширити 
уявлення про можливі варіанти вдосконалення цього процесу.  

 
2.1. Формулювання методологічних принципів підвищення 

енергоефективності мікрохвильової обробки харчових напівфабрикатів 
 
На підставі систематизації наукової інформації відносно генерування 

електромагнітної енергії, її перенесення та перетворення на теплову розроблено 
принципову схему системного взаємозв’язку визначальних чинників під час  
НВЧ-нагрівання (рис. 2.1), яка визначає методологічні принципи підвищення 
енергоефективності мікрохвильової обробки харчових напівфабрикатів [247; 248]. 
Під час її розробки здійснювався аналіз визначальних чинників на різних 
етапах, зокрема генерування НВЧ-енергії, її розповсюдження середовищем, 
проникнення всередину продукту та перетворення на теплоту.  

Для НВЧ-генератора найбільш значущими є два визначальних чинники – 
частота струму та вихідна потужність. Частота струму є постійною величиною  
і вибирається, як правило, із дозволених для промислового використання 
частот, з урахуванням глибини проникнення електромагнітних хвиль  
у продукт. Для обробки харчових продуктів використовують переважно частоту 
2450 МГц. Під час роботи НВЧ-генератора в середовищі утворюється 
електромагнітне поле, напруженість якого залежить від вихідної потужності. 
Напруженість характеризує електромагнітне поле в заданій координаті  
в певний час та впливає на густину енергії, яка переміщується в середовищі  
з конкретною швидкістю. Від вищевказаних чинників залежить значення 
питомої енергії, яка досягає поверхні харчового напівфабрикату.  

Напруженість електромагнітного поля не є постійною величиною,  
а залежить від значення координати та змінюється в просторі, тому значущими 
чинниками є також площа поверхні харчового напівфабрикату та його товщина.  
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Рисунок 2.1 – Принципова схема системного взаємозв’язку визначальних 
чинників під час НВЧ-обробки у вакуумі 
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Харчовий напівфабрикат має комплекс властивостей – теплофізичних, 
діелектричних, які значною мірою залежать від вологовмісту продукту. 
Збільшення кількості молекул води, що рухаються в заданому об’ємі, зумовлює 
збільшення величини кута діелектричних втрат і, відповідно, інтенсивніше 
нагрівання. Зневоднення продукту в процесі нагрівання супроводжується 
нерівномірністю розподілу вологи за об’ємом. При цьому вологіші ділянки 
отримують більше енергії, та внаслідок руху вологи її концентрація 
вирівнюється. Поступове зменшення вмісту вологи приводить до зменшення 
кута діелектричних втрат і, відповідно, до зменшення питомої теплової 
потужності, що виділяється в продукті. 

Таким чином, комплексом теплофізичних і діелектричних властивостей 
визначається опір для переміщення електромагнітного поля, глибина 
проникнення електромагнітного поля та коефіцієнт згасання. Проходячи крізь 
продукт, напруженість електромагнітного поля послаблюється, результатом 
чого є зменшення теплової потужності та інтенсивності нагрівання продукту. 
Як правило, для збереження об’ємного прогрівання за вищевказаної частоти  
в більшості випадків тепловій обробці слід піддавати вироби товщиною  
не більше 30...50 мм. 

Теплова потужність, що виділяється в продукті, забезпечує діелектричне 
нагрівання, під час якого відбувається випарювання вологи. Під час нагрівання 
продукту протягом заданого часу відбуваються відповідні зміни компонентів, 
чим забезпечується отримання готової харчової продукції з заданими 
властивостями. При цьому слід зауважити, що збільшення теплової потужності, 
з одного боку, приводить до збільшення швидкості видалення вологи,  
а з іншого – до підвищення температури, що є одним із небезпечних чинників 
для харчового продукту, якщо тривалість обробки перевищує певну межу. 

НВЧ-обробка у вакуумі може здійснюватись за різних значень тиску  
та температури, а загальні витрати енергії залежать від питомої теплоємності 
продукту, кількості випареної вологи та теплоти пароутворення за заданих 
параметрів тиску. 

Таким чином, для забезпечення ефективної роботи НВЧ-генератора  
й отримання продукції високої якості необхідно встановлювати раціональні 
значення потужності з урахуванням зміни напруженості електромагнітного 
поля залежно від площі поверхні продукту та його властивостей, що 
визначають глибину проникнення електромагнітного поля, швидкість 
нагрівання та вологоперенесення. 

 
2.2. Обґрунтування фізичної моделі взаємодії електромагнітного поля 

з продуктом довільної форми 
 
Найважливішою проблемою застосування мікрохвильової обробки  

є коректний інженерний розрахунок технологічних режимів процесів – 
нагрівання, сушіння або концентрування. Кінетика цих процесів у першу чергу 
визначається густиною внутрішніх джерел теплоти, які виникають унаслідок 
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поляризаційних явищ у неідеальних діелектриках, до яких належить більшість 
харчових продуктів [249]. Питома теплова потужність, що виділяється  
в продукті під час НВЧ-нагрівання, з одного боку, залежить від електричних 
параметрів поля (частоти струму і квадрата напруженості), з іншого –  
від діелектричних параметрів продукту (кута діелектричних втрат і відносної 
діелектричної проникності) і визначається за відомою формулою 

 
2

0 Etgf2 δεεπω = ,                                              (2.1) 
 

де ε0 – електрична постійна (ε0 = 8,85·10-12 Ф/м); 
     f ‒  частота електромагнітних коливань, Гц; 
    ε – діелектрична проникність середовища; 
    tgδ  ‒ тангенс кута втрат; 
    Е – напруженість електричного поля в середовищі, В/м. 

Застосування цієї формули на практиці стикається з необхідністю 
розв’язання електродинамічної задачі з визначення напруженості 
електромагнітного поля всередині продукту. В окремих найпростіших випадках 
така задача може бути розв’язана, наприклад для пластини, симетрично 
розташованої в одномодовій резонаторній НВЧ-камері [250]. Проте таке 
рішення є досить грубим наближенням до реальних умов обробки  
в найпоширеніших типах НВЧ-пристроїв – багатомодових резонаторних  
НВЧ-камерах. Річ у тому, що конструкція таких камер передбачає збудження 
багатомодових електромагнітних коливань, щоб виниклі максимуми  
та мінімуми напруженості електромагнітного поля були більш-менш 
рівномірно розподілені за об’ємом НВЧ-камери. Розподілення результуючої 
напруженості поля значною мірою залежить від діелектричних характеристик 
продукту, його геометрії та розташування у НВЧ-камері. Зважаючи на це, 
неможливо визначити величину Е у формулі (2.1).  

У зв’язку з цим важливими завданнями є обґрунтування фізичної моделі 
взаємодії електромагнітного поля з продуктом довільної форми, який 
розмішено в резонаторній НВЧ-камері, шляхом удосконалення методики 
визначення напруженості електромагнітного поля для розв’язання практичних 
задач НВЧ-нагрівання харчових напівфабрикатів, а також формулювання 
математичної моделі та отримання на її підставі інженерної формули для 
розрахунків густини внутрішніх джерел теплоти [251]. 

 
2.2.1. Удосконалення методики визначення напруженості 

електромагнітного поля для розв’язання практичних задач НВЧ-нагрівання 
харчових напівфабрикатів 

 
Спочатку визначимо зв’язок між напруженістю електромагнітного поля, 

що генерується в резонаторній НВЧ-камері, та потужністю НВЧ-генератора. 
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Для цього скористаємося загальновідомими рівняннями електродинаміки, 
наведеними в працях [252; 253].  

Густина енергії електромагнітного поля Eω , міститься в одиниці об’єму 
середовища, визначається за формулою  

 
2

0 Eεεω = .                                                         (2.2) 
 
Питома потужність П (Вт/м2), що переноситься електромагнітною хвилею 

в середовищі, визначається за формулою  
 

2
0EП νεενω == ,                                                    (2.3) 

 

де 
εµ

ν c=  – швидкість світла в середовищі, м/с; 

    с – швидкість світла  у вакуумі (
00

1

µε
=c ); 

   µ0 – магнітна стала (µ0=4π·10-7 Гн/м); 
    µ – магнітна проникність середовища.  

У робочому об’ємі НВЧ-камери електромагнітна хвиля переміщується 
практично зі швидкістю світла у вакуумі, оскільки для повітря діелектрична  
і магнітна проникності середовища дорівнюють одиниці (ε'=µ=1). Отже, питома 
потужність (2.3), що переноситься від НВЧ-генератора до продукту, дорівнює 

 
2

00EcП ε= ,                                                        (2.4) 
 

де Е0 – напруженість електричного поля в НВЧ-камері, В/м. 
Якщо навантаження резонаторної НВЧ-камери є оптимальним, тобто 

узгодженим за об’ємом продукту та резонатора (в іншому випадку ККД 
резонатора малий та НВЧ-генератор може вийти з ладу), питому потужність 
електромагнітної хвилі на межі «продукт – вільний об’єм НВЧ-камери» можна 
визначити таким чином: 

 

S

P
П = ,                                                            (2.5) 

 
де Р – потужність НВЧ-генератора, Вт; 
    S ‒ площа поверхні продукту, м2. 

Прирівнявши праві частини виразів (2.4) і (2.5), можна отримати вираз  
для визначення напруженості електромагнітного поля на поверхні продукту 
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cS

P
E

0
0 ε

=  .                                                      (2.6) 

 
Наступним кроком є визначення напруженості електромагнітного поля,  

яка виникає в самому продукті, оскільки вона відрізняється від напруженості  
на межі «продукт – середовище НВЧ-камери» внаслідок залежності швидкості 
поширення електромагнітної хвилі від діелектричних характеристик 
середовища.  

За умов оптимального навантаження НВЧ-резонатора вся енергія 
електромагнітної хвилі поглинається продуктом, тобто питома потужність П 
електромагнітної хвилі не змінюється на межі «продукт – НВЧ-камера». На 
підставі (2.3) та (2.4) можна записати таке: 

 
2

00
2

00 EcEі ενεε = .                                            (2.7) 
 
Звідки, з урахуванням виразу для швидкості світла у середовищі, 

отримуємо 
 

ε

2
02

0

E
Eі = .      (2.8) 

 
З урахуванням виразу (2.6) отримуємо 
 

cS

P
Eі εε0

0 = .      (2.9) 

 
Таким чином, формула (2.9) ураховує взаємозв’язок між потужністю  

НВЧ-генератора, внутрішнім електромагнітним полем у харчовому продукті  
та площею його поверхні [251; 254].  

Для розрахунку зміни напруженості електромагнітного поля за глибиною 
продукту Е∆ зазвичай користуються відомою формулою [249] 

 
∆−

∆ ⋅= αeEE ,                                                (2.10) 
 

де α – коефіцієнт згасання хвилі (
δ

α 1= ); 

     ∆ – відстань від поверхні продукту до точки, у якій визначається 
напруженість електромагнітного поля, м; 

    
δεπ

δ
tgf

c

′
=  – глибина проникнення електромагнітного поля в продукт, м. 
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У формулі (2.10) значущим чинником є коефіцієнт згасання хвилі α , 
значення якого залежить від глибини проникнення електромагнітного поля δ,  
що у свою чергу залежить від комплексу діелектричних властивостей харчового 
напівфабрикату та їх зміни в процесі нагрівання та зневоднення.  

Таким чином, напруженість електромагнітного поля за об’ємом 
харчового напівфабрикату в сукупності з комплексом його діелектричних  
і тепломасообмінних характеристик впливають на величину питомої 
потужності й, відповідно, швидкість нагрівання та вологоперенесення. 
Запропонована методика дає можливість під час розв’язання практичних задач 
НВЧ-нагрівання харчових напівфабрикатів із заданими теплофізичними  
та діелектричними властивостями визначати напруженість електромагнітного 
поля, що утворюється НВЧ-генератором, на поверхні та внутрішніх шарах 
харчового напівфабрикату. Проте для перевірки можливості адаптації цих 
методик необхідно отримати дані щодо зміни діелектричних характеристик 
досліджуваної сировини та глибини проникнення електромагнітного поля. 

 
2.2.2. Формулювання математичної моделі потужності внутрішніх 

джерел теплоти 
 
Моделювання потужності внутрішніх джерел теплоти проводили  

з урахуванням ефекту поглинання електромагнітної енергії в продукті  
від поверхні до його центру (рис. 2.2) [251; 254].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.2 – Схема розрахунку потужності внутрішніх джерел теплоти 

 
Для цього запишемо баланс потужності для довільного внутрішнього 

шару продукту об’ємом dV із площею поверхні SV  в такому вигляді: 
 

dПSdV V−=ω .                                             (2.11) 
 
У рівнянні (2.11) знак «-» вказує на те, що напруженість внутрішнього 

електромагнітного поля Еі зменшується внаслідок перетворення на теплоту. 

 

SV 

dV 
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На підставі (2.1) та (2.3) з урахуванням швидкості світла в середовищі 
отримуємо 

 

)(2 2
0

2
0 iVi EdScdVEtgf ⋅−=⋅ εεδεεπ .    (2.12) 

 
З урахуванням виразу для глибини проникнення НВЧ-енергії в діелектрик 

(δ, м) [252] 
 

δεεπ
δ

tgf2

c

0

=      (2.13) 

 
та на підставі (2.12) отримуємо таке диференційне рівняння: 

 

V
V

2
i

2
i dr

1

S

dV1

E

)E(d

δδ
−=−= ,          (2.14) 

 
де rV – поточна відстань уздовж нормалі від поверхні до внутрішнього шару 
продукту dV. 

Розв’язок виразу (2.14) за граничної умови 0i0ri EE
V

=
=

 має вигляд (2.15) та 

описує розподілення напруженості електромагнітного поля за внутрішнім 
об’ємом продукту таким чином: 

 

δ
Vr

ii eEE
−

= 2
0

2
.     (2.15) 

 
Підставивши (2.15) у (2.1) з урахуванням (2.9) та (2.13), отримуємо 

розрахункову формулу для визначення густини джерел теплоти за внутрішнім 
об’ємом продукту під час його НВЧ-обробки  

 

δ

δ
ω

Vr

V e
S

P
r

−

⋅
=)( .     (2.16) 

 
Зауважимо, що отримана формула повністю збігається з відомою 

формулою (2.17) для розрахунку густини внутрішніх джерел теплоти, яку 
подають зазвичай у такому вигляді [249]: 

 

δωω
x

ex
−

= 0)( ,     (2.17) 
 

але, на відміну від (2.17), формула (2.16), по-перше, містить у явному вигляді 
значення потужності внутрішніх джерел теплоти на поверхні продукту 
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)S/(P0 ⋅= δω , по-друге, формула має універсальне застосування, оскільки 
отримана для довільної форми продукту, характерним розміром якого  
є відношення його об’єму до площі поверхні (0≤rV≤V/S).  

Важливим практичним питанням є отримання розрахункової формули для 
середньої потужності внутрішніх джерел теплоти, бо саме її найчастіше 
використовують у інженерних розрахунках. На підставі (2.16) середнє значення 
питомої потужності внутрішніх джерел теплоти визначимо інтегруванням  
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,   (2.18) 

 
де RV=V/S  ‒ відношення об’єму продукту до площі його поверхні, м. 

Якщо порівняти отриману формулу (2.18) з відомим наближенням  
для густини внутрішніх джерел теплоти  

 

V

P=ω ,        (2.19) 

 
де P – потужність НВЧ-генератора, Вт; 

V  ‒ об’єм продукту, м3, 
 

то вона збігається з нею, коли RV/δ>>1, тобто за великих об’ємів продукту.  
Проте відомо, що для забезпечення рівномірності НВЧ-нагрівання розміри 
продукту хоча б в одному вимірі не повинні значно перевищувати глибину 
проникнення НВЧ-енергії, тому в цих випадках формула (2.19) буде давати 
похибку в розрахунках.  

Для перевірки адекватності отриманого рівняння (2.18) були 
проаналізовані експериментальні дані відповідно до джерела [255]. У ході цих 
експериментів потужність внутрішніх джерел теплоти визначалась за темпом 
нагрівання води (її діелектричні властивості є широковідомими і докладно 
описані в науковій літературі) у контейнерах різної геометричної форми, які 
розміщали в робочій камері НВЧ-печі об’ємом 15 л з потужністю 500 Вт  
(рис. 2.3). Точками позначено експериментальні дані, суцільними лініями ‒ 
розрахунок за формулою (2.18) для кожного виду контейнера. 
Експериментальна перевірка підтвердила фізичну адекватність отриманого 
рівняння. 

Таким чином, шляхом математичного моделювання потужності 
внутрішніх джерел теплоти з урахуванням ефекту поглинання електромагнітної 
енергії в продукті від поверхні до його центру отримано розрахункову формулу 
для визначення середньої за об’ємом продукту питомої потужності внутрішніх 
джерел теплоти під час НВЧ-обробки, яка має універсальне застосування для 
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довільної форми продукту, характерним розміром якого є відношення його 
об’єму до площі поверхні.  

 

 
 

Рисунок 2.3 – Порівняння експериментальних та розрахункових даних густини 
внутрішніх джерел теплоти під час НВЧ-нагрівання води в контейнерах різної форми:  
1 – циліндр D=57 мм, Н=10…80 мм; 2 – паралелепіпед 170××××75 мм, Н=3…10 мм;  
3 – циліндр D=90 мм, Н=15…90 мм; 4 – циліндр D=150 мм, Н=5…28 мм; 5 – циліндр 
D=70 мм, Н=20…120 мм; 6 – циліндр D=120 мм, Н=5…28 мм; 7 – паралелепіпед  
97××××45 мм, Н=10…75 мм; 8 – паралелепіпед  120××××70 мм, Н=12…108 мм  

  
 
2.3. Теплові розрахунки процесів НВЧ-концентрування  

та НВЧ-сушіння рослинної сировини за умов вакуумування 
 
Теплота, що виділяється в харчовому продукті, витрачається на його 

нагрівання до температури кипіння води, а також на її випаровування. Оскільки 
волога всередині продукту знаходиться в замкненому середовищі,  
то з початком її кипіння починає зростати надлишковий тиск і, відповідно, 
температура кипіння. Надлишковий тиск залежить від кількості теплоти,  
що виділяється, в’язкості вологи за даної температури, відстані до поверхні 
продукту. За умов рівномірного виділення теплоти надлишковий тиск 
намагається досягти рівноважного, тому саме перепадом тиску переважно 
визначається інтенсивність переміщення вологи до поверхні продукту. 

Створити перепад тиску можна, розмістивши продукт під пресом або 
навпаки – у вакуумованому середовищі. Останній випадок викликає інтерес  
з огляду на зниження температури процесу, що має вплинути  
на збереження фізико-хімічних показників отриманої продукції. Отже, 
важливим завданням є отримання розрахункових даних щодо тривалості 
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процесів НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння рослинної сировини за різних 
значень енергетичних чинників (питомої потужності, напруженості 
електричного поля) та глибини вакуумування робочого середовища. Отримання 
цих даних та їх аналіз дозволять передбачити перебіг кінетики  
НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння під час експериментальних досліджень. 

 
2.3.1. Розрахунок кількості енергії під час НВЧ-концентрування  

та тривалості процесу 
 
Для розрахунку НВЧ-концентрування подрібненої рослинної сировини 

беремо такі початкові дані: початкова вологість ω1=85%; кінцева вологість 
ω2=50%; коефіцієнт поглинання ε"=6, питома теплоємність (с=3400 Дж/(кг·К); 
насипна густина ρ=500 кг/м3; геометричні параметри зразка: площа S=5·10-2 м2, 
висота h=4·10-2 м; потужність НВЧ-нагрівання Р – від 0,5 до 3,0 кВт [256]. 

