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Націонаrн,ний університет харчових технодогій 

Фізико-хі~1ічні зміни, які відбуваються в процесі сушіння вшшвооть 

на якість зневодненого продукху ме можуть бути відномені оводненням. 

Такі властивост~ як колір, текстура, щільність, пористість і сорбційні 

харакrеристики зневоднених матерімів змежать переважно від способу 

сушіння [\]. Дані мастивості хараrm:ризують якість зневодненої 

нродукції, тому спосіб і умови сушіння М!UОТІ, важливе значення. 

Застосування ж того чи іншого способу сушіння з певними параметрами 

для копвретного продукту 

конкуре1поздатною вартістю (2). 

диктуєrься переnажно кінцевою 

Результати досліджень показують, що зміна об 'єму рослинних 

продуктів як правило пропорційна кількості поглиненої води. Хоча 

збільшення об'єму сої та гороху при набухаНІІі менше об'єму поглиненої 

води. Збільшення температури регідратації для сої та маниої крупи 

поміrnо вплинуло на збільшення їх об'єму. 

Загмьновизнтю, що ступінь реrідратації змежить від ступеня 

клітинного та структурного руйнування [3]. Під час сушіння проходЯть 

процоси руйнування клітин, ущL1ьнеш1я структури, зсихання капілярів зі 

зменшеюнІм гі;\рофільних властивостей, що призводи·п, до неможливості 

поглинання достатньої кількості вологи для ловного відновлення. 

Під час процесу реrідратації у сухому лорис-гому матеріаr1 і 

З!U!Уреному у воду проходять )\Скілька одночасвих змін : вмісту вологи і 

сухих речовин, пористост~ об'єму і температури. Здатність харчових 

ІЗ І 
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продуктів до відновлення в подрібненому вигляді, напрИІ<Лад, у вигляді 

січки або нарізаних овоч ів, залежить від поuоодження струюури і 

ко~шонентів (бі.~ки, крохмаль) під час сушіння. При сушінні гарячим 

повітрям вища оочаткова швидкість зневоднення може І~Jивести до 

ущільнення ІЮІ.Іерхні продуюу, що в свою чергу викликає зменшення 

швидкск:ті відновлення. 

Під час вшюристаная НВЧ-наrріваШІя генерується відносно високий 

внуrрішній тиск nарів у nродукrі, що сприяє збільшенню кіІщевої 

пористості. А пористий продукт відновлюєrьсяє набагато швидше, ніж 

висушений безnосередньо гарячим повітрям. 

Метою даного дослідження є nеревірка Пnотези та узагальнення 

моделей для опису зміни сІруктурних властивостей під час регідратації 

для яблук, банана, картоплі та моркви. Автори дослідJ>.ували зміну 

густини, насипної щільності