Об’єм зразка становить 
 

V=S·h,                                                      (2.20) 
 

V=5·10-2 ·4·10-2=2·10-3 м3, 
 

а його маса (m, кг) дорівнює 
 

m=ρ·V,                                                           (2.21) 
 

m=500·2·10-3=1 кг. 
 
Розрахуємо кількість теплоти, необхідну для нагрівання зразка  

до температури кипіння в ньому води, таким чином: 
 

Qн=m·c·∆t,                                                       (2.22) 
 

де ∆t – різниця температур, К (∆t=tк-tп), 
     tп, tк – відповідно, початкове та кінцеве значення температури зразка, °С, 
(початкове значення температури беремо 20° С, кінцеве за абсолютного тиску 
105 Па – 100° С). 

Тоді за формулою (2.22) отримуємо 
 

Qн=1·3400·(100‒20)=272 кДж. 
 
Кількість теплоти, необхідну для покриття втрат на випаровування 

вологи, визначаємо за формулою  
 

Qв=r·∆W,                                                       (2.23) 
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де r – теплота пароутворення, Дж/кг (за атмосферного тиску  
Р=105 Па r=2261 Дж/кг); 
        ∆W – зменшення кількості вологи, кг. 

Зменшення кількості вологи можна визначити за рівнянням 
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Тоді 
 

Qв=2261·103·0,7=1583 кДж. 
 
Загальна кількість енергії, необхідної для НВЧ-концентрування продукту, 

становить 
 

Qзаг=Qн+Qв,                                                  (2.25) 
 

Qзаг=272+1582=1855 кДж. 
 
Визначимо, що втрати теплоти Qвт у навколишнє середовище становлять 

близько 5%, тоді 
 

Qвт=0,05·1855=93 кДж, 
 

Qзаг=1855+93=1948 кДж. 
 
Відповідно до наведеного вище прикладу були проведені розрахунки 

кількості потрібної енергії для НВЧ-концентрування за різних значень глибини 
вакуумування, результати яких наведено в табл. 2.1. З отриманих результатів 
випливає, що зі збільшенням глибини вакуумування витрати на нагрівання зразка 
зменшуються. Так, якщо при тиску 100 кПа витрати на нагрівання 1 кг зразка 
дорівнюють 272 кДж, то при тиску 50 кПа – 207 кДж, тобто на 24% менше. У разі 
подальшого зниження тиску витрати на нагрівання стають набагато меншими і за 
тиску 10 кПа становлять лише 88 кДж, тобто в 3,1 разу менше.  

Витрати на випаровування вологи зі збільшенням глибини вакуумування 
збільшуються несуттєво. Так, відносно витрат на випаровування 1 кг вологи  
за тиску 100 кПа, що становлять 1583 кДж, за тиску 50 кПа вони дорівнюють 
1614 кДж, тобто спостерігається збільшення витрат на 1,9%, а за тиску 10 кПа – 
1672 кДж, тобто збільшення витрат на 5,6%. 

Витрати енергії на випаровування вологи значно перевищують витрати 
енергії на нагрівання зразка, причому різниця стає більшою зі збільшенням 
глибини вакуумування. Так, якщо за тиску 100 кПа витрати енергії  
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на випаровування вологи перевищують у 5,8 разу витрати на нагрівання зразка, 
за тиску 50 кПа – у 7,8 разу, за 20 кПа – у 12,1 разу, а за 10 кПа – у 19 разів. 

 
Таблиця 2.1 – Результати розрахунку кількості енергії  

для НВЧ-концентрування 
 

р,  
кПа 

tп, 
 °С 

tк,  
°С 

r,  
Дж/кг 

Qн,  
кДж 

Qв,  
кДж 

Qвт,  
кДж 

Qзаг, 
кДж 

100 20 100 2261 272 1583 93 1948 
80 20 93 2277 248 1594 92 1934 
60 20 86 2295 224 1607 92 1923 
50 20 81 2306 207 1614 91 1912 
40 20 76 2319 190 1623 91 1904 
30 20 69 2335 167 1635 90 1892 
20 20 60 2357 136 1650 89 1875 
10 20 46 2389 88 1672 88 1848 

 
Загалом слід зазначити, що загальна кількість потрібної для  

НВЧ-концентрування енергії зменшується зі збільшенням глибини 
вакуумування. Відносно значення цього показника при 100 кПа, що становить 
1948 кДж, за тиску 50 кПа він дорівнює 1912 кДж, тобто зменшується лише  
на 2%, а при 10 кПа – 1848 кДж, тобто зменшується на 5,1%. 

Таким чином, незважаючи на закономірну тенденцію до зменшення 
кількості потрібної енергії на концентрування зі зниженням тиску, збільшення 
глибини вакуумування дає позитивний результат не лише в аспекті 
енергоефективності, але й відносно зниження температурних параметрів процесу, 
що дозволить більш повно зберегти харчову та біологічну цінність сировини.  

Далі наведено результати розрахунку тривалості процесу  
НВЧ-концентрування залежно від енергетичних чинників та глибини 
вакуумування. Ураховуючи рівняння (2.1), (2.19) для питомої теплової 
потужності, що виділяється в результаті НВЧ-нагрівання в дослідному зразку, 
та вираз εδε ′′=⋅′ tg , напруженість електричного поля за об’ємом зразка можна 
визначити за формулою 

 

ε ′′⋅⋅⋅
= − f

P
E

п

1010556,0
 .                                        (2.26) 

 
Зокрема за потужності НВЧ-нагрівання Р=0,5 кВт та з урахуванням 

об’єму зразка V=2·10-3 м3  за формулою (2.19)  Рпит=250 кВт/м3.  
Тоді за формулою (2.26) 
 

/м553
610245010556,0

250000
610

ВE =
⋅⋅⋅⋅

= − . 
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Розрахунок тривалості (τ, с) НВЧ-концентрування залежно від потужності 
нагрівання та глибини вакуумування здійснювався за формулою  

 

P

Q=τ , с.                                                  (2.27) 

 
Зокрема, за потужності НВЧ-нагрівання Р=0,5 кВт та з урахуванням 

кількості потрібної при тиску р=100 кПа для НВЧ-концентрування 1 кг зразка 
енергії  Q=1948 кДж тривалість процесу τ=64,9 хв.  

Результати розрахунку тривалості НВЧ-концентрування залежно  
від енергетичних чинників та глибини вакуумування наведено в табл. 2.2.  

 
Таблиця 2.2 – Результати розрахунку тривалості НВЧ-концентрування 

залежно від енергетичних чинників та глибини вакуумування 
 

Тиск р, кПа 
100 80 60 50 40 30 20 10 

кількість енергії Qзаг, кДж 
1948 1934 1923 1912 1904 1892 1875 1848 

Потуж-
ність Р, 
кВт 

Питома 
потуж-
ність 
Рп·10-3, 
Вт/м3 

Напруже-
ність 

електрич-
ного поля 
Е, В/м тривалість τ·60-1, с 

0,5 250 553 64,9 64,5 64,1 63,7 63,5 63,0 62,5 61,6 

1,0 500 782 32,4 32,2 32,1 31,9 31,7 31,5 31,3 31,0 

1,5 750 958 21,6 21,5 21,4 21,2 21,1 21,0 20,8 20,5 

2,0 1000 1106 16,2 16,1 16,0 15,9 15,8 15,7 15,6 15,4 

2,5 1250 1237 13,0 12,9 12,8 12,7 12,7 12,6 12,5 12,3 

3,0 1500 1355 10,8 10,7 10,7 10,6 10,6 10,5 10,4 10,3 

  
Аналіз наведених результатів свідчить про те, що зі збільшенням питомої 

потужності нагрівання в межах 250…1500 кВт/м3 зростає відповідно  
і напруженість електричного поля (у межах 553…1355 В/м), чим зумовлене 
скорочення тривалості НВЧ-концентрування. Так, за питомої потужності 
нагрівання 250 кВт/м3 тривалість процесу залежно від глибини вакуумування 
становить (61,6…64,9)·60 с, при 1000 кВт/м3 – (15,4…16,2)·60 с, а при  
1500 кВт/м3 – (10,3…10,8)·60 с. Таким чином, за вищевказаних значень питомої 
потужності нагрівання тривалість процесу скорочується в 4 та 6 разів 
відповідно.  

Суттєвих змін тривалості процесу НВЧ-концентрування залежно  
від значень тиску не встановлено. Так, при тиску 50 кПа за питомої потужності 
250…1500 кВт/м3 тривалість є меншою лише на 1,5…1,9% відносно тривалості 
процесу при тиску 100 кПа, а при 10 кПа – на 4,3…5,4%. 
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2.3.2. Розрахунок кількості енергії під час НВЧ-сушіння та тривалості 
процесу 

 
Для розрахунку НВЧ-сушіння досліджуваної сировини беремо такі 

початкові дані: початкова вологість ω1=50%; кінцева вологість ω2=10%; питома 
теплоємність суміші (с=2600 Дж/(кг·К); насипна густина ρ=330 кг/м3; 
коефіцієнт поглинання ε"=2; геометричні параметри зразка: площа S=6·10-2 м2, 
висота h=5·10-2 м; потужність Р НВЧ-нагрівання – від 0,5 до 3,0 кВт [256]. 

За таких початкових даних об’єм зразка за формулою (2.20) становить 
V=3·10-3 м3,  його маса за формулою (2.21) – 1 кг, а зменшення кількості вологи 
за формулою (2.24) – 0,4 кг. Розрахунок кількості енергії для НВЧ-сушіння 
(табл. 2.3) здійснювався за формулами (2.22)–(2.25). Питому потужність, 
напруженість електричного поля та тривалість НВЧ-сушіння (табл. 2.4) 
визначали за формулами (2.1), (2.19), (2.26), (2.27). 

З отриманих результатів (табл. 2.3) випливає, що зі збільшенням глибини 
вакуумування витрати на нагрівання зразка зменшуються. Так, якщо за тиску  
100 кПа витрати на нагрівання 1 кг зразка дорівнюють 208 кДж, то за тиску  
50 кПа – 159 кДж, тобто на 24% менше. У разі подальшого зниження тиску 
витрати на нагрівання стають набагато меншими і за тиску10 кПа становлять 
лише 68 кДж, тобто в 3,1 разу менше. Витрати на випаровування вологи  
зі збільшенням глибини вакуумування несуттєво збільшуються. Так, відносно 
витрат на випаровування 1 кг вологи за тиску 100 кПа, що становлять 904 кДж, 
за тиску 50 кПа вони дорівнюють 922 кДж, тобто спостерігається збільшення 
витрат на 2%, а за тиску 10 кПа – 956 кДж, тобто збільшення витрат на 5,8%. 

Витрати енергії на випаровування вологи значно перевищують витрати 
енергії на нагрівання зразка, причому різниця стає значно більшою  
зі збільшенням глибини вакуумування. За тиску 100 кПа витрати енергії  
на випаровування вологи перевищують у 4,3 разу витрати на нагрівання зразка, 
за тиску 50 кПа – у 5,8 разу, за 20 кПа – у 9,1 разу, а за 10 кПа – у 14,1 разу. 

 
Таблиця 2.3 – Результати розрахунку кількості енергії для НВЧ-сушіння 

 
Р, 

кПа tп, °С tк, °С r, 
Дж/кг 

Qн, 
кДж 

Qв, 
кДж 

Qвт, 
кДж 

Qзаг, 
кДж 

100 20 100 2261 208 904 56 1168 
80 20 93 2277 190 911 55 1156 
60 20 86 2295 172 918 55 1145 
50 20 81 2306 159 922 54 1135 
40 20 76 2319 146 928 54 1128 
30 20 69 2335 127 934 53 1114 
20 20 60 2357 104 943 52 1099 
10 20 46 2389 68 956 51 1075 
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Таблиця 2.4 – Результати розрахунку тривалості НВЧ-сушіння 
залежно від енергетичних параметрів та глибини вакуумування 
 

Тиск р, Па 
100 80 60 50 40 30 20 10 

кількість енергії Qзаг, кДж 

1168 1156 1145 1135 1128 1114 1099 1075 

По-туж-
ність Р, 
кВт 

Питома 
потуж-
ність, 
Рп·10-3, 
Вт/м3 

Напру-
женість 

електрич-
ного поля, 
Е, В/м 

тривалість τ·60-1, с 

0,5 250 958 38,9 38,5 38,1 37,8 37,6 37,1 36,6 35,8 

1,0 500 1355 19,4 19,2 19,0 18,9 18,8 18,5 18,3 17,9 

1,5 750 1659 12,9 12,8 12,7 12,6 12,5 12,4 12,2 11,9 

2,0 1000 1916 9,7 9,6 9,5 9,4 9,4 9,2 9,1 8,9 

2,5 1250 2142 7,8 7,7 7,6 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 

3,0 1500 2346 6,5 6,4 6,4 6,3 6,2 6,2 6,1 6,0 

 
Загальна кількість потрібної для НВЧ-сушіння енергії зменшується  

зі збільшенням глибини вакуумування. Відносно значення цього показника при 
100 кПа, що становить 1168 кДж, за тиску 50 кПа він дорівнює 1135 кДж, тобто 
зменшується лише на 2,8%, а за 10 кПа – 1075 кДж, тобто зменшується на 8,0%. 

Зі збільшенням питомої потужності нагрівання в межах  
250…1500 кВт/м3 зростає відповідно і напруженість електричного поля  
(у межах 958…2346 В/м), чим зумовлене скорочення тривалості  
НВЧ-концентрування. Так, за питомої потужності нагрівання 250 кВт/м3 
тривалість процесу залежно від глибини вакуумування становить  
(35,8…38,9)·60 с, за 1000 кВт/м3 – (8,9…9,7)·60 с, а за 1500 кВт/м3 –  
(6,0…6,5)·60 с. Таким чином, за вищевказаних значень питомої потужності 
нагрівання тривалість процесу скорочується в 4 та 6 разів відповідно.  

Суттєвого зменшення тривалості процесу НВЧ-сушіння залежно  
від значень тиску не встановлено. Так, при тиску 50 кПа за питомої потужності 
250…1500 кВт/м3 тривалість є меншою лише на 2,6…3,1% відносно тривалості 
процесу при тиску 100 кПа, а при 10 кПа – на 7,7…8,3%. 

 
2.4. Моделювання процесу перемішування дрібнодисперсних систем 

на основі рослинної сировини 
 
Безперервне перемішування сировини слід розглядати як один  

із можливих напрямів підвищення ефективності процесів НВЧ-концентрування 
та НВЧ-сушіння. Під час перемішування в зоні впливу НВЧ-енергії 
забезпечується постійний рух і оновлення макрооб‒ємів сировини,  
що дозволяє більш раціонально використати НВЧ-енергію незалежно  
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від глибини її проникнення і тим самим збільшити продуктивність процесу.  
З іншого боку, це також сприяє активізації процесу випаровування через 
руйнування зневодненої дифузійної зони в примежовому шарі та зменшення 
дифузійного опору вологоперенесенню. 

Водночас слід зауважити, що процес перемішування сировини  
з високим вмістом вологи може супроводжуватись поглинанням повітря  
та збільшенням її об’єму, що, безумовно, впливає на зміну властивостей, 
зокрема теплофізичних, діелектричних та ін. Для різних випадків такі зміни 
можуть мати як позитивний, так і негативний характер. Так, наприклад, із 
літературних джерел [257] відомо, що діелектричні характеристики для 
окремих видів подрібненої рослинної сировини зі зменшенням насипної 
густини погіршуються. Тому зайве насичення повітрям перемішуваної 
рослинної сировини під час НВЧ-нагрівання, очевидно, є недоцільним з точки 
зору енергоефективності.  

У зв’язку з цим далі пропонується шляхом моделювання процесу 
перемішування дрібнодисперсних систем на основі рослинної сировини 
показати вплив бульбашок газу (повітря) під час утворення дисперсної системи 
«рідина–газ», а також установити закономірності зміни об’єму перемішуваної 
системи. Це дасть можливість керувати процесом для отримання відповідного 
ефекту. 

Насичення перемішуваної рідини повітрям є гідродинамічним процесом 
утворення двофазної дисперсної системи «рідина–газ» (піни), досить складним 
для математичного опису, оскільки в рівняннях руху рідини потрібно врахувати 
процес формування бульбашок газу. На практиці основним призначенням 
створюваної моделі є визначення впливу окремих чинників на ступінь 
насичення повітрям перемішуваної рідини та тривалість перемішування  
до отримання максимального об’єму продукту.  

Одержимо закономірності кінетики зміни об’єму перемішуваної суміші 
[258]. Фізичну модель утворення піни можна описати таким чином: під дією 
мішалки, що обертається (рис. 2.4), створюється перепад тиску в повітрі між 
віссю обертання та стінкою мішалки, у результаті певна кількість повітря 
постійно потрапляє в рідину.  

 
 

Рисунок 2.4 – Схема моделі процесу перемішування 
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У результаті спільної дії відцентрової сили та сили поверхневого натягу в 

рідині формуються бульбашки газу, утворюючи піну. Об’єм піни починає 
збільшуватись від периферійних ділянок мішалки, що викликано впливом 
відцентрових сил, об’єм недиспергованої рідини Vж при цьому зменшується 
пропорційно її текучому об’єму; тоді можна записати таке балансове рівняння: 

 

ж
ж kV

dV −=
τd

,                                                   (2.28) 

 
де Vж – об’єм рідини в апараті, м3;  
     τ – поточний час, с; 
     k – коефіцієнт швидкості піноутворювання, с-1. 

Швидкість зміни об’єму повітря, яке знаходиться в мішалці,  
з урахуванням уведеного коефіцієнта швидкості піноутворення визначається 
таким чином: 

 

в
в kVG

dV −=
τd

,                                                     (2.29) 

 
де Vв – об’єм повітря в апараті, м3;  

G – об’ємна витрата повітря, яке потрапляє в апарат, м3/с. 
Розв’язання диференційних рівнянь (2.28), (2.29) з початковими умовами           

Vж (0)=Vж0 та Vв(0), мають такий вигляд: 
 

τk
жж eVV −= 0 ,                                                    (2.30) 

 

( )τk
в e

k

G
V −−= 1 ,                                                   (2.31) 

 
де Vж0 – об’єм рідини до початку перемішування, м3. 

Об’єм піни в апараті в довільний момент часу розраховуємо таким чином: 
 

жвп VVV += ,                                                (2.32) 
 

де Vп – поточний об’єм піни в апараті, м3. 
Швидкість піноутворення отримуємо диференціюванням виразу за часом 
 

τττ ddd
жвп dVdVdV += .                                               (2.33) 
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Підставивши в (2.33) виразу (2.30) і (2.31) для кінетики зміни вмісту в 
піні рідини і повітря, після диференціювання отримуємо 

 
ττ

τ
kk

ж
п GeekV

dV −− +−= 0d
 .                                        (2.34) 

 
Розв’язок диференційного рівняння (2.34) із початковими умовами Vп(0)=0 

має вигляд  
 

( )τk0ж
п e1

k

kVG
V −−−= .                                              (2.35) 

 
Цей вираз описує кінетику зміни об’єму піни під час перемішування. 

Перепишемо його для коефіцієнта кратності піни, який визначає відносне 
збільшення об’єму перемішуваної рідини, таким чином: 

 

( )τβ k

ж

e
kV

G −−







−= 11

0

,                                              (2.36) 

 
де жV/вV=β  – коефіцієнт кратності піни. 

З виразу (2.36) випливає, що максимальна кратність піни,  
яка досягається при ∞→τ , дорівнює 

 

1
k0

max −=
жV

Gβ ,                                                     (2.37) 

 
де maxβ  – максимальна кратність піни. 

Проаналізувавши виразу (2.36)‒(2.37), можна зробити висновок, що 
ступінь насичення повітрям перемішуваної рідини, по-перше, прямо 
пропорційний витраті повітря, яке потрапляє в перемішувальний пристрій, що 
залежить від його конструкції, а також від гідродинамічного стану середовища, 
та обернено пропорційний коефіцієнту швидкості піноутворення, що залежить 
як від конструкції перемішувального пристрою, так і від фізичних властивостей 
рідини.  

Припустімо, що витрату повітря можна регулювати рухом середовища  
та тиском (так, наприклад, зменшити ступінь насичення рідини повітрям можна  
за умов вакуумування). Для розуміння впливу коефіцієнта швидкості 
перемішування необхідно з’ясувати його фізичну суть, що можна здійснити 
застосуванням методу аналізу розмірностей.  

Очевидно, що швидкість піноутворення повинна залежати від таких 
величин: 
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dcba dnAk ρσ= ,                                             (2.38) 
 

де σ – коефіцієнт поверхневого натягу, Н/м;  
     ρ – густина рідини, кг/м3;  
     n – частота обертання мішалки, с-1;  
     d – діаметр мішалки, м;  
    А, a, b, c, d – емпіричні коефіцієнти. 

Визначимо відношення між емпіричними коефіцієнтами, 
використовуючи метод аналізу розмірностей (табл. 2.5).  

 
Таблиця 2.5 – Емпіричні коефіцієнти 

 

Величина k σ ρ n d 

Маса, кг 0 а b 0 0 

Час, с ‒1 ‒2a 0 ‒c 0 

Довжина, м 0 0 ‒3b 0 d 

 
 На підставі наведених даних отримуємо систему рівнянь: 
 

a+b=0,                                                         (2.39) 
 

–2a–c= – 1,                                                       (2.40) 
 

–3b+d = 0.                                                      (2.41) 
 
Розв’язавши систему рівнянь (2.39)–(2.41), виключаємо b, c, d та отримуємо 
 

.n
dn

Ak
a

32 






=
ρ

σ
                                                    (2.42) 

 
Отже, коефіцієнт швидкості піноутворення залежить від властивостей 

сировини (збільшується при більших значеннях коефіцієнта поверхневого 
натягу та зменшується зі збільшенням густини), а також параметрів 
перемішувального пристрою (зменшується з підвищенням частоти обертання  
та зі збільшенням діаметра).  

Рівняння (2.42) можна записати у вигляді критеріального 
 

a
цAWe

n

k −= ,                                              (2.43) 

 

де 
σ

ρ 22

ц

dn
We =  – відцентровий критерій Вебера. 
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Отримана модель може застосовуватись для аналізу експериментальних 
даних, щоб розраховувати кінетичні коефіцієнти процесу перемішування.  
З урахуванням (2.37) запишемо рівняння (2.36) в такому вигляді: 

 
τβ ke−=− *1 ,                                                      (2.44) 

 
де max

* / βββ =  – безрозмірний коефіцієнт кратності піни. 
Логарифмуючи обидві частини (2.44), отримуємо лінійне рівняння  

для регресійного аналізу експериментальної залежності кінетики кратності піни 
 

( ) τβ k−=− *1ln .                                               (2.45) 
 
Рівняння (2.45) дає можливість за експериментальними даними визначити 

значення коефіцієнта швидкості піноутворення k таким чином 
 

( )
max

*1ln
k

τ
β−−= ,                                                   (2.46) 

 
де τmax – час отримання максимального об’єму продукту, с;  
β*= ρк/ρ0 – кратність зміни об’єму (відношення кінцевої густини продукту  

до його початкової густини). 
У табл. 2.6 наведено результати експериментальних досліджень кінетики 

перемішування пастоподібних дрібнодисперсних систем на основі рослинної 
сировини. З отриманих даних видно, що коефіцієнт швидкості піноутворення 
збільшується зі зменшенням початкової густини продукту, що також видно  
з рівняння (2.42), а також зі збільшенням показника кратності зміни об’єму. 
Результати теоретичних та експериментальних даних дозволяють визначити 
тривалість перемішування сировини до отримання максимального об’єму, чим 
підтверджено адекватність отриманої моделі процесу перемішування. 

 
Таблиця 2.6 –Експериментальні дослідження кінетики перемішування 

дрібнодисперсних систем 
 

Густина продукту, кг/м3 

початкова ρ0 кінцева ρк 

Кратність 
зміни об’єму 

β*  

Тривалість 
перемішування 

τ, с 

Коефіцієнт 
швидкості 

піноутворення 
k·103, с-1 

500 450 0,96 200 16,1 
1010 880 0,87 160 12,8 
1150 950 0,83 300 5,8 

1250 920 0,74 250 5,3 
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Отже, у ході моделювання процесу перемішування дрібнодисперсних 
систем одержано закономірності зміни їх об’єму внаслідок поглинання повітря 
і визначено, що одним із чинників стабілізації теплофізичних та діелектричних 
властивостей сировини є зменшення ступеня насичення повітрям, що можливо 
за умови вакуумування, а також зменшення частоти обертання 
перемішувального пристрою та його діаметра. 

Таким чином, у результаті проведених теоретичних досліджень було 
сформульовано наступні висновки. На підставі систематизації наукової 
інформації відносно генерування електромагнітної енергії, її перенесення та 
перетворення на теплову розроблено принципову схему системного 
взаємозв’язку визначальних чинників під час НВЧ-нагрівання, яка визначає 
методологічні принципи підвищення енергоефективності мікрохвильової 
обробки харчових напівфабрикатів та дозволяє розширити уявлення про 
можливі варіанти вдосконалення НВЧ-обробки для забезпечення її 
енергоефективності й отримання продукції високої якості. 

Доведено, що для забезпечення ефективного застосування НВЧ-енергії 
необхідно узгоджувати вплив зовнішніх чинників (частота електромагнітних 
коливань, вихідна потужність та площа поверхні продукту) із чинниками 
внутрішнього характеру (діелектричні та теплофізичні властивості продукту, 
ослаблення напруженості НВЧ-поля за глибиною проникнення 
електромагнітних хвиль).  

Для розв’язання практичних задач тепломасообміну, пов’язаних  
із НВЧ-нагріванням харчових напівфабрикатів, концентруванням та сушінням, 
удосконалено методику визначення напруженості електромагнітного поля на 
поверхні та за глибиною продукту, що враховує взаємозв’язок між потужністю 
НВЧ-генератора, внутрішнім електромагнітним полем у харчовому продукті  
та площею його поверхні. Показано взаємозв’язок коефіцієнта згасання 
електромагнітної хвилі із глибиною її проникнення, комплексом діелектричних 
властивостей та їх змін у процесі нагрівання та зневоднення. 

На підставі фундаментальних рівнянь теорії електродинаміки отримано 
формулу для інженерних розрахунків густини внутрішніх джерел теплоти  
під час мікрохвильової обробки харчових продуктів, яка враховує потужність 
НВЧ-генератора, довільну геометрію продукту (об’єм та площу його поверхні)  
та глибину проникнення електромагнітного поля. Експериментальною 
перевіркою на прикладі визначення потужності внутрішніх джерел теплоти за 
темпом НВЧ-нагрівання води у контейнерах різної геометричної форми 
підтверджено фізичну адекватність отриманого рівняння.  

Збільшення глибини вакуумування дає позитивний результат переважно  
відносно зниження температурних параметрів процесу, що дозволяє більш 
повно зберегти харчову та біологічну цінність сировини. Раціональним можна 
вважати діапазон глибини вакуумування 40…60 кПа, за якого температура 
концентрування та сушіння дорівнюватиме 76…86° С. 

Висунуто припущення, що підвищенню ефективності нагрівання  
і вологоперенесення має сприяти регулювання режимних параметрів  
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НВЧ-обробки шляхом вакуумування робочого середовища (для зниження 
температури кипіння рідини) та перемішування (для забезпечення постійного 
руху та оновлення макрооб’ємів сировини в зоні впливу НВЧ-енергії), а також 
активізація процесу випаровування через руйнування зневоднюваної 
дифузійної зони в примежовому шарі та зменшення дифузійного опору 
вологоперенесенню.  

З’ясовано, що процес перемішування сировини з високим вмістом вологи 
може супроводжуватись поглинанням повітря та збільшенням її об’єму,  
що є недоцільним з точки зору енергоефективності НВЧ-нагрівання у зв’язку  
з послідовним негативним впливом на зміну теплофізичних і діелектричних 
властивостей. 

У ході моделювання процесу перемішування дрібнодисперсних систем 
одержано закономірності зміни їх об’єму внаслідок поглинання повітря  
і визначено, що одним із чинників стабілізації теплофізичних та діелектричних 
властивостей сировини є зменшення ступеня насичення повітрям, що можливо 
за рахунок вакуумування, а також зменшення частоти обертання 
перемішувального пристрою та його діаметра. 
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РОЗДІЛ 3 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НВЧ-КОНЦЕНТРУВАННЯ  

ТА НВЧ-СУШІННЯ ПРЯНОЇ СИРОВИНИ 
 

 
Предметом дослідження є суміші подрібнених коренів пряних овочів 

(петрушки, пастернаку, селери) та подрібненої зелені пряних овочів (петрушки, 
пастернаку, селери, кропу) за однакових співвідношень компонентів, а також 
установка для концентрування (сушіння) харчових систем із використанням  
НВЧ-нагрівання та вакуумування, режими НВЧ-обробки під час 
концентрування та сушіння. Приготування дослідних зразків здійснювали 
відповідно до принципової схеми, наведеної на рис. 3.1.  

 

 
 

Рисунок 3.1 ‒ Принципова схема отримання дослідних зразків  
із рослинної сировини 
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Коріння петрушки, пастернаку, селери інспектували, промивали, 
очищували, різали до розмірів часток (1…5)·10-3 м, змішували за однакових 
співвідношень компонентів, бланшували, подрібнювали до розмірів часток 
(0,1…0,5)·10-3 м. Зелень петрушки, пастернаку, селери, кропу інспектували, 
промивали, різали до розмірів часток (1…5)·10-3 м, змішували за однакових 
співвідношень компонентів, бланшували та подрібнювали до розмірів часток 
(0,1…0,5)·10-3 м. Дослідні зразки підлягали НВЧ-нагріванню за умов 
вакуумування для отримання продукції у вигляді пасти чи порошку. Порошок 
додатково розмелювали для отримання однорідної структури.  
  

3.1. Визначення діелектричних та теплофізичних властивостей 
модельних сумішей із пряних овочів 

 
Рослинна сировина в природному стані є джерелом вітамінів, мінеральних 

речовин та інших корисних для здоров’я людини елементів. Однією з 
відповідальних стадій виробництва харчової продукції на основі рослинної 
сировини є тепломасообмінна обробка, оскільки вона супроводжується змінами її 
компонентів, втратами харчової та біологічної цінності. Застосуванням 
раціональних методів тепломасообмінної обробки рослинної сировини, 
удосконаленням режимних параметрів можна впливати на збереження її 
харчового та біологічного потенціалу під час виробництва готової до споживання 
продукції. Вирішення такого завдання обов’язково потребує врахування 
комплексу відомостей про властивості сировини, що підлягає обробці. 

Для дослідження поведінки продукту як діелектричного матеріалу, 
правильної організації процесу НВЧ-обробки, визначення раціональних 
параметрів НВЧ-нагрівання (потужності, тиску, температури, тривалості) важливо 
мати уявлення про зміну діелектричних та теплофізичних властивостей 
використаної сировини, оскільки під час процесу змінюються температура, 
вологовміст, густина. Відомості про діелектричні та теплофізичні властивості 
окремих видів пряних овочів наведено в довідковій літературі, зокрема в працях 
[30; 182; 183]. У роботі [184] досліджувались теплофізичні властивості цієї 
сировини залежно від окремих чинників – температури, вологовмісту. Водночас 
за умови використання коренів та зелені пряних овочів у дрібнодисперсному 
вигляді в складі різноманітних сумішей виникає потреба уточнення даних про 
діелектричні та теплофізичні властивості, що дасть можливість більш коректно 
прогнозувати закономірності кінетики тепломасообмінної обробки в НВЧ-полі та 
встановлювати раціональні режими її проведення. 
 Основними завданнями цього етапу роботи є експериментальне 
визначення впливу температури, вологості та насипної густини на діелектричні  
та теплофізичні властивості сумішей на основі подрібнених коренів та зелені 
пряних овочів. Для дослідження було використано два види модельних сумішей 
за однакових співвідношень компонентів: 1 – подрібнені корені петрушки, 
пастернаку, селери; 2 – подрібнена зелень петрушки, селери, кропу.  
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 3.1.1. Визначення діелектричних характеристик модельних сумішей  
пряних овочів 
 

Для дослідження діелектричних характеристик – діелектричної 
проникності ε', уявної діелектричної проникності ε" і тангенса кута втрат 
tgδ – застосовано метод зміщення резонансної частоти [30; 182; 185; 186] із 
використанням системи вимірювань на основі біконічного резонатора. 
Результати отримують у величинах зміни частоти, що за постійних розмірів 
резонатора необхідна для відновлення резонансу після розміщення зразка.  

Дослідження діелектричних властивостей суміші подрібнених коренів 
пряної сировини залежно від насипної густини проводилися при вологості 
зразків ω=85% та температурі 20° С на частоті 2450 МГц (рис. 3.2). Було 
визначено, що збільшення насипної густини сировини приводить до лінійного 
збільшення відносних значень діелектричних характеристик. Так, у діапазоні 
насипної густини від 300 до 600 кг/м3 ε' збільшується від 18 до 50, а ε" – від 2  
до 10.  

 

 
Рисунок 3.2 – Залежності діелектричних властивостей (ε' , ε" ) суміші подрібнених 

коренів пряних овочів від насипної густини ρ  (з ω=85%, t=20º С) 
 
Це може пояснюватись тим, що збільшення насипної густини 

супроводжується зменшенням об’єму пустот, заповнених повітрям. У результаті 
збільшується наскрізна провідність і, відповідно, ε' та ε".  

На рис. 3.3 наведено результати досліджень діелектричних властивостей  
залежно від температури за різних значень насипної густини. Визначено,  
що ε' із підвищенням температури в діапазоні 20…80° С монотонно 
знижується, зокрема за насипної густини 500 кг/м3 від 40 до 28, а за 400 кг/м3 – 

від 29 до 14. Показник ε'  для заданих значень насипної густини відрізняється  
в 1,4…1,5 разу. 

Водночас помітних змін ε" в температурному діапазоні 20…60º С майже 
не спостерігається і досліджуваний показник знаходиться відповідно в межах 
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5,7…6,0 та 3,8…4,0 за вищевказаних значень насипної густини.  
У разі подальшого зростання температури до 80° С ε" збільшується відповідно  
до 6,5 та 4,7, тобто на 11…21%. Показник ε" для заданих значень насипної 
густини відрізняється в 1,4…1,5 разу. 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Залежності діелектричних властивостей (ε' , ε" ) суміші подрібнених 
коренів пряних овочів від температури t  за насипної густини:  

1, 2 – ρ=500 кг/м3; 3, 4 – ρ=400 кг/м3 
 

Зменшення ε' з підвищенням температури можна пояснити відповідним 
зменшенням загальної кількості вологи внаслідок її випаровування. Збільшення 
ε"  в температурному діапазоні 60…80° С, імовірно, зумовлене випресовуванням 
вологи із клітин та її перерозподілом, у результаті чого пустоти між частинками 
заповнюються вологою. 

Дослідження зміни діелектричних властивостей суміші подрібнених коренів 
пряної сировини від вологості проводились за температури 20° С за тих самих 
значень насипної густини, що і в попередньому випадку (рис. 3.4). Установлено, 
що зниження вологості від 85 до 10% приводить до зменшення ε' і ε".  

Так, за насипної густини 500 кг/м3 
ε' зменшується від 39 (при вологості 

85%) до 20 (при вологості 30%) та 8 (при вологості 10%). За насипної густини  
400 кг/м3 ці значення дещо менші та становлять відповідно 30, 13 та 6  
за відповідних значень вологості. Отже, протягом усього зневоднення показник 
ε' відрізняється в 1,3 разу за вищевказаних значень насипної густини. Відносно 
показника ε"  слід зазначити, що за насипної густини 500 кг/м3 спостерігається 

його зменшення від 6,3 (при вологості 85%), до 3,2 (при вологості 30%)  
та 1,5 (при вологості 10%). За насипної густини 400 кг/м3 ці значення 
становлять відповідно 3,1, 1,9 та 0,9 при відповідних значеннях вологості.  

 



 

 61 

 
Рисунок 3.4 – Залежності діелектричних властивостей (ε' , ε" ) суміші подрібнених 

коренів пряних овочів від вологості ω (за температури t=20° С та насипної густини:  
1, 2 – ρ=500 кг/м3; 3, 4 – ρ=400 кг/м3) 

 
Таким чином, показник ε"  відрізняється в 1,6…2,0 разу за вищевказаних 

значень насипної густини. Зазначені закономірності зміни досліджуваних 
показників, імовірно, можна пояснити поступовим збільшенням пустот  
між частинками внаслідок видалення вологи.  

Під час подальших досліджень визначено зміни діелектричних 
властивостей суміші подрібненої зелені пряних овочів залежно від температури  
та вологості. Вплив температури досліджували за насипної густини суміші  
200 кг/м3 та вологості 85 і 10% (рис. 3.5). Відзначено, що в температурному 
діапазоні 20…50° С помітних змін ε' і ε" не спостерігається, їх значення 
знаходяться в межах ε' – 2,5 при 85% вологості та 2,0 при 10% вологості, ε" – 
0,17 та 0,05 відповідно. При цьому вихідна та висушена сировина різняться  
за значеннями ε' – в 1,3 разу, а ε" – в 3,4 разу. 

У разі подальшого підвищення температури до 80° С відбувається суттєве 
збільшення цих показників: ε' дорівнює 3,5 за вологості 85% та 2,9  
за вологості 10%, ε"  – 0,37 та 0,18 відповідно. Отже, ε' збільшується в 1,4…1,5 
разу, а ε" – у 2,2…3,6 разу.  

Слід зазначити, що характер наведених кривих залежності ε' для суміші 
подрібненої зелені пряних овочів (на відміну від ε") не збігається з тими,  
які наведені для суміші подрібнених коренів, що можна пояснити 
особливостями структури частинок цієї системи. 

Залежності діелектричних характеристик суміші подрібненої зелені 
пряної сировини від вологості визначено за температури 20° С та насипної 
густини 300 та 200 кг/м3 (рис. 3.6). Установлено, що зі зниженням вологості від 
85 до 10% спостерігається поступове зменшення ε' і ε". Так, за насипної густини 
300 кг/м3 

ε' знижується від 2,84 до 2,20, а при 200 кг/м3 – від 2,44 до 1,80, тобто 
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в 1,3…1,4 разу. Значення ε"  зменшується від 0,21 до 0,15, та від 0,15 до 0,10 
відповідно, тобто в 1,4…1,5 разу.  

 

 
 

Рисунок 3.5 – Залежності діелектричних властивостей (ε' , ε" ) суміші подрібненої зелені 
пряних овочів від температури t  за насипної густини ρ=200 кг/м3 та вологості ω:  

1, 2 – 85%; 3, 4 – 10% 
 

 
 

Рисунок 3.6 – Залежності діелектричних властивостей (ε' , ε" ) суміші подрібненої зелені 
пряних овочів від вологості ω за температури t=20° С та насипної густини:  

1, 2 – ρ=200 кг/м3; 3, 4 – ρ=300 кг/м3 
 
Пояснення щодо впливу вологості на діелектричні властивості  

суміші зелені пряних овочів аналогічні тим, що наведені для суміші 
подрібнених коренів. 
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Таким чином, у результаті проведених досліджень виявлено такі 
закономірності: 

– для суміші подрібнених коренів пряних овочів збільшення насипної 
густини приводить до лінійного збільшення значень діелектричних 
характеристик, а зниження вологості – до їх зменшення; 

– із підвищенням температури зменшується вміст вологи внаслідок її 
випаровування й, відповідно, показник ε'. У температурному діапазоні 60…80° С 
збільшується ε", імовірно, внаслідок випресовування вологи із клітин та її 
перерозподілу, у результаті чого пустоти між частинками заповнюються вологою;  

– температурні залежності ε' для суміші подрібненої зелені пряних овочів 
(на відміну від ε") не збігаються з тими, що наведені для суміші подрібнених 
коренів, і після 50° С спостерігається збільшення цього показника, що може бути 
пояснено особливостями структури частинок цієї системи. Зі зниженням вологості 
сумішей з коренів і зелені пряних овочів зменшуються показники ε' і ε", що 
зумовлено збільшенням пустот між частинками внаслідок видалення вологи.  

 
3.1.2. Визначення теплофізичних характеристик модельної суміші 
 
Дослідження теплофізичних характеристик було проведено для суміші 

подрібнених коренів пряних овочів у діапазоні температури 20…80° C, 
вологості – 85…10%, насипної густини – 600…200 кг/м3. Коефіцієнт 
теплопровідності визначався експериментальним методом за допомогою 
вимірювача теплопровідності ИТ-л-400 з модернізованим тепловим блоком, що 
дає можливість досліджувати не тільки продукти твердої структури, а й рідкої 
та сипкої консистенції. Вимірювання проводяться в режимі монотонного 
нагрівання зразка, розміщеного у вимірювальному осередку. Дослідження 
засновано на вимірюванні теплових потоків, а отримані результати 
використовуються для розрахунку коефіцієнта теплопровідності дослідного 
зразка [187‒189].  Для дослідження питомої теплоємності 
використовували вимірювач теплоємності ИТ-с-400 [190], в основу роботи 
якого покладено порівняльний метод динамічного с-калориметра з тепломіром 
та адіабатичною оболонкою [187]. 

З наведених у табл. 3.1 даних випливає, що зі зниженням вологості 
одночасно зменшується насипна густина суміші подрібнених коренів пряних 
овочів. Так, якщо за вологості 85% насипна густина становить 600 кг/м3, то за 
50% – 400 кг/м3, а за 10% – лише 200 кг/м3. Коефіцієнт теплопровідності має 
тенденцію до збільшення зі зростанням температури і до зменшення  
зі зниженням вологості та насипної густини. Так, наприклад, за вологості 85% 
підвищення температури від 20 до 80° C приводить до збільшення коефіцієнта 
теплопровідності в межах 0,63…0,71 Вт/(м·К). У разі зниження вологовмісту 
коефіцієнт теплопровідності має менші значення, але характер його зміни 
залежно від температури також має тенденцію до збільшення, зокрема для 
вищевказаного температурного інтервалу за вологості 50% – у межах 
0,37…0,42 Вт/(м·К), а за вологості 10% – у межах 0,113…0,137 Вт/(м·К). 
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Таблиця 3.1 – Теплофізичні властивості суміші подрібнених  

коренів пряних овочів 
 

 
Температура 

t, °C 

Коефіцієнт 
теплопровідності 
λ·102, Вт/(м·К) 

Питома теплоємність  
с·10-3, Дж/(кг·К) 

Коефіцієнт 
температуропровід-
ності а·108, (м2/с) 

ω=85%, ρ=600 кг/м3 
20 
40 
60 
80 

63 ± 3,1 
66 ± 3,3 
68 ± 3,4 
71 ± 3,6 

3,71 ± 0,19 
3,84 ± 0,19 

        4,01 ± 0,19 
4,08 ± 0,19 

28,3 ± 1,4 
28,6 ± 1,4 
28,3 ± 1,4 
29,0 ±1,4  

ω=70%, ρ=500 кг/м3 
20 
40 
60 
80 

50 ± 2,5 
52 ± 2,6 
54 ± 2,7 
56 ± 2,8 

3,32 ± 0,17 
3,44 ± 0,17 
3,58 ± 0,18 
3,72 ± 0,19 

30,1 ±1,5 
31,3 ±1,6 
30,2 ±1,5 
30,1 ±1,5 

ω=50%, ρ=400 кг/м3 
20 
40 
60 
80 

37 ± 1,8 
39 ± 1,9 

         40 ± 2,0 
42 ± 2,1 

2,90 ± 0,15 
3,04 ± 0,15 
3,16 ± 0,16 
3,27 ± 0,16 

31,9 ±1,6 
32,1 ±1,6 
31,6 ±1,6 
32,1 ±1,6 

ω=30%, ρ=300 кг/м3 
20 
40 
60 
80 

24 ± 1,2 
25 ± 1,2 
26 ± 1,3  
27 ± 1,3 

2,56 ± 0,13 
2,64 ± 0,13 
2,73 ± 0,14 
2,83 ± 0,14 

31,3 ±1,6 
31,6 ±1,6 
31,7 ±1,6 
31,8 ±1,6 

ω=10%, ρ=200 кг/м3 
20 
40 
60 
80 

11,3 ± 0,6 
12,1 ± 0,6 
12,9 ± 0,6 
13,7 ± 0,7 

2,17 ± 0,11 
2,24 ± 0,11 
2,31 ± 0,12 
2,38 ± 0,12 

           26,0 ±1,3 
27,0 ±1,4 
27,9 ±1,4 
28,8 ±1,4 

  
 Питома теплоємність також збільшується зі зростанням температури  
і зменшується зі зниженням вологості. Так, наприклад, за вологості 85% 
підвищення температури від 20 до 80° C приводить до збільшення питомої 
теплоємності в межах 3710…4180 Дж/(кг·К), за 50% – 2900…3270 Дж/(кг·К),  
а за 10% – 2170…2380 Дж/(кг·К). У разі зниження вологості від 85 до 30% 
коефіцієнт температуропровідності несуттєво збільшується в межах 
(30,2…31,6)·10-8 м2/с, а за подальшого зниження вологості до 10% зменшується 
приблизно до 27,5·10-8 м2/с. Помітних змін коефіцієнта температуропровідності 
зі зміною температури в досліджуваному температурному інтервалі та 
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вищевказаному діапазоні вологості не спостерігається. У висушеної суміші  
(за вологості 10%) із підвищенням температури відзначається збільшення 
коефіцієнта температуропровідності в межах (26,0…28,8)·10-8 м2/с. 
  Таким чином, результати дослідження доводять вплив температури, 
вологості та насипної густини на теплофізичні властивості суміші подрібнених 
коренів пряних овочів, зокрема встановлено таке: 
  – зі зниженням вологості зменшується насипна густина подрібненої 
суміші; 
 – коефіцієнт теплопровідності та питома теплоємність мають тенденцію  
до збільшення зі зростанням температури та до зменшення зі зниженням 
вологості та насипної густини. Причому зниження вологості від 85 до 10% 
приводить до зменшення коефіцієнта теплопровідності у 5,5 разу, а питомої 
теплоємності – в 1,7 разу; 
  – коефіцієнт температуропровідності в разі зниження вологості від  
85 до 30% несуттєво збільшується, а з подальшим зниженням вологості до 10% 
зменшується в 1,1…1,2 разу. В інтервалі вологості 30…85% помітних змін 
коефіцієнта температуропровідності зі зміною температури в межах 20…80° C  
не спостерігається, а у висушеної суміші, тобто за вологості 10%,  
із підвищенням температури відзначається несуттєве збільшення коефіцієнта 
температуропровідності – в 1,1 разу. 

 
3.2. Визначення показників інтенсивності НВЧ-обробки 
 
Отримані показники діелектричних та теплофізичних властивостей 

можна використовувати для розрахунку широкого спектра параметрів,  
що характеризують перебіг як традиційних, так і об’ємних способів  
тепломасообмінної обробки. Для того, щоб визначити можливості 
прогнозування закономірностей кінетики термообробки за умов  
НВЧ-нагрівання, отриманий комплекс даних про властивості дослідної 
сировини надалі був використаний для визначення показників, що 
характеризують інтенсивність НВЧ-обробки – коефіцієнта швидкості 
діелектричного нагрівання, глибини проникнення НВЧ-енергії та зміни 
напруженості електромагнітного поля. 

 
3.2.1. Визначення коефіцієнта швидкості діелектричного нагрівання 
 
Для умов НВЧ-обробки важливе значення має розрахунок коефіцієнта 

швидкості діелектричного нагрівання Н, (м3·К)/Дж, оскільки цей показник описує 
зв’язок між діелектричними та теплофізичними властивостями. У межах цієї праці 
його було визначено для суміші подрібнених коренів пряних овочів  
з використанням експериментально отриманих даних про діелектричні  
та теплофізичні властивості зразків при температурі 20° C і фіксованих значеннях 
вологості за таким рівнянням [30]:  
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,
"

c
H

⋅
=

ρ
ε

                                                        (3.1) 

 
де ε" –  коефіцієнт поглинання;  

     ρ – густина, кг/м3; 
     с – питома теплоємність, Дж/(кг⋅К). 

Отримані результати наведено в табл. 3.2. 
 
Таблиця 3.2 – До розрахунку коефіцієнта швидкості діелектричного 

нагрівання суміші подрібнених коренів пряних овочів  
залежно від вологості 

 

Вологість ω, 
% 

Коефіцієнт 
поглинання 

ε
 ״

Питома 
теплоємність 
с·103, Дж/(кг·К) 

Насипна 
густина 
ρ, кг/м3 

Коефіцієнт 
швидкості 

діелектричного 
нагрівання 

Н·106, (м3·К)/Дж 
85 10 3,71 600 4,5 

70 6,0 3,32 500 3,6 
50 2,5 2,90 400 2,2 
30 1,8 2,56 300 2,3 
10 0,08 2,17 200 1,0 

 
Отримані результати дозволяють стверджувати, що зниження вологості 

негативно відбивається на числовому значенні коефіцієнта швидкості 
діелектричного нагрівання. Якщо за вологості 85% коефіцієнт швидкості 
діелектричного нагрівання дорівнює 4,5·10-6 (м3·К)/Дж, то за вологості 70%  
та 50% він становить 3,6·10-6 та 2,2·10-6 (м3·К)/Дж, тобто зменшується  
на 20 та 51% відповідно. Очевидно, що такі зміни зумовлені перш за все 
збільшенням пустот між частинками через видалення вологи, наслідком чого є 
більш значущі відносні зміни коефіцієнта поглинання порівняно зі зміною 
теплофізичних властивостей.  

Вплив температури на зміну коефіцієнта швидкості діелектричного 
нагрівання визначався на прикладі цієї ж суміші за проміжного значення 
вологості 70% та насипної густини 500 кг/м3 (табл. 3.3). Результати розрахунку 
коефіцієнта швидкості діелектричного нагрівання залежно від температури не 
показали суттєвих розбіжностей. Відзначається дещо більше значення 
коефіцієнта швидкості діелектричного нагрівання за температури 20° С – 3,6·10-
6 (м3·К)/(Дж). Із підвищенням температури до 40° С значення досліджуваного 
показника дещо зменшується (на 8%) і становить  
3,3·10-6 (м3·К)/Дж. Із подальшим підвищенням температури до 60 та 80° С 
значення його практично не змінюється і перебуває в тих самих межах. 
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Таблиця 3.3 – До розрахунку коефіцієнта швидкості діелектричного 
нагрівання суміші подрібнених коренів пряних овочів  

залежно від температури 
 

Температура 
t, °C 

 

Коефіцієнт 
поглинання ε"  

Питома 
теплоємність  
с·10-3, Дж/(кг·К) 

Коефіцієнт швидкості 
діелектричного 
нагрівання Н·106, 

(м3·К)/Дж 
20 
40 
60 
80 

6,0 
5,7 
5,8 
6,2 

3,32 
3,44 
3,58 
3,72 

3,6 
3,3 
3,2 
3,3 

 
Таким чином, у результаті проведеного дослідження доведено наступне: 
– коефіцієнт швидкості діелектричного нагрівання суміші подрібнених 

коренів пряних овочів залежить від зміни вологості; 
– зниження вологості від 85 до 50% приводить до його зменшення на 

51%, що можна пояснити збільшенням пустот між частинками внаслідок 
видалення вологи. Наслідком цього є більш значущі відносні зміни коефіцієнта 
поглинання порівняно з питомою теплоємністю та насипною густиною;  

– із підвищенням температури в межах 20…40° С коефіцієнт швидкості 
діелектричного нагрівання незначно зменшується – до 8%, у разі подальшої 
зміни температури до 80° С він практично не змінюється.  

 
3.2.2. Визначення глибини проникнення електромагнітного поля  

та раціональної товщини шару подрібнених пряних овочів для НВЧ-обробки 
 
Електромагнітне поле проникає в продукт на значну глибину, що 

залежить від електрофізичних властивостей продукту і параметрів 
електричного струму. Відомо, що глибина проникнення електромагнітного 
поля являє собою відстань від поверхні зразка по нормалі до центра продукту, 
протягом якої потужність внутрішніх джерел теплоти зменшується в е разів. 
Отже, навіть за товщини шару продукту, що відповідає глибині проникнення 
електромагнітного поля, НВЧ-обробку не можна вважати ефективною з точки 
зору раціональності використання НВЧ-енергії. Ураховуючи це, для 
підвищення енергоефективності процесу для кожного продукту  
важливим етапом досліджень є визначення його раціональної товщини  
для НВЧ-обробки. 

Глибину проникнення електромагнітного поля (∆, м) визначали за 
формулою 
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де λ – довжина хвилі у вакуумі, м; 
    с – швидкість світла у вакуумі, м/с (с = 3·108 м/с); 
    f – частота поля (f = 2450·106 Гц); 
    ε' – діелектрична проникність матеріалу; 
    tgδ – тангенс кута діелектричних втрат. 
 Для визначення раціональної товщини (∆0, м) шару продукту використано 
емпіричну формулу, що враховує коефіцієнт поглинання ε"  досліджуваної 
сировини  
 

"/0 εA=∆ ,                                                   (3.3) 
 

де А – коефіцієнт, що перебуває в межах 6…8 (беремо А = 7). 
 Результати розрахунку глибини проникнення електромагнітного поля 
залежно від насипної густини, температури та вологості зразків для суміші 
подрібнених коренів пряних овочів наведено на рис. 3.7. Установлено,  
що зі зменшенням насипної густини збільшується глибина проникнення 
електромагнітного поля. Так, наприклад, у разі зменшення насипної густини  
від 600 до 300 кг/м3 глибина проникнення електромагнітного поля збільшується  
в діапазоні (2,8…8,3)·10-2 м, тобто в 2,9 разу.  
 

 
 Рисунок 3.7 – Залежність глибини проникнення електромагнітного поля ∆ від:  
▲ – насипної густини ρ; вологості ω (□ – при ρ=500 кг/м3, ■ – при ρ=400 кг/м3)  
та температури t зразка (○ – при ρ=500 кг/м3, ● – при ρ=400 кг/м3) для суміші 
подрібнених коренів пряних овочів 
  
 Зі зниженням вологості зразка також спостерігається збільшення глибини 
проникнення електромагнітного поля. При насипній густині 500 кг/м3 в 
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діапазоні зміни вологості від 85 до 50% глибина проникнення 
електромагнітного поля несуттєво збільшується в межах (4,0…4,5)·10-2 м, а з 
подальшим зниженням вологості до 10% глибина проникнення 
електромагнітного поля збільшується до 7,2·10-2 м. При насипній густині 
400 кг/м3 глибина проникнення електромагнітного поля змінюється від  
5,5·10-2 м (за початкової вологості зразка 85%) до 7,5·10-2 м (за вологості 50%) 
та 10,8·10-2 м (за вологості 10%).  
 Глибина проникнення електромагнітного поля в усьому досліджуваному 
діапазоні вологості зразків від 85% до 10% при насипній густині 400 кг/м3  
в 1,4…1,7 разу більше порівняно зі зразками з насипною густиною 500 кг/м3. 
Зміна вологості зразків у зазначених межах від початкового до кінцевого 
значення вологості приводить до збільшення глибини проникнення 
електромагнітного поля в 1,8…1,9 разу. 

Із підвищенням температури в межах (20…80)° С спостерігається 
зменшення глибини проникнення електромагнітного поля. Так, наприклад, при 
насипній густині 500 кг/м3 цей показник зменшується від 4,1·10-2 до 3,2·10-2 м, 
тобто в 1,3 разу, а при насипній густині 400 кг/м3 – від 5,2·10-2 до 3,3·10-2 м, 
тобто в 1,6 разу. 

Результати розрахунку раціональної товщини шару подрібнених коренів 
пряних овочів для НВЧ-обробки наведено в табл. 3.4. Зазначено,  
що раціональна товщина збільшується зі зменшенням насипної густини.  
Так, наприклад, при насипній густині 600 кг/м3 раціональна товщина шару 
продукту становить 2,2·10-2 м, при 450 кг/м3 – 2,9·10-2 м, а при 300 кг/м3 –  
5,0·10-2 м. За отриманими даними раціональна товщина шару продукту 
перебуває в межах 71…76% від глибини проникнення електромагнітного поля.  

 
Таблиця 3.4 – Раціональна товщина (∆0) шару суміші подрібнених коренів 

пряних овочів для НВЧ-обробки 
 

∆0·102, м  ∆0·102, м Насип- 
на гус-
тина 
ρ, кг/м3 

 
∆0·102,м  

Воло-
гість 
зразка 
ω, % 

ρ=500 
кг/м3 

ρ=400 
кг/м3 

Темпе-
ратура 

t, °С 
ρ=500 
кг/м3 

ρ=400 
кг/м3 

300 5±0,3 10 5,7±0,3 7,9±0,4 20 2,9±0,1 3,4±0,2 
450 2,9±0,1 50 3,2±0,2 4,7±0,2 50 2,9±0,1 3,4±0,2 
600 2,2±0,1 85 2,9±0,1 3,5±0,2 80 2,9±0,1 3,4±0,2 

 
 Величина раціональної товщини шару продукту збільшується зі 
зниженням вологості продукту. Так, при насипній густині 500 кг/м3 в діапазоні 
зміни вологості від 85 до 50% раціональна товщина шару дорівнює 
(2,9…3,2)·10-2 м, а з подальшим зменшенням вологості до 10% її значення 
збільшується до 5,7·10-2 м. При насипній густині 400 кг/м3 раціональна товщина 
шару за вищевказаних діапазонів вологості дорівнює (3,5…4,7)·10-2 м, після 
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чого збільшується до 7,9·10-2 м. Очевидно, що ці дані перебувають у межах 
64…74% від значень зміни глибини проникнення електромагнітного поля. 

Зважаючи на несуттєвий вплив температури на глибину проникнення 
електромагнітного поля, можна зробити висновок, що зі зміною температури 
зразка значення раціональної товщини шару досліджуваного продукту 
залишається практично незмінним. У температурному діапазоні від 20 до 80° С 
при насипній густині 500 кг/м3 воно дорівнює 2,9·10-2 м, а при 400 кг/м3 – 
3,4·10-2 м, що становить 67…88% від глибини проникнення електромагнітного 
поля. 

Далі наведено результати аналогічних досліджень щодо визначення 
глибини проникнення електромагнітного поля та раціональної товщини шару 
продукту для суміші подрібненої суміші зелені пряних овочів (рис. 3.8).  
За наведеними даними видно, що зі зниженням вологості зразка так само, як  
у випадку із сумішшю подрібнених коренів пряних овочів, спостерігається 
збільшення глибини проникнення електромагнітного поля. При насипній 
густині 300 кг/м3 у діапазоні зміни вологості від 85 до 10% глибина 
проникнення електромагнітного поля поступово збільшується в межах 
(31…39)·10-2 м, а при насипній густині 200 кг/м3 глибина проникнення 
електромагнітного поля збільшується в межах (41…52)·10-2 м. Глибина 
проникнення електромагнітного поля в усьому досліджуваному діапазоні 
вологості зразків від 85 до 10% при насипній густині 200 кг/м3  
в 1,3…1,4 разу більша порівняно зі зразками з насипною густиною 300 кг/м3.  

 

 
Рисунок 3.8 – Залежність глибини проникнення електромагнітного поля ∆ від вологості 
ω зразка при насипній густині (□ – ρ=300 кг/м3; ■ – ρ=200 кг/м3); температури t зразка 
при ρ=200 кг/м3 та вологості (○ – ω=10%; ● – ω= 85%) для суміші подрібненої зелені 

пряних овочів 
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Зміна вологості зразків у вищевказаних межах від початкового до 
кінцевого значення вологості приводить до збільшення глибини проникнення 
електромагнітного поля в обох випадках у 1,2…1,3 разу. 
 Із підвищенням температури в межах (20…80)° С відзначено, що глибина 
проникнення електромагнітного поля зменшується. Так, наприклад, при 
насипній густині 200 кг/м3 та вологості зразка 85% досліджуваний показник 
зменшується від 34·10-2 до 19·10-2 м, тобто в 1,8 разу, а за вологості 10% –  
у діапазоні від 52·10-2 до 19·10-2 м, тобто в 2,7 разу. 

Значення раціональної товщини шару продукту (табл. 3.5) збільшується  
зі зменшенням насипної густини та вологості. Так, наприклад, при насипній 
густині 300 кг/м3 раціональна товщина шару продукту в діапазоні зміни 
вологості від 85 до 10% збільшується в межах (15…18)·10-2 м, а при насипній 
густині 200 кг/м3 – у межах (18…22)·10-2 м. Отже, зменшення насипної густини  
від 300 до 200 кг/м3 зумовлює збільшення раціональної товщини шару суміші  
в 1,2 разу. Ці значення для насипної густини 300 кг/м3 лежать у межах 46…49% 
від значень глибини проникнення електромагнітного поля, а для насипної 
густини 200 кг/м3 – у межах 42…44%. 

 
Таблиця 3.5 –Раціональна товщина (∆0) шару суміші подрібненої зелені 

пряних овочів для НВЧ-обробки 
 

∆0·102, м ∆0·102, м Вологість 
зразка 
ω, % ρ=200 кг/м3 ρ=300 кг/м3 

Темпе-
ратура 

t, °С ω=85% ω=10% 

10 22±1 18±1 20 17±1 22±1 
50 20±1 17±1 50 16±1 21±1 
85 18±1 15±1 80 11±1 13±1 

 
 Вплив температури на вибір раціональної товщини шару суміші 
подрібненої зелені пряних овочів досліджувався при насипній густині 200 кг/м3. 
Визначено, що в температурному діапазоні від 20 до 80° С раціональна 
товщина шару продукту при вологості 85% зменшується від 17·10-2 до 11·10-2 м,   

що становить 48…60% від глибини проникнення електромагнітного поля,  
а за вологості 10% – від 22·10-2 до 13·10-2 м, що становить 43…67% від глибини 
проникнення електромагнітного поля. 
 Таким чином, отримані результати розрахунку глибини проникнення 
електромагнітного поля та раціонального шару продукту за умови застосування  
НВЧ-нагрівання дозволяють стверджувати таке: 
 – діапазон глибини проникнення електромагнітного поля залежить  
від насипної густини, вологості та температури продукту і перебуває в межах  
(2,8…10,8)·10-2 м для суміші подрібнених коренів пряних овочів  
та (19…52)·10-2 м для суміші подрібненої зелені пряних овочів; 
 – для суміші подрібнених коренів пряних овочів глибина проникнення 
електромагнітного поля збільшується в 2,9 разу зі зменшенням насипної 
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густини від 600 до 300 кг/м3, у 1,8…1,9 разу зі зміною вологості зразків від 85  
до 10%, зменшується у 1,3…1,6 разу з підвищенням температури зразка  
в межах (20…80)° С; 
 – для суміші подрібненої зелені пряних овочів глибина проникнення 
електромагнітного поля збільшується в 1,3…1,4 разу зі зменшенням насипної 
густини від 300 до 200 кг/м3, у 1,2…1,3 разу зі зміною вологості зразків  
від 85 до 10%, та зменшується в 1,8…2,7 разу з підвищенням температури  
в межах (20…80)° С; 
 – для ефективного використання НВЧ-енергії раціональні значення 
товщини шару продукту мають становити в середньому 67…79% від глибини 
проникнення електромагнітного поля для суміші подрібнених коренів пряних 
овочів, тобто (2,2…7,9)·10-2 м, 42…67% для суміші подрібненої зелені пряних  
овочів – (13…22)·10-2 м;  
 – під час розробки раціональних параметрів НВЧ-обробки суміші 
подрібнених коренів пряних овочів із додаванням суміші подрібненої зелені пряних 
овочів визначальним чинником слід уважати діелектричні властивості суміші 
подрібнених коренів, оскільки для неї глибина проникнення НВЧ-енергії  
у 5…7 разів менша, ніж для суміші подрібненої зелені пряних овочів;  
 – обрані параметри початкового значення питомої потужності  
НВЧ-нагрівання для заданого шару продукту мають бути відкориговані  
в разі досягнення продуктом вологості 40…50%, оскільки під час подальшого 
зневоднення до вологості 10% значення раціональної товщини збільшуються  
в 1,7…2,0 разу. Збільшувати товщину шару під час НВЧ-обробки можна в разі 
примусового перемішування продукту, чим забезпечується його постійна 
подача до зони впливу НВЧ-енергії.  
 

3.2.3. Визначення напруженості електромагнітного поля 
 
На основі запропонованої методики, наведеної в підрозділі 2.2.1, із 

використанням отриманих даних про діелектричні й теплофізичні властивості 
конкретних видів сумішей та глибину проникнення електромагнітного поля, 
розв’язано практичну задачу з визначення напруженості електромагнітного 
поля, що утворюється НВЧ-генератором на поверхні та внутрішніх шарах 
харчового напівфабрикату. За отриманими результатами побудовано 
залежності напруженості електромагнітного поля від потужності  
НВЧ-генератора (0,5…3,0 кВт) та площі поверхні продукту в поверхневому та 
внутрішніх шарах.  

За даними рис. 3.9 для суміші подрібнених коренів пряних овочів видно,  
що зі збільшенням потужності НВЧ-генератора у вищезазначеному діапазоні  
від 0,5 до 3,0 кВт напруженість електромагнітного поля в усіх випадках зростає  
в 2,45 разу. При цьому слід зауважити, що приріст напруженості зі збільшенням 
потужності має нерівномірний характер.  
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Рисунок 3.9 – Напруженість електромагнітного поля залежно від товщини  

шару ∆ суміші подрібнених коренів пряних овочів та НВЧ-потужності (Р, кВт):  
1 – 0,5; 2 – 1,0; 3 – 1,5; 4 – 2,0; 5 – 2,5; 6 – 3,0 (при площі поверхні продукту S·102, м2:  
а ‒ 0,5; б ‒ 2,0; в ‒ 4,5; г ‒ 8,0) 
 

Так, зі зміною потужності від 0,5 до 1,0 кВт напруженість 
електромагнітного поля збільшується в 1,41 разу, а від 1,0 до 1,5 кВт –  
в 1,22 разу, від 1,5 до 2,0 кВт – в 1,15 разу, від 2,0 до 2,5 кВт – в 1,11 разу  
та від 2,5 до 3,0 кВт – в 1,09 разу. 

Зміна напруженості електромагнітного поля пропорційна площі поверхні 
продукту. Так, при площі 0,5·10-2 м2 напруженість електромагнітного поля  
в досліджуваному діапазоні потужності перебуває в межах 2450…5990 В/м,  
при площі 2,0·10-2 м2 – у межах 1220…3000 В/м, при 4,5·10-2 м2 –  
815…2000 В/м, при 8,0·10-2 м2 – 610…1500 В/м. Проникнення електромагнітної 
енергії всередину шару продукту супроводжується її зменшенням  
за експоненційною залежністю. За вищевказаних значень діапазонів 

в г 

а б 
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напруженості на поверхні продукту її значення на глибині 6·10-2 м знаходиться 
в таких межах – відповідно 910…2220, 450…1100, 360…740, 230…555 В/м. 

Проаналізувавши отримані залежності напруженості електромагнітного 
поля для суміші подрібненої зелені пряних овочів (рис. 3.10), можна зробити 
подібні висновки щодо впливу потужності НВЧ-генератора та площі поверхні 
продукту. Проте ослаблення напруженості електромагнітного поля  
у зазначених межах відбувається на глибині 36·10-2 м, що пояснюється 
меншими (більш ніж у 10 разів) значеннями діелектричних характеристик 
суміші подрібненої зелені пряних овочів. 

 
 

Рисунок 3.10 – Напруженість електромагнітного поля залежно від товщини шару ∆ 
суміші подрібненої зелені пряних овочів та НВЧ-потужності (Р, кВт): 1 – 0,5; 2 – 1,0;  
3 – 1,5; 4 – 2,0; 5 – 2,5; 6 – 3,0 (при площі поверхні продукту S·102, м2: а ‒ 2,0; б ‒ 8,0; 

 в ‒ 18,0; г ‒ 32,0) 

г в 

б а 
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На підставі отриманих даних можна констатувати таке: 
– напруженість електромагнітного поля можна регулювати зміною 

потужності НВЧ-генератора та площі поверхні продукту, які визначають 
потужність внутрішніх джерел теплоти й, відповідно, інтенсивність 
тепломасообміну. 

 
3.3. Дослідження процесів нагрівання, НВЧ-концентрування  

та НВЧ-сушіння за умов вакуумування 
 
Промислове впровадження прогресивних процесів обробки сировини 

потребує встановлення раціональних енергозберігальних параметрів  
НВЧ-нагрівання (потужності, тиску, температури, тривалості), для чого 
необхідно отримати комплекс наукових результатів, що дають уявлення про 
характер тепломасообмінних процесів. Завданнями цього етапу роботи було 
визначення впливу потужності джерела НВЧ-енергії та глибини вакуумування  
на тривалість нагрівання зразка, кінетику зміни маси та вологовмісту під час  
НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння за умов вакуумування, а також на 
тривалість цих процесів. 

Для дослідження НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння за умов 
вакуумування та перемішування розроблено експериментальну установку, 
принципову схему якої наведено на рис. 3.11, а її зовнішній вигляд показано  
на рис. 3.12. Експериментальна установка складається з НВЧ-печі 1,  
у робочій камері якої розташована ємність 2. У верхній частині закріплено 
електропривід 3 з мішалкою 4. На боковій поверхні НВЧ-печі закріплено 
вихідний трубопровід 5 для відведення конденсату. У системі трубопроводів 
для відведення конденсату розташовано мановакуумметр 6  
і конденсатовідводчик 7. Для регулювання відведення конденсату розташовано 
вентиль 8. Вакуум підтримується за допомогою вакуумного насоса 9. У верхній 
часті електроприводу міститься тахометр 10. 

Дослідження НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння здійснювались у такий 
спосіб. Підготовлена сировина в подрібненому вигляді завантажується в ємність 2, 
яку розміщують у робочій камері НВЧ-печі і зафіксовують. До осі електроприводу 
прикріплюють мішалку 4, після чого закривають дверці НВЧ-печі. Вмикають 
вакуумний насос 9 і контролюють тиск за допомогою мановакуумметра 6. 
Після цього до електромережі підключають НВЧ-піч і електропривід 3. 
Швидкість руху мішалки контролюють за допомогою тахометра 10. 
Температура в робочій камері НВЧ-печі залежить від глибини вакуумування  
в робочій зоні камери і регулюється за допомогою вентиля 8. Час обробки 
залежить від виду вихідної сировини. У разі необхідності установка може 
працювати без застосування мішалки. 

Початкові умови є такими: маса зразків – 1 кг; вологовміст сумішей для 
концентрування – 560%, для сушіння – 100%; товщина зразків – (4…6)·10-2 м 
для суміші подрібнених коренів та (18…20)·10-2 м для суміші подрібненої 
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зелені. Дослідження проводились у три етапи: 1 – нагрівання зразка  
до температури кипіння рідини; 2 – НВЧ-концентрування суміші  
до вологовмісту 100% (відповідає втратам маси 70% від початкового значення);  
3 – НВЧ-сушіння попередньо сконцентрованої суміші до кінцевого 
вологовмісту 10% (відповідає втратам маси 45% від попередньо 
сконцентрованої суміші). Дослідження проводились на частоті 2450 МГц 
залежно від потужності джерела НВЧ-енергії, початкової вологості сировини, 
глибини вакуумування. 

 

 
Рисунок 3.11 – Схема експериментальної установки НВЧ-нагрівання  

та вакуумування: 1 – НВЧ-піч; 2 – ємність; 3 – електропривід; 4 – мішалка;  
5 – трубопровід; 6 – мановакуумметр; 7 – конденсатовідводчик; 8 – вентиль; 9 – вакуумний 
насос; 10 – тахометр  

 

 
 

Рисунок 3.12 – Зовнішній вигляд експериментальної установки  
НВЧ-нагрівання і вакуумування 
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3.3.1. Дослідження тривалості НВЧ-нагрівання зразків до температури 
кипіння рідини 

 
Результати дослідження тривалості нагрівання суміші подрібнених 

коренів пряних овочів до температури кипіння рідини (тобто нестаціонарного 
режиму) із заданими параметрами вакуумування і потужності нагрівання 
наведено в табл. 3.6. З отриманих даних видно, що внаслідок інтенсивного 
поглинання НВЧ-енергії температура різко зростає на етапі від початку процесу  
до настання інтенсивного випаровування вологи. При цьому вакуумування 
значно знижує температуру нагрівання зразка. Безумовно, на його якісні зміни 
суттєво впливає температура нагрівання, за зміною якої можна оцінити 
критичну тривалість впливу НВЧ-енергії, за якої настане денатурація білка,  
що у свою чергу призведе до погіршення якості продукту.  

Так, зі збільшенням глибини вакуумування в робочій камері знижується 
кінцева температура продукту, до якої він нагрівається під час нестаціонарного 
режиму: при 80 кПа – 93° С, при 60 кПа – 86° С,  при 50 кПа – 81° С,  
а при 40 кПа – 76° С. 

 
Таблиця 3.6 – Тривалість НВЧ-нагрівання суміші подрібнених коренів 

пряних овочів до постійної температури (τ·60-1, с) 
 

Потужність нагрівання Р, кВт 
Тиск р, 
кПа 

Кінцева 
темпера-
тура t, °С 0,5 1,0 1,5 2,0 

НВЧ-концентрування 
80 93 9,7±0,5 4,9±0,2 3,2±0,2 2,4±0,1 
60 86 8,8±0,5 4,4±0,2 2,9±0,1 2,2±0,1 
50 81 8,1±0,4 4,1±0,2 2,7±0,1 2,0±0,1 
40 76 7,5±0,4 3,7±0,2 2,5±0,1 1,9±0,1 

НВЧ-сушіння 
80 93 7,1±0,4 3,5±0,2 2,4±0,1 1,8±0,1 
60 86 6,4±0,3 3,2±0,2 2,1±0,1 1,6±0,1 
50 81 5,9±0,3 2,9±0,1 2,0±0,1 1,5±0,1 
40 76 5,4±0,3 2,7±0,1 1,8±0,1 1,4±0,1 

 
Зі збільшенням потужності нагрівання від 0,5 кВт до 2,0 кВт скорочується 

тривалість досягнення кінцевої температури під час НВЧ-концентрування  
та НВЧ-сушіння в 3,9…4,1 разу. Зокрема, під час НВЧ-концентрування 
тривалість цього етапу скорочується при 80 кПа від 9,7 до 2,4 хв, при 60 кПа –  
від 8,8 до 2,2 хв, при 50 кПа – від 8,1 до 2,0 хв, при 40 кПа – від 7,5 до 1,9 хв. 
Під час НВЧ-сушіння тривалість етапу скорочується в таких межах: при  
80 кПа – від 7,1 до 1,8 хв, при 60 кПа – від 6,4 до 1,6 хв, при 50 кПа – від 5,9  
до 1,5 хв, при 40 кПа – від 5,4 до 1,4 хв.  
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Також зі збільшенням глибини вакуумування від 80 до 40 кПа під час  
НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння скорочується тривалість досягнення 
вищевказаних значень температури в межах 21…25%. Так, наприклад,  
за потужності 0,5 кВт тривалість цього етапу під час НВЧ-концентрування 
зменшується від 9,7 до 7,5 хв, при 1,0 кВт – від 4,9 до 3,7 хв, при 1,5 кВт –  
від 3,2 до 2,5 хв, при 2,0 кВт – від 2,4 до 1,9 хв. Під час НВЧ-сушіння 
відзначається зниження тривалості етапу в таких межах: за потужності 0,5 кВт – 
від 7,1 до 5,4 хв, при 1,0 кВт – від 3,5 до 2,7 хв, при 1,5 кВт – з 2,4 до 1,8 хв,  
за 2,0 кВт – від 1,8 до 1,4 хв. 

Результати аналогічних досліджень для суміші подрібненої зелені пряних 
овочів до температури кипіння рідини із заданими параметрами вакуумування  
й потужності нагрівання наведено в табл. 3.7. 

 
Таблиця 3.7 – Тривалість НВЧ-нагрівання суміші подрібненої зелені  

пряних овочів до постійної температури (τ·60-1, с) 
 

Потужність нагрівання Р, кВт 
Тиск р, 
кПа 

Кінцева 
темпера-
тура t, °С 0,5 1,0 1,5 2,0 

НВЧ-концентрування 
80 93 15,5±0,8 7,8±0,4 5,1±0,3 3,8±0,2 
60 86 14,0±0,7 7,1±0,4 4,7±0,2 3,5±0,2 
50 81 13,0±0,7 6,7±0,3 4,3±0,2 3,2±0,2 
40 76 12,0±0,6 5,9±0,3 4,0±0,2 3,0±0,2 

НВЧ-сушіння 
80 93 11,5±0,6 5,6±0,3 3,8±0,2 2,9±0,1 
60 86 10,2±0,5 5,1±0,3 3,3±0,2 2,6±0,1 
50 81 9,3±0,5 4,6±0,2 3,2±0,2 2,4±0,1 
40 76 8,6±0,4 4,4±0,2 2,9±0,1 2,2±0,1 

 
Зі збільшенням потужності нагрівання від 0,5 до 2,0 кВт скорочується 

тривалість досягнення кінцевої температури під час НВЧ-концентрування  
та НВЧ-сушіння в 3,9…4,1 разу. Зокрема, під час НВЧ-концентрування 
тривалість цього етапу скорочується при 80 кПа – від 15,5 до 3,8 хв, при 
60 кПа – від 14,0 до 3,5 хв, при 50 кПа – від 13,0 до 3,3 хв, при 40 кПа – від 8,6 
до 2,2 хв. Під час НВЧ-сушіння тривалість етапу скорочується в таких межах: 
при 80 кПа – від 11,5 до 2,9 хв, при 60 кПа – від 10,2 до 2,6 хв, при 50 кПа –  
від 9,3 до 2,4 хв, при 40 кПа – від 8,6 до 2,2 хв.  

Також слід відзначити, що зі збільшенням глибини вакуумування від 80  
до 40 кПа під час НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння скорочується тривалість 
досягнення вищевказаних значень температури в межах 21…25%. Так, наприклад, 
за потужності 0,5 кВт тривалість цього етапу під час НВЧ-концентрування 
скорочується від 15,5 до 12,0 хв, при 1,0 кВт – від 7,8 до 5,9 хв, при 1,5 кВт –  
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від 5,1 до 4,0 хв, при 2,0 кВт – від 3,8 до 3,0 хв. Під час НВЧ-сушіння відзначається 
зменшення тривалості етапу в таких межах: за потужності 0,5 кВт – від 11,5  
до 8,6 хв, при 1,0 кВт – від 5,6 до 4,4 хв, при 1,5 кВт – від 3,8 до 2,9 хв, при 2,0 кВт – 
від 2,9 до 2,2 хв. 
 Таким чином, у ході дослідження виявлено такі закономірності: 
 – зі збільшенням глибини вакуумування в робочій камері знижується 
кінцева температура продукту, до якої він нагрівається під час нестаціонарного 
режиму (у межах глибини вакуумування 80…40 кПа від 93 до 76° С); 
 – тривалість досягнення кінцевої температури для обох досліджуваних 
зразків під час НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння зі збільшенням 
потужності нагрівання від 0,5 до 2,0 кВт скорочується в 3,9…4,1 разу,  
а зі збільшенням глибини вакуумування від 80 до 40 кПа, тобто на 21…25%.  

 
3.3.2. Дослідження кінетики маси та вологовмісту під час  

НВЧ-концентрування 
 
На рис. 3.13 подано результати дослідження впливу потужності  

НВЧ-нагрівання при глибині вакуумування 80 кПа на кінетику маси  
та вологовмісту під час НВЧ-концентрування суміші подрібнених коренів 
пряних овочів.  

 

   
                               а                                                               б 

Рисунок 3.13 – Вплив потужності НВЧ-нагрівання на кінетику зміни маси ∆m (а) 
та вологовмісту W (б) під час НВЧ-концентрування суміші подрібнених 
коренів пряних овочів: 1 – 0,5 кВт; 2 – 1,0 кВт; 3 – 1,5 кВт; 4 – 2,0 кВт 

 
З наведених даних випливає, що отримані залежності за різних значень 

потужності є ідентичними за характером і різняться часом досягнення певних 
втрат маси та значень вологовмісту. Безумовно, найбільш ефективно процес 
зневоднення відбувається за більших значень потужності НВЧ-нагрівання:  
зі збільшенням потужності відбуваються суттєвіші зміни маси й вологовмісту. 



 

 80 

Так, на етапі концентрування при потужності НВЧ-генератора 0,5 кВт втрати 
маси в кількості 70% від початкового значення й, відповідно, зміна 
вологовмісту від 560 до 100% відбувається протягом 70 хв, а при 1 кВт – 40 хв, 
1,5 кВт – 25 хв, 2,0 кВт – 20 хв. Отже, тривалість процесу НВЧ-концентрування 
в разі збільшення потужності НВЧ-нагрівання від 0,5 до 1,0 кВт скорочується  
в 1,7 разу, до 1,5 кВт – в 2,8 разу, до 2,0 кВт – в 3,5 разу.  

За наведеними графіками можна також спостерігати, що період постійної 
швидкості характеризується інтенсивним вологовидаленням, а на певному етапі 
обробки, що відповідає тривалості відповідно 25, 15, 10, 5 хв, швидкість 
вологовидалення сповільнюється. Отже, вищевказані межі часу відповідають 
критичним значенням, коли розпочинається період спадної швидкості 
вологовидалення.  

Далі наведено результати дослідження впливу глибини вакуумування  
на зміну маси та вологовмісту дослідної сировини (рис. 3.14). При цьому 
дослідження проводились за незмінної потужності НВЧ-нагрівання – 1,0 кВт,  
а глибина вакуумування змінювалась у межах 80…40 кПа.  

 

       
    а                                                                      б 

Рисунок 3.14 – Вплив глибини вакуумування на кінетику зміни маси ∆m (а)  
та вологовмісту W (б) під час НВЧ-концентрування суміші подрібнених коренів пряних 

овочів: 1 – 80 кПа; 2 – 60 кПа;  3 – 50 кПа; 4 – 40 кПа 
 
Отримані залежності за різних значень глибини вакуумування  

є ідентичними за характером і різняться часом досягнення певних втрат маси  
та значень вологовмісту, переважно на першій стадії процесу. Так, за 20 хв 
процесу НВЧ-концентрування відзначається, що втрати маси при глибині 
вакуумування 80 кПа становлять 55%, при 60 кПа – 41%, при 50 кПа – 38%,  
а при 40 кПа – 35%. Ці значення відповідають вологовмісту відповідно 200, 
240, 260, 280%. Протягом подальшого періоду спостерігається майже 
паралельний вигляд графічних залежностей, що вказує на ідентичний характер 
змін на цьому етапі. У результаті розбіжність за часом досягнення втрати маси 
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70% (вологовмісту 100%) є незначною. Так, при глибині вакуумування 80 кПа 
тривалість процесу становить 40 хв, при 60 кПа – 44 хв, при 50 кПа – 46 хв, при 
40 кПа – 48 хв. Таким чином, зміна глибини вакуумування в наведених 
діапазонах приводить до несуттєвого збільшення тривалості процесу, 
відповідно на 10, 15 та 20%. 

Отже, експериментально доведено такі залежності:  
 – зі збільшенням потужності НВЧ-нагрівання в межах 0,5…2,0 кВт 
відбуваються суттєвіші зміни маси й відповідно вологовмісту, скорочується 
тривалість процесу НВЧ-концентрування в 3,5…3,8 разу;  

– вакуумування під час НВЧ-енергопідведення знижує ефект вологовіддачі  
в той період, коли вільної вологи досить багато (періоди прогрівання та постійної 
швидкості концентрування), що зумовлено як зниженням температури нагріву, 
так і особливостями перебігу дифузійних процесів в умовах вакуумування. Проте 
на подальшому етапі зневоднення, коли структура частково зневоднених частинок 
чинить суттєвий опір вологоперенесенню, процес відбувається за подібними 
кінетичними закономірностями незалежно від глибини вакуумування. 

 
3.3.3. Дослідження кінетики маси та вологовмісту під час НВЧ-сушіння 
 
Проаналізуємо аналогічні криві, побудовані для етапу подальшого етапу 

НВЧ-сушіння попередньо сконцентрованої суміші подрібнених коренів пряних 
овочів за тих самих умов вакуумування залежно від потужності  
НВЧ-нагрівання (рис. 3.15).  

  
                                а                                                          б 

 
Рисунок 3.15 – Вплив потужності НВЧ-нагрівання на кінетику маси ∆m (а)  

та вологовмісту W (б) під час НВЧ-сушіння суміші подрібнених коренів пряних овочів:  
1 – 0,5 кВт; 2 – 1 кВт; 3 – 1,5 кВт; 4 – 2 кВт 

 
Тривалість обробки, протягом якої маса попередньо сконцентрованого 

зразка змінюється на 45% до кінцевого вологовмісту 10% за потужності  
НВЧ-генератора 0,5 кВт, становить 45 хв, при 1,0 кВт – 25 хв, 1,5 кВт – 17 хв, 
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2,0 кВт – 12 хв. Отже, тривалість процесу НВЧ-сушіння зі збільшенням 
потужності НВЧ-нагрівання від 0,5 до 1,0 кВт скорочується в 1,8 разу,  
до 1,5 кВт – в 2,6 разу, до 2,0 кВт – в 3,8 разу. Швидкість вологовидалення 
сповільнюється відповідно через 20, 10, 8, 5 хв від початку процесу,  
що відповідає критичним значенням завершення періоду постійної швидкості 
та початку періоду спадної швидкості вологовидалення. 

На етапі НВЧ-сушіння (рис. 3.16) деяка несуттєва розбіжність у результатах 
залежно від глибини вакуумування відзначається лише протягом перших 10 хв 
процесу. За цей час за вакуумування 80 кПа втрати маси становлять 30%, при 
60 кПа – 25%, при 50 кПа – 28%, а при 40 кПа – 20%. Ці значення відповідають 
вологовмісту відповідно 40, 48, 54, 60%.  

 

       
а                                                        б 

 
Рисунок 3.16 – Вплив глибини вакуумування на кінетику зміни маси ∆m (а)  

та вологовмісту W (б) під час НВЧ-сушіння суміші подрібнених коренів пряних овочів:  
1 – 80  кПа; 2 – 60 кПа; 3 – 50 кПа; 4 – 40 кПа 

 
Протягом подальшого періоду зміни мають ідентичний характер і 

розбіжностей за часом досягнення кінцевого значення вологовмісту (25 хв) 
практично не спостерігається.  

Таким чином, експериментально доведені такі закономірності:  
 – зі збільшенням потужності НВЧ-нагрівання в межах 0,5…2,0 кВт 
відбуваються суттєвіші зміни маси й вологовмісту, скорочується тривалість 
процесу НВЧ-сушіння в 3,5…3,8 разу;  
 – під час НВЧ-сушіння несуттєва розбіжність у результатах зміни маси  
та вологовмісту залежно від глибини вакуумування відзначається лише  
на початковому етапі процесу, а в разі досягнення критичних значень подальші 
зміни мають ідентичний характер, розбіжностей за часом досягнення кінцевого 
значення вологовмісту практично не спостерігається.  
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 3.3.4. Дослідження тривалості та середньої швидкості процесів  
НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння 
 

Дані експериментальних досліджень щодо тривалості  
НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння за різних значень потужності  
та глибини вакуумування для суміші подрібнених коренів пряних овочів 
наведені в табл. 3.8, а для суміші подрібненої зелені – у табл. 3.9. 
 
Таблиця  3.8 – Тривалість процесів НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння 

суміші подрібнених коренів пряних овочів 
 

Потужність нагрівання Р, кВт Тиск 
р, кПа 0,5 1,0 1,5 2,0 

Тривалість НВЧ-концентрування τ·60-1, с (ωп=85%, ωк=50%) 
80 70±3 40±2 25±1 20±1 
60 74±3 44±2 27±1 22±1 
50 77±4 46±2 28±1 23±1 
40 79±4 48±2 29±1 24±1 

Тривалість НВЧ-сушіння τ·60-1, с (ωп=50%, ωк=10%) 
40…80 45±2 25±1 17±1 12±1 

  
Таблиця 3.9 – Тривалість процесів НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння 

суміші подрібненої зелені пряних овочів 
 

Потужність нагрівання Р, кВт Тиск 
р, кПа 0,5 1,0 1,5 2,0 

Тривалість НВЧ-концентрування τ·60-1, с (ωп=85%, ωк=50%) 
80 112±6 64±3 40±2 31±2 
60 118±6 70±4 43±2 34±2 
50 122±6 73±4 45±2 36±2 
40 125±7 76±4 47±2 37±2 

Тривалість НВЧ-сушіння τ·60-1, с (ωп=50%, ωк=10%) 
40…80 70±4 40±2 27±1 19±1 

   
 Наведені дані добре узгоджуються з результатами теоретичних 
розрахунків тривалості досліджуваних процесів, описаних у розділі 2.3.  
Зі збільшенням потужності нагрівання в межах 0,5…2,0 кПа тривалість  
НВЧ-концентрування зменшується в обох випадках у 3,3…3,7 разу, а 
тривалість НВЧ-сушіння – у 3,8…4,1 разу. У межах збільшення глибини 
вакуумування від 80 до 40 кПа тривалість НВЧ-концентрування зростає в 
середньому на 12…20%, а тривалість НВЧ-сушіння практично не змінюється. 
Так, наприклад, тривалість НВЧ-концентрування за потужності 0,5 кВт  
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в діапазоні глибини вакуумування 80…40 кПа дорівнює 70…79 хв для суміші 
подрібнених коренів та 112…125 хв для суміші подрібненої зелені, а за 
потужності 2,0 кВт ‒ відповідно 20…24 та 31…37 хв. Тривалість НВЧ-сушіння 
змінюється в першому випадку від 45 до 12 хв, а у другому – від 70 до 19 хв. 
 На підставі наведених вище результатів визначено середню швидкість 
зміни маси під час НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння. Дані, отримані при 
потужності нагрівання 1,0 кВт за різних значень глибини вакуумування, як 
приклад наведені в табл. 3.10.  
 
Таблиця 3.10 – Розрахункові дані середньої швидкості зміни маси під час  

НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння сумішей  
із подрібненої пряної сировини (Р=1,0 кВт) 

 

Швидкість зміни маси (∆m/∆τ)·103, %/с 

НВЧ-концентрування НВЧ-сушіння  
Глибина 

вакуумування, кПа 
суміш 
коренів  

суміш 
зелені 

суміш 
коренів 

суміш 
зелені 

80 29,2 18,2 30,0 18,8 
60 26,5 16,7 30,0 18,8 
50 25,4 16,0 30,0 18,8 
40 24,3 15,4 30,0 18,8 

 
Під час НВЧ-концентрування відбувається несуттєве зменшення 

швидкості зі збільшенням глибини вакуумування, що зумовлено зниженням 
температурного режиму. Так, якщо за глибини вакуумування 80 кПа швидкість 
зміни маси для суміші подрібнених коренів становить 29,2·10-3%/с, то при 
40 кПа – 24,3·10-3%/с, для суміші подрібненої зелені ‒ відповідно 18,2·10-3  
та 15,4·10-3%/с. На етапі НВЧ-сушіння глибина вакуумування практично не 
впливає на середню швидкість процесу і дорівнює 30·10-3%/с. 
 Таким чином, на підставі отриманих даних можна стверджувати  
наступне:  

– зі збільшенням потужності НВЧ-нагрівання в межах 0,5…2,0 кВт 
відбуваються суттєвіші зміни маси й вологовмісту, скорочується тривалість 
процесів НВЧ-концентрування в 3,3…3,7 разу, тривалість НВЧ-сушіння – у 
3,8…4,1 разу; 
 – зміна глибини вакуумування від 80 до 40 кПа приводить до збільшення 
тривалості НВЧ-концентрування в середньому на 12…20%, тривалість  
НВЧ-сушіння практично не змінюється; 

– під час НВЧ-концентрування відбувається несуттєве сповільнення зміни 
маси за умови збільшення глибини вакуумування, що зумовлено зниженням 
температурного режиму. На етапі НВЧ-сушіння глибина вакуумування 
практично не впливає на середню швидкість процесу і має постійне значення.  
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 3.3.5. Дослідження тривалості процесів НВЧ-концентрування  
та НВЧ-сушіння в умовах перемішування 
 

У ході досліджень виявлено, що за умов вакуумування під час  
НВЧ-енергопідведення знижується ефект вологовіддачі й, відповідно, 
швидкість зміни маси зразка, що, імовірно, можна пояснити зниженням 
температури нагрівання. Крім того, інтенсивність видалення вологи також 
залежить від процесів внутрішнього вологоперенесення. Виходу вологи  
у формі рідини та пари перешкоджає структура продукту, яка під час 
зневоднювання постійно змінюється. Отже, наступним етапом дослідження  
є визначення тривалості процесів НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння  
з одночасним перемішуванням, що забезпечує руйнування утворюваної 
структури (табл. 3.11).  

 
Таблиця 3.11 – Тривалість НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння 
сумішей подрібнених коренів та зелені пряних овочів за умов 

вакуумування та перемішування 
 

Тривалість процесу τ·60-1, с  

НВЧ-концентрування 
(ωп=85%, ωк=50%) 

НВЧ-сушіння 
(ωп=50%, ωк=10%) 

Потужність нагрівання Р, 
кВт 

суміш 
коренів  

суміш 
зелені 

суміш 
коренів 

суміш 
зелені 

0,5 53±3 88±4 32±2 52±3 
1,0 32±2 52±3  18±1 30±2 
1,5 19±1 32±2 12±1 21±1 
2,0 15±1 25±1 9±1 14±1 

 
Проведені дослідження з використанням постійного перемішування під 

час НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння не виявили розбіжностей результатів 
залежно від глибини вакуумування і показали, що в досліджуваному діапазоні 
потужності 0,5…2,0 кВт тривалість НВЧ-концентрування становить 53…15 хв 
для суміші подрібнених коренів та 88…25 хв для суміші подрібненої зелені, а 
НВЧ-сушіння ‒ відповідно 32…9 хв  та 52…14 хв.  

При порівнянні з даними, наведеними в табл. 3.8 та 3.9, було відзначено 
ефект скорочення тривалості досліджуваних процесів, що відбувається 
внаслідок перемішування сировини під час НВЧ-обробки. Для діапазону 
вакуумування р=40…50 кПа ефект скорочення тривалості процесів перебуває в 
таких межах: під час НВЧ-концентрування – 30…37% для суміші подрібнених 
коренів та 28…32% для суміші подрібненої зелені, а під час НВЧ-сушіння ‒ 
відповідно 25…29 та 22…26%.  
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Таким чином, у результаті проведених досліджень відзначено таке: 
– за умов організації механічного перемішування сировини тривалість  

НВЧ-концентрування скорочується в межах 28…37%, а НВЧ-сушіння –  
у межах 22…29%; 

– достовірність робочої гіпотези щодо підвищення ефективності 
використання НВЧ-енергії за умов застосування перемішування сировини під 
час мікрохвильової вакуумної обробки підтверджено збільшенням швидкості 
вологовидалення та зміни маси внаслідок збільшення проникної здатності  
НВЧ-енергії та зменшення дифузійного опору продукту. 

 
3.4. Аналіз якості продукції, отриманої під час НВЧ-обробки  
 
3.4.1. Визначення екстрактивності порошків 
 
Екстрактивність порошку, отриманого шляхом НВЧ-сушіння за умов 

вакуумування та перемішування із сумішей коренів та зелені пряних овочів, 
визначали за масовою часткою розчинних сухих речовин залежно від 
температури за постійної тривалості вистоювання. Порівняння цого порошку 
здійснювали з порошком, отриманим під час НВЧ-сушіння за атмосферних 
умов (табл. 3.12).  

 
Таблиця 3.12 – Масова частка розчинних сухих речовин у порошках  

під час НВЧ-сушіння, % 
 

Тиск р, кПа  
Температура t, °С 100 (контроль) 50 

Суміші подрібнених коренів пряних овочів 
30 1,5±0,1 2,1±0,1 
50 2,3±0,1 3,2±0,2 
70 3,7±0,2 4,4±0,2 
90 4,6±0,2 5,8±0,3 

Суміші подрібненої зелені пряних овочів 
30 1,2±0,1 1,6±0,1 
50 2,4±0,1 3,0±0,2 
70 3,5±0,2 4,4±0,2 
90 4,7±0,2 5,8±0,3 

 
З отриманих даних випливає, що масова частка розчинних сухих речовин  

у порошках збільшується з підвищенням температури екстрагування та для 
обох досліджуваних сумішей відрізняється несуттєво. Водночас слід зазначити, 
що при НВЧ-обробці за умов вакуумування досліджуваний показник більший 
для суміші подрібнених коренів на 19…40%, а для суміші подрібненої зелені – 
на 23…33%. Максимальна частка розчинних сухих речовин, отримана за 
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температури екстрагування 90° С, становить 5,8%, що перевищує на 23…26% 
показник, отриманий для НВЧ-сушіння за атмосферних умов.  
 Таким чином, отримані результати засвідчують, що раціональнішим є 
проведення процесу за умов вакуумування, що дозволяє більшою мірою 
зберегти водорозчинні речовини (ароматичні, смакові), які під час змішування  
з рідиною переходять у розчин, надаючи готовому продукту певних смакових 
особливостей, харчової цінності та кольору.  
 
 3.4.2. Визначення коефіцієнта набрякання порошків 
 

Для оцінювання ступеня відновлюваності отриманої сушеної продукції під 
час розмочування, проведено дослідження, спрямовані на визначення коефіцієнта 
набрякання, що дає можливість оцінити, у скільки разів сушена продукція здатна 
збільшити свою масу за рахунок поглинання вологи (табл. 3.13).  

 
Таблиця 3.13 – Коефіцієнт набрякання порошків, отриманих  

шляхом НВЧ-сушіння 
 

Порошок із суміші подрібнених 
коренів пряних овочів 

Порошок із суміші подрібненої 
зелені пряних овочів Температура 

витриму-
вання, °C  р=100 кПа 

(контроль) р=50 кПа р=100 кПа 
(контроль) р=50 кПа 

30 4,0±0,2 4,6±0,2 4,7±0,2 5,3±0,3 
60 4,2±0,2 4,8±0,2 5,0±0,3 5,6±0,3 
90 4,3±0,2 4,9±0,2 5,1±0,3 5,8±0,3 

 
 Дослідження проводились при різних значеннях температури і 
фіксованих значеннях тривалості витримування – 30, 60, 90 хв. Відповідно до 
отриманих результатів помітної різниці залежно від тривалості витримування в 
часовому діапазоні 30…90 хв не виявлено, тому в табл. 3.13 наведено 
середньостатистичні дані. Водночас відзначено, що з підвищенням температури 
витримування в межах від 30 до 90° С для двох досліджуваних зразків 
коефіцієнт набрякання збільшується в середньому на 6,5…9,4%. Загалом, при 
НВЧ-сушінні за атмосферних умов  коефіцієнт набрякання порошку із суміші 
подрібнених коренів пряних овочів дорівнює 4,0…4,3, а під час НВЧ-сушіння 
за умов вакуумування та перемішування – 4,6…4,9. Для порошку із суміші 
подрібненої зелені пряних овочів результати, відповідно, є такими: 4,7…5,1 та 
5,3…5,8. На підставі цих даних можна стверджувати, що в разі використання 
запропонованого в роботі способу НВЧ-сушіння за умов вакуумування  
та перемішування, порівняно з традиційним способом НВЧ-сушіння, 
відзначається збільшення коефіцієнта набрякання порошку із суміші 
подрібнених коренів пряних овочів на 14…15%, а для порошку із суміші 
подрібненої зелені пряних овочів – на 12…14%, тобто в середньому в обох 
випадках – на 12…15%. Ці результати доводять, що внаслідок зниження 
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температурного режиму сушіння в умовах вакуумування та перемішування, а 
також скорочення тривалості процесу відбуваються менші денатураційні зміни 
білкової частини зразків та, відповідно, пов’язані з цим втрати гідрофільності. 
   
 3.4.3. Визначення зміни вмісту азотовмісних компонентів  
та вітамінного складу 
 

Під час тепломасообмінної обробки харчових продуктів особливої уваги 
заслуговує завдання збереження азотовмісних компонентів та вітамінів, які 
мають у харчуванні надзвичайно важливе значення. Першочерговим завданням 
є визначення хімічного складу зразків двох досліджуваних сумішей – 
подрібнених коренів пряних овочів та подрібненої зелені пряних овочів  
(табл. 3.14). Визначено, що за майже однакового значення вмісту вологи 
85…86% для обох видів сумішей за показниками хімічного складу суміш 
подрібненої зелені перевищує суміш подрібнених коренів. Так, вміст 
азотовмісних компонентів у суміші подрібненої зелені пряних овочів становить 
4,3%, що в 2,2 разу перевищує їх вміст у суміші подрібнених коренів пряних 
овочів. Суттєвою є також різниця за вмістом вітаміну С (у суміші подрібненої 
зелені у 5,7 разу більше і становить 120 мг%), а також каротину (2,1 мг% 
відносно 0,02 мг%). Вміст інших вітамінів різниться несуттєво і знаходиться  
в таких межах: В1 – 0,06…0,09 мг%, В2 – 0,07…0,08 мг%, РР – 0,57…0,75 мг%.  
 

Таблиця 3.14 – Хімічний склад сировини 
 

Показник Суміш подрібнених      
коренів пряних овочів 

Суміш подрібненої       
зелені пряних овочів 

Загальна волога, % 85,0 86,0 
Азотовмісні 

компоненти, % 2,0 4,3 
Вітамін С, мг% 21 120 

Каротин 0,02 2,10 
В1 0,06 0,09 
В2 0,08 0,07 
РР 0,75 0,57 

  
 Наступним етапом досліджень є визначення хімічного складу 
пастоподібного (табл. 3.15) та порошкоподібного (табл. 3.16) продуктів, 
отриманих шляхом НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння за умов 
вакуумування та перемішування (дослід), порівняно з тими, що отримані  
за звичайних умов НВЧ-нагрівання (контроль). Доведено, що НВЧ-нагрівання 
за умов вакуумування і перемішування сприяє значно більшому збереженню 
фізико-хімічних властивостей вихідної сировини. Так, вміст азотовмісних 
компонентів (у відносних величинах) у пастоподібного продукту більше  
на 36…43%, а у порошкоподібного – на 56…63%. Вміст вітамінів відповідно 
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також є більшим: вітаміну С – на 69…92 та 93…120%, каротину – на 65…75  
та 80…83%, вітаміну В1 – на 65…73 та 88…93%, В2 – на 67…91 та 90…125%,  
РР – на 73…80 та 80…94%. Отже, у середньому вміст вітамінів більший  
у пастоподібного продукту – на 65…92%, у порошкоподібного – на 80…125%. 

 
Таблиця 3.15 – Хімічний склад пастоподібного продукту 

 
Суміш подрібнених  

коренів пряних овочів 
Суміш подрібненої  
зелені пряних овочів Показник 

контроль дослід контроль дослід 
Загальна волога, % 50,0 50,0 50,0 50,0 
Азотовмісні 
компоненти, % 4,4 6,3 10,0 13,6 
Вітамін С, мг% 39 66 198 380 
Каротин, мг% 0,04 0,07 4,0 6,60 
В1, мг% 0,11 0,19 0,17 0,28 
В2, мг% 0,15 0,25 0,11 0,21 
РР, мг% 1,40 2,42 1,0 1,80 

  
Таблиця 3.16 – Хімічний склад порошкоподібного продукту 

 
Суміш подрібнених  

коренів пряних овочів 
Суміш подрібненої  
зелені пряних овочів  

Показник 
контроль дослід контроль дослід 

Загальна волога, % 10,0 10,0 10,0 10,0 
Азотовмісні 
компоненти, % 6,2 10,1 14,0 21,8 
Вітамін С, мг% 55 106 277 608 
Каротин, мг% 0,06 0,11 5,6 10,1 
В1, мг% 0,15 0,29 0,24 0,45 
В2, мг% 0,21 0,40 0,16 0,34 
РР, мг% 1,96 3,80 1,40 2,52 

 
Безумовно, менші пошкодження азотовмісних компонентів та втрати 

вітамінного складу пояснюються помірною тепловою обробкою, яка 
відбувається за умов вакуумування при низькотемпературному режимі  
та скороченій тривалості.  

Таким чином, на підставі результатів досліджень сформульовано наступні 
висновки. Для прогнозування кінетики тепломасообмінної обробки  
в НВЧ-полі та встановлення її раціональних режимів отримано дані про 
діелектричні та теплофізичні властивості сумішей подрібнених коренів  
та зелені пряних овочів. З використанням цих даних для різних діапазонів 
температури і вологовмісту визначено показники, що характеризують 
інтенсивність НВЧ-обробки – глибину проникнення електромагнітного поля  
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та раціональні значення товщини шару продукту. На підставі отриманих даних 
параметри початкового значення питомої потужності НВЧ-нагрівання для 
заданого шару продукту мають бути відкориговані в разі досягнення продуктом 
вологості 40…50%, оскільки під час подальшого зневоднювання до вологості 
10% значення раціональної товщини збільшується в 1,7…2,0 разу. Збільшувати 
товщину шару під час НВЧ-обробки можна в разі примусового перемішування 
продукту, чим забезпечується його постійна подача до зони впливу НВЧ-енергії.  

На прикладі розрахунків, проведених для сумішей подрібнених коренів та 
зелені пряних овочів, визначено, що напруженість електромагнітного поля 
можна регулювати шляхом зміни потужності НВЧ-генератора та площі 
поверхні продукту, які визначають потужність внутрішніх джерел теплоти,  
і, відповідно, інтенсивність тепломасообмінних процесів для досягнення 
заданої якості готового продукту.  

Під час НВЧ-концентрування вакуумування знижує ефект вологовіддачі  
в періоди прогрівання і постійної швидкості концентрування, проте  
на подальшому етапі зневоднення процес перебігає за подібними кінетичними 
закономірностями незалежно від глибини вакуумування. Під час НВЧ-сушіння 
зміни мають переважно ідентичний характер і розбіжностей за часом 
досягнення кінцевого значення вологовмісту практично не спостерігається.  

Визначено, що при організації механічного перемішування рослинної 
сировини за умов вакуумування внаслідок збільшення проникної здатності  
НВЧ-енергії та зменшення дифузійного опору продукту тривалість  
НВЧ-концентрування скорочується в межах 28…37%, а НВЧ-сушіння –  
у межах 22…29%. Цими результатами доведено, що з точки зору 
енергоефективності найбільш раціональним є залишковий тиск 40…60 кПа, 
який не вимагає спеціальних конструктивних заходів для забезпечення 
герметичності оболонки робочої камери НВЧ-апарата, а процес зневоднення 
відбувається в низькотемпературному режимі 76…86° С, що є доцільним для 
збереження фізико-хімічних властивостей сировини.  

За ступенем збереження фізико-хімічних властивостей вихідної сировини 
кращі показники якості мають порошки з коренів та зелені пряних овочів, 
отримані НВЧ-сушінням за умов вакуумування 50 кПа з одночасним 
перемішуванням, порівняно з НВЧ-сушінням за атмосферних умов.  
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РОЗДІЛ 4 
ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕОРЕТИЧНИХ  

ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

4.1. Розробка апаратурного оформлення процесів вакуумного  
НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння за умов перемішування 

 
Для створення високоефективного обладнання нового типу  

для НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння, а також приготування готової 
кулінарної продукції, використання якого дозволить підвищити ефективність 
процесу за рахунок зниження витрат енергетичних і матеріальних ресурсів  
та забезпечити високі показники якості харчової продукції, важливим 
завданням є формулювання вихідної проектної бази у вигляді вимог  
та технічного завдання на розробку апарата. Для реалізації розроблених 
способів НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння виконано роботи  
з проектування установки для концентрування (сушіння) харчових систем  
із використанням НВЧ-нагрівання та вакуумування, яка повинна відповідати 
певним вимогам, зокрема технологічним, експлуатаційним, енергетичним, 
конструктивним, екологічним, економічним, а також вимогам техніки безпеки, 
охорони праці та технічної естетики. 

Під час проектування установки для концентрування (сушіння) харчових 
систем із використанням НВЧ-нагрівання та вакуумування було сформульовано 
технічне завдання: 

– апарат повинен бути універсальним і використовуватися для 
виготовлення широкого асортименту концентрованих та сушених 
напівфабрикатів на основі різноманітної сировини, а також готової кулінарної 
продукції; 

– під час виготовлення, випробування та постачання апарата необхідним  
є дотримання вимог таких нормативних документів: ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ 
«Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки»; ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ 
«Обладнання виробниче. Загальні ергономічні вимоги»; ГОСТ 12.2.061-81 
ССБТ «Обладнання виробниче. Загальні вимоги до робочих місць»;  
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ «Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки»;  
ОСТ 26-291-79 «Судини та апарати. Технічні вимоги», а також ISO 9000 та 
ISO 9001; 

– матеріал корпусу робочої камери апарата – листова сталь марки 
12Х18Н10Т товщиною 2‒5 мм; 
  – передбачити теплову ізоляцію робочої камери апарата; 
   – на передній панелі шарнірно закріпити дверці з оглядовим віконцем;  

– для підтримання вакууму в робочій камері передбачити герметизацію 
дверець механічним затискачем за рахунок установлення між стінкою робочої 
камери та дверцями ущільнювача з термостійкої гуми;  

– у верхній частині корпусу зробити отвір для вихідного вала 
перемішувального пристрою та закріпити електропривід; 
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– закріпити робочу ємність для продукту до основини;  
– у внутрішній частині корпусу встановити НВЧ-генератор та хвилеводи 

з виходом у робочу камеру; 
– на панелі управління змонтувати перемикач рівня потужності, таймер 

часу, систему автоматичного вимикання апарата при відчиненні дверцят; 
 – забезпечити з’єднання робочої камери апарата з вакуумним насосом 
через запірно-регулювальну арматуру; 

– у трубопровідній магістралі запірно-регулювальної арматури 
встановити мановакуумметр та конденсатовідводчик; 

– для конденсації водяної пари, що видаляється під час  
НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння, конденсатовідводчик розмістити  
в охолоджувачі; 

– НВЧ-піч закріпити на монтажному столі з закритими боковинами,  
у внутрішній частині якого розмістити вакуумний насос, конденсатовідводчик, 
запірно-регулювальну арматуру; 

– на передній панелі монтажного стола закріпити дверці для забезпечення 
доступу до вакуумного насоса, конденсатовідводчика, запірно-регулювальної 
арматури.  

Розроблена установка для концентрування (сушіння) харчових систем  
із використанням НВЧ-нагрівання та вакуумування (рис. 4.1) є універсальною і 
призначається для проведення тепломасообмінної обробки за умов 
вакуумування та перемішування при приготуванні широкого асортименту 
концентрованих та сушених напівфабрикатів на основі різноманітної сировини, 
а також готової кулінарної продукції. 

Установка становитьться з НВЧ-печі 1 з електроприводом 2, вакуумного 
насоса 3, конденсатовідводчика 4 та запірно-регулювальної арматури 5, 
охолоджувача 6, які змонтовано на монтажному столі 7 з опорними ніжками  
та закритими боковинами. На передній панелі монтажного стола 7 закріплено 
дверцята для забезпечення доступу до елементів конструкції під час проведення 
робіт з обслуговування та ремонту.  

НВЧ-піч 1 являє собою робочу камеру 8, що зовні облицьована сталевими 
листами, під якими розміщено теплоізоляцію. На передній панелі  
НВЧ-печі шарнірно закріплені дверцята 9, по периметру яких розміщено 
ущільнювач із термостійкої гуми. Дверцята 9 герметично зачиняються ручкою  
за допомогою механічного затискача. Для спостереження за перебігом процесу 
тепломасообмінної обробки дверцята обладнано з оглядовим вікном 10, яке має 
екран з металевої сітки, що відбиває енергію всередину робочої камери. Отвори в 
екрані мають таку величину, що пропускають світло, але не дозволяють 
проходити крізь екран мікрохвильовій енергії. У внутрішній частині НВЧ-печі 
змонтовано НВЧ-генератор та хвилеводи з виходом у робочу камеру 8. 
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Рисунок 4.1 ‒ Установка для концентрування (сушіння) харчових систем  
із використанням НВЧ-нагрівання та вакуумування: 1 – НВЧ-піч; 2 – електропривід;  
3 – вакуумний насос; 4 – конденсатовідводчик; 5 – запірно-регулювальна арматура;  
6 – охолоджувач; 7 – монтажний стіл; 8 – робоча камера; 9 – дверцята; 10 – оглядове вікно; 
11 – блок регулювання швидкості двигуна постійного струму; 12 – тахометр; 13 – вихідний 
вал; 14 – стрічковий перемішувальний пристрій; 15 – фіксатор; 16 – ємність для продукту;  
17 – пульт управління; 18 – регулювальний вентиль; 19 – мановакуумметр; 20 – патрубок  
для зливання конденсату; 21, 22 – відповідно, патрубки для входу і виходу води 
 

Електропривід 2 із блоком регулювання швидкості двигуна 11  
та тахометром 12 закріплено у верхній частині НВЧ-печі 1, у якій є отвір для 
вихідного вала 13, на вільному кінці якого закріплюється стрічковий 
перемішувальний пристрій 14. У нижній частині робочої камери 8 до фіксатора 
15 прикріплюється ємність 16 для продукту. На передній панелі НВЧ-печі 1 
розміщено пульт управління 17 з перемикачем рівня потужності, таймером 
часу, системою автоматичного вимикання апарата при відкриванні дверцят. У 
нижній частині монтажного стола 7 змонтовано вакуумний насос 3, який 
запірно-регулювальною арматурою 5 з’єднано з робочою камерою 8 НВЧ-печі 
1. На магістральній лінії запірно-регулювальної арматури 6 змонтовано 
регулювальний вентиль 18, моновакуумметр 19 та конденсатовідводчик 4 
зі зливним краном 20. Ділянка вузла запірно-регулювальної арматури 6, 
з’єднана з конденсатовідводчиком 4, розміщена всередині охолоджувача 6. 
Охолоджувач 6 являє собою заповнену холодною водою ємність із патрубками 
21 та 22, які через вентилі підключаються відповідно до водопровідної  
та каналізаційної мереж.  
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Робота установки для концентрування (сушіння) харчових систем  
із використанням НВЧ-нагрівання та вакуумування полягає у наступному. При 
відкриванні крана водопровідної мережі через патрубок 21 охолоджувач 6 
заповнюється холодною водою, чим забезпечується охолодження зони 
розміщення вузла запірно-регулювальної арматури 6, що з’єднана з 
конденсатовідводчиком 4. Подрібнена сировина завантажується в ємність 16  
і розміщується всередині НВЧ-печі 1, де в нижній частині робочої камери 8 
фіксується фіксатором 15. На вихідному валу 13 електроприводу 2 
закріплюється стрічковий перемішувальний пристрій 14, після чого герметично 
зачиняють дверцята 9 НВЧ-печі 1.  

До електромережі підключають вакуумний насос 3, після чого 
регулювальним вентилем 18 установлюють задану глибину вакуумування,  
за чим спостерігають за допомогою мановакуумметра 19. Після цього вмикають 
до електромережі НВЧ-піч 1 та електропривід 2 стрічкового перемішувального 
пристрою 14, швидкість руху якого в межах 10…15 хв-1 задають блоком 
регулювання швидкості двигуна 11 та контролюють за тахометром 12. 
Температура в робочій камері 8 НВЧ-печі 1 залежить від глибини 
вакуумування, а тривалість – від виду, властивостей, маси та геометричних 
розмірів вихідної сировини, що обробляється, а також виду тепломасообмінної 
обробки. За перебігом процесу спостерігають через оглядове вікно 9.  

Під час роботи водяна пара, що видаляється з продукту, конденсується  
в охолоджувачі та збирається в конденсатовідводчику 4. Після завершення 
процесу з електромережі вимикають НВЧ-піч 1, електропривід 2 та вакуумний 
насос 3. При встановленні атмосферного тиску в робочій камері 8 відкривають 
дверцята 9 і видаляють ємність 16 із продуктом, а через патрубок 20 зі зливним 
краном зливають конденсат для його подальшого використання. Вода  
з охолоджувача видаляється під час відкривання крана, змонтованого  
на патрубку 22. 

Таким чином, до основних переваг розробленої установки  
для концентрування (сушіння) харчових систем із використанням  
НВЧ-нагрівання та вакуумування слід віднести скорочення тривалості процесу 
за рахунок використання перемішування сировини в процесі 
тепломасообмінної обробки; зменшення втрат біологічно активних речовин 
завдяки вакуумуванню, чим забезпечується низькотемпературний режим,  
а також можливість відведення конденсату, що включає в себе леткі сполуки, 
які містяться в сировині. 

Основні технічні характеристики установки для концентрування 
(сушіння) харчових систем із використанням НВЧ-нагрівання та вакуумування 
подано в табл. 4.1. 
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Таблиця 4.1 ‒ Основні технічні характеристики установки  
для концентрування (сушіння) харчових систем із використанням  

НВЧ-нагрівання та вакуумування 
 

Показник Значення 

Джерело живлення 230 В змінного струму, 50 Гц  
Споживана потужність, кВт 0,5…2,0 
Частота мікрохвиль, МГц 2450 
Об’єм робочої камери, м3 25×10-3 
Продуктивність, кг/год  
      – під час концентрування  
(за вихідною сировиною); 
      – під час сушіння (за попередньо 
сконцентрованою сировиною) 

 
 

1,9 
 

3,3 
Питомі витрати теплоти:  
     – під час концентрування,  
МДж/(кг вихідної сировини); 
     – під час сушіння,  
МДж/(кг попередньо 
сконцентрованої сировини) 

 
 

1,9 
 
 

1,1 
Температурний режим 
концентрування та сушіння, °С 

 
75…80 

Тиск у камері, кПа 40…50 
Габаритні розміри, м:  
     – установки 
     – НВЧ-печі 

 
0,60×0,40×1,30 
0,45×0,30×0,30 

Загальна вага установки, кг 40 

 
4.2. Способи виробництва харчової продукції з пряних овочів 
 
Технологіями виробництва широкого асортименту страв із м’яса, риби, 

овочів передбачене введення в рецептуру різних пряно-ароматичних 
компонентів для покращення органолептичних властивостей. Комбіновані 
добавки, отримані з різних видів пряно-ароматичної сировини, надають 
оригінальності органолептичним властивостям готової продукції.  
У вищезазначеній групі сировини коренеплідні пряні овочі (петрушка, 
пастернак, селера, кріп) відрізняються не тільки специфічними смаковими та 
ароматичними властивостями, а й високим вмістом вітамінів, ефірної олії, 
поліфенолів, катехінів, а також макро- і мікроелементів [191]. Однак  
під час переробки пряних овочів, що передбачає тепломасообмінну обробку, 
відбувається помітне зниження їх харчової та біологічної цінності,  
що негативно відбивається на соціально-економічній значущості отриманої 
продукції.  
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З використанням запропонованих у роботі методологічних підходів до 
підвищення енергоефективності процесів виробництва та покращення якості 
отриманої продукції при здійсненні тепломасообмінної обробки  
НВЧ-нагріванням в умовах вакуумування і перемішування може розроблятися 
широкий асортимент продукції високого ступеня готовності на основі 
різноманітної сировини, зокрема у вигляді готової кулінарної продукції,  
а також паст, порошків, соусів, що можуть бути використані  
як смакоароматичні добавки й напівфабрикати в кулінарному виробництві.  

З огляду на це важливим завданням є розробка принципових 
технологічних схем виробництва смакоароматичних добавок та готової 
кулінарної продукції на основі рослинної сировини, зокрема пряних овочів,  
із використанням НВЧ-нагрівання за умов вакуумування. Нижче наведено 
приклади деяких принципових технологічних схем виробництва 
смакоароматичних добавок, зокрема пасти й порошкоподібного 
напівфабрикату.  
 Паста з пряних овочів складається з таких компонентів, %: петрушка 
(коріння) – 18…22; пастернак (коріння) – 4…6; селера (коріння) – 4…6; петрушка 
(зелене листя) – 48…52; селера (зелене листя) – 8…12; кріп (зелене листя) – 8…12. 
Технологічний процес виробництва пасти з пряних овочів (рис. 4.2) реалізується 
таким чином: коріння петрушки, селери, кропу інспектують, миють та очищують, 
після чого подрібнюють до розмірів часток (1…5)·10-3 м. Подрібнені компоненти 
змішують, бланшують гострою парою, потім подрібнюють до розмірів 
(0,1…0,5)·10-3 м, після чого проводять прогрівання та концентрування отриманої 
суміші в НВЧ-полі за умов вакуумування при 40…50 кПа і температурі 75…80° С 
до вмісту сухих речовин 30%. Отриману суміш перетирають до утворення 
однорідної консистенції з додаванням подрібненої зелені петрушки, селери, 
кропу. Готовий продукт розфасовюють, закупорюють, маркують. 
 Порошкоподібний напівфабрикат із пряних овочів складається з таких 
компонентів, %: петрушка (коріння) – 18…22; селера (коріння) – 4…6; 
пастернак (коріння) – 4…6; петрушка (зелене листя) – 48…52; селера (зелене 
листя) – 8…12; кріп (зелене листя) – 8…12. Технологічний процес виробництва 
порошкоподібного напівфабрикату з пряних овочів (рис. 4.3) реалізується 
таким чином: коріння пряних овочів (петрушка, пастернак, селера) 
інспектують, миють, очищають, знову миють; зелень – інспектують, миють, 
після чого подрібнюють до розмірів часток (1…5)·10-3 м. Підготовлені 
компоненти коренів та зелені бланшують гострою парою та окремо висушують 
у НВЧ-полі за умов вакуумування при тиску 40…50 кПа та температурі 
75…80° С до вмісту вологи 10…12%, потім їх змішують і розмелюють суміш 
до розмірів часток (0,1…0,5)·10-3 м. Готовий продукт розфасовують, 
закупорюють, маркують. 
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Інспектування, миття, очищення, повторне миття 

Подрібнення компонентів до розміру часток (1…5)·10-3 м  

Подрібнення до розміру часток (0,1…0,5)·10-3 м 

Обробка в НВЧ-полі за умов вакуумування при 40…50 кПа,  
температурі 75…80º С до вмісту сухих речовин 30% 

 

Коріння пряних овочів 
(петрушка, пастернак, селера) 

Паста з пряних овочів 

Бланшування гострою парою 
 

Перетирання до утворення однорідної консистенції  
з додаванням подрібненої зелені петрушки, селери, кропу 

Фасування, закупорювання, маркування 

Змішування компонентів 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4.2 ‒ Принципова технологічна схема виробництва пасти з пряних овочів 
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Рисунок 4.3 ‒ Принципова технологічна схема виробництва порошкоподібного 
напівфабрикату з пряних овочів 

 
Таким чином, основним результатом проведеної роботи, пов’язаної  

з розробкою принципових технологічних схем, є розширення асортименту 
смакоароматичних добавок із пряних овочів, покращення якості отриманої 
продукції за рахунок використання раціональних режимів тепломасообмінної 
обробки шляхом НВЧ-нагрівання за умов вакуумування, що забезпечує 
високий ступінь збереження фізико-хімічних властивостей вихідної сировини.  

 
4.3. Соціально-економічна ефективність науково-технічної розробки 
 
Якісне покращання господарської діяльності закладів ресторанного 

господарства, діяльність яких пов’язана із задоволенням необхідних потреб 
населення, є одним із найважливіших економічних і соціальних завдань.  
На комерційний успіх підприємств значною мірою впливає стан роботи  

Інспектування, миття, очищення, повторне миття (для коренів);  
інспектування, миття (для зелені)  

Подрібнення компонентів до розміру часток 1…5 мм  

Обробка в НВЧ-полі за умов вакуумування  
при 40…50 кПа  

температурі 75…80 ºС

Бланшування гострою парою 

Коріння та зелень пряних овочів 
(петрушка, пастернак, селера) 

Порошкоподібний напівфабрикат  
із пряних овочів 

Змішування висушених сумішей із коренів і зелені  
та розмелювання (0,1…0,5 мм) 

Фасування, закупорювання, маркування 
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з цілеспрямованого використання новітніх, прогресивних науково-технічних 
розробок, що під час виробництва харчових продуктів дозволяє подовжувати 
життєвий цикл основного капіталу, інвестиції в оновлення якого незрівнянно 
більші, ніж витрати на вдосконалення. 

Однією з найбільш актуальних залишається проблема забезпечення 
високого рівня якості продукції як чинника збереження та зміцнення здоров’я 
населення. Слід зазначити, що в господарській діяльності підприємств 
зростання прибутку за рахунок підвищення якості продукції значно вище,  
ніж за рахунок зростання обсягів випуску. 

Економічне значення запропонованих у цій праці науково-технічних 
розробок визначається їх прикладним характером, оскільки вони не тільки 
мають наукову новизну, але й доведені до стадії інженерно-технологічних 
рішень у сфері виробництва та є джерелом економічного ефекту на конкретних 
підприємствах, які їх використовують. Споживча вартість наукових розробок 
полягає у спроможності знижувати собівартість продукції та створювати 
конкурентні переваги товаровиробникові. 

Оцінка ефективності передбачала попереднє формулювання джерел ефекту 
від використання науково-технічних розробок і подальше виконання конкретних 
розрахунків. У межах цієї праці завдання розрахунку ефективності спрощується 
тією обставиною, що не потрібні капіталовкладення в основні засоби виробництва 
та приріст оборотних коштів. Витрати праці та відповідно витрати на її оплату 
також залишаються незмінними. 

Зважаючи на те, що будь-яке виробництво розглядається в трьох аспектах 
(технічний, економічний та соціальний), кожен із них є предметом дослідження 
та характеризується технічною, економічною та соціальною ефективністю 
(табл. 4.2).  

 
Таблиця 4.2 ‒ Ефективність застосування установки для концентрування 

(сушіння) харчових систем із використанням НВЧ-нагрівання  
та вакуумування на підприємствах ресторанного господарства 

 
Вид ефективності Вид ефекту 

Технічна ефективність Оновлення обладнання та технології 
Освоєння енергозберігальних технологій Соціальна ефективність 
Розширення асортименту продукції зі 
зменшеною втратою харчової та біологічної 
цінності 
Зростання продуктивності виробництва 
Збільшення випуску продукції 
Приріст обсягу реалізації продукції 
Економія витрат на електроенергію 
Зниження витрат виробництва та обігу 
Отримання додаткового прибутку 

Економічна ефективність 

Збільшення конкурентних переваг 



 

 100

 
Таким чином, джерелами економічного та соціального ефекту  

від використання запропонованої науково-технічної розробки є: 
 – збільшення продуктивності апарата за рахунок скорочення часу 
виробничого циклу; 
 – зменшення витрат електроенергії за рахунок скорочення терміну роботи 
електроприладів відносно того ж самого обсягу продукції, що виготовляється; 
 – зниження витрат виробництва та обороту продукції за рахунок 
скорочення циклу виробництва і зменшення витрат електроенергії; 
 – поліпшення якості продукції за рахунок використання технічних 
рішень, що дозволяють зменшити втрати харчової та біологічної цінності. 

Перелік економічних ефектів, які виникають унаслідок застосування 
установки для концентрування (сушіння) харчових систем із використанням 
НВЧ-нагрівання та вакуумування подано в табл. 4.3. 

 
Таблиця 4.3 ‒ Результати розрахунків економічних ефектів 

 
Вид ефекту Одиниця 

виміру 
Розмір показника 

1. Приріст продуктивності: 
– під час концентрування 
– під час сушіння 

%  
22…25 
33…39 

2. Приріст обсягу реалізації грн 12964  
3. Економія електроенергії: 

– під час концентрування 
– під час сушіння 

грн/т  
30 
70 

4. Річний економічний ефект тис. грн 10,5 
5. Період окупності міс 2,9 

 
Сукупний річний економічний ефект у розмірі 10,5 тис. грн та період 

окупності капітальних витрат до 3 місяців доводять економічну ефективність 
застосування в діяльності підприємств ресторанного господарства розробленої 
установки для концентрування (сушіння) харчових систем із використанням 
НВЧ-нагрівання і вакуумування.  

Таким чином, на підставі вищенаведених даних можна зробити такі 
висновки. Сформульовано вимоги та технічне завдання на проектування 
установки для концентрування (сушіння) харчових систем із використанням  
НВЧ-нагрівання та вакуумування універсального типу, призначеної для 
реалізації розроблених способів НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння за умов 
вакуумування та перемішування під час приготування широкого асортименту 
концентрованих та сушених напівфабрикатів на основі різноманітної сировини, 
використання якої спрямоване на зменшення витрат енергетичних ресурсів  
та підвищення якості готової продукції. 
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Розроблено установку для концентрування (сушіння) харчових систем  
із використанням НВЧ-нагрівання та вакуумування, конструкцією якої 
передбачена можливість змінювати глибину вакуумування в робочій камері, 
забезпечувати постійне перемішування сировини в процесі обробки  
та відбирати рідину, що утворюється під час конденсації пари, яка видаляється  
з продукту під час процесу. Її характерними ознаками є наявність 
перемішувального пристрою в робочій камері НВЧ-печі, що герметично 
закривається, а також з’єднання останньої з вакуумним насосом через запірно-
регулювальну арматуру з конденсатовідводчиком, розміщеним усередині 
охолоджувача.  

На підставі методологічних підходів до підвищення енергоефективності 
процесів виробництва та покращення якості отриманої продукції під час 
тепломасообмінної обробки шляхом НВЧ-нагрівання в умовах вакуумування та 
перемішування запропоновано принципові технологічні схеми виробництва 
пасто- та порошкоподібної продукції з пряних овочів, що можуть бути 
використані як смакоароматичні добавки й напівфабрикати в кулінарному 
виробництві. Основним практичним результатом цього етапу роботи  
є розширення асортименту продукції багатофункціонального призначення та 
покращення її якості за рахунок використання режимів тепломасообмінної 
обробки, що забезпечують високий ступінь збереження фізико-хімічних 
властивостей вихідної сировини.  

Економічну ефективність застосування в діяльності підприємств 
ресторанного господарства розробленої установки для концентрування 
(сушіння) харчових систем із використанням НВЧ-нагрівання та вакуумування 
доводять збільшення продуктивності на 22…25% під час НВЧ-концентрування  
та 33…39% під час НВЧ-сушіння, зниження витрат енергії відповідно  
на 30 та 70 грн/т, сукупний річний економічний ефект у розмірі  
10,5 тис. грн, що виникає внаслідок приросту обсягу реалізації та економії 
електроенергії, а також період окупності капітальних витрат до трьох місяців. 
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ВИСНОВКИ 
 

У результаті аналізу літературних джерел було доведено,  
що невирішеними залишаються завдання підвищення енерго- та 
ресурсоефективності концентрування та сушіння під час виробництва овочевих 
концентратів. Сформульовано робочу гіпотезу, відповідно до якої 
мікрохвильова вакуумна обробка дрібнодисперсних харчових систем за умов 
перемішування приведе до зниження температурного режиму та підвищення 
швидкості вологовидалення, що дозволить скоротити тривалість  
НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння і знизити рівень фізико-хімічних змін 
сировини.  

Розроблено принципову схему системного взаємозв’язку визначальних 
чинників під час НВЧ-нагрівання, яка визначає методологічні принципи 
підвищення енергоефективності мікрохвильової обробки харчових 
напівфабрикатів. Доведено, що для підвищення ефективності застосування  
НВЧ-енергії необхідно узгоджувати вплив зовнішніх чинників (частоти 
електромагнітних коливань, вихідної потужності та площі поверхні продукту)  
із чинниками внутрішнього характеру (теплофізичними та діелектричними 
властивостями продукту й ослабленням напруженості НВЧ-поля за глибиною 
проникнення електромагнітних хвиль). 

Для розв’язання практичних задач тепломасообміну, пов’язаних  
із НВЧ-нагріванням, концентруванням та сушінням харчових продуктів, 
удосконалено методику визначення напруженості електромагнітного поля  
та потужності внутрішніх джерел теплоти в продукті довільної форми. 
Визначено, що напруженість електромагнітного поля можна регулювати, 
змінюючи потужність НВЧ-генератора та площу поверхні продукту, які 
визначають потужність внутрішніх джерел теплоти й, відповідно, інтенсивність  
тепломасообміну. 
 Розраховано загальну кількість потрібної енергії та тривалість процесів 
НВЧ-концентрування (у межах зміни вологості зразка від 85 до 50%)  
та НВЧ-сушіння (у межах зміни вологості зразка від 50 до 10%) за різних 
значень глибини вакуумування. Висунуто припущення, що підвищенню 
ефективності нагрівання та вологоперенесення сприяє вакуумування робочого 
середовища (через зниження температури кипіння рідини) та перемішування 
(забезпечує зменшення дифузійного опору вологоперенесенню в зоні впливу 
НВЧ-енергії).  
 У ході моделювання процесу перемішування дрібнодисперсних систем 
одержано закономірності зміни їх об’єму внаслідок поглинання повітря  
та визначено, що одним із чинників стабілізації теплофізичних та 
діелектричних властивостей сировини є зменшення ступеня насичення 
повітрям, що можливо за рахунок вакуумування, а також шляхом зменшення 
частоти обертання перемішувального пристрою та його діаметра. 

Уточнено діелектричні та теплофізичні властивості сумішей подрібнених 
коренів та подрібненої зелені пряних овочів залежно від насипної густини, 
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температури та вологості. Визначено коефіцієнт швидкості діелектричного 
нагрівання, отримано дані про діапазон глибини проникнення 
електромагнітного поля та раціональну товщину шару продукту, що дає 
можливість прогнозувати кінетику тепломасообмінної обробки в НВЧ-полі.  

Визначено характер закономірностей кінетики нагрівання,  
НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння за умов вакуумування, доведено,  
що вакуумування знижує ефект вологовіддачі в періоди прогрівання та постійної 
швидкості процесів, проте інтенсивність подальшого етапу зневоднення майже 
не залежить від глибини вакуумування.  

Визначено, що за умов вакуумування (Р=50 кПа) та механічного 
перемішування сировини тривалість НВЧ-концентрування скорочується  
на 28…37%, а НВЧ-сушіння – на 22…29%. Доведено кращу збереженість 
складу вихідної сировини (порівняно з НВЧ-сушінням  
за атмосферних умов), зокрема кількість азотовмісних компонентів  
у пастоподібному продукті більша на 36…43%, а у порошкоподібному –  
на 56…63%, вітамінного складу – на 65…92% та 80…125% відповідно. 
 Розроблено установку для концентрування (сушіння) дрібнодисперсних 
харчових систем із використанням НВЧ-нагрівання та вакуумування, 
характерними особливостями якої є наявність перемішувального пристрою  
в робочій камері НВЧ-печі, що герметично закривається, а також з’єднання 
останньої з вакуумним насосом через запірно-регулювальну арматуру  
з конденсатовідводчиком. Продуктивність установки під час концентрування 
становить 1,9 кг/год (за вихідною сировиною) та під час сушіння – 3,3 кг/год  
(за попередньо сконцентрованою сировиною), питомі витрати теплоти ‒ 
відповідно 1,9 МДж/(кг вихідної сировини) та 1,1 МДж/(кг сконцентрованої 
сировини). 

Запропоновано принципові схеми виробництва пасто- і порошкоподібної 
харчової продукції з пряних овочів, які передбачають використання 
мікрохвильової вакуумної обробки з перемішуванням, що розширює 
асортимент продукції багатофункціонального призначення для використання  
її як смакоароматичних добавок і напівфабрикатів у кулінарному виробництві. 

Доведено економічну ефективність застосування установки  
для концентрування (сушіння) з використанням НВЧ-нагрівання  
та вакуумування в діяльності підприємств ресторанного господарства. 
Розраховано річний економічний ефект у розмірі 10,5 тис. грн, який досягається 
внаслідок приросту обсягу реалізації продукції та зниження витрат енергії  
на 30 та 70 грн/т під час концентрування та сушіння відповідно. Період 
окупності капітальних витрат триває до трьох місяців. Оцінку соціально-
економічної ефективності підтверджено Департаментом економіки  
і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.  
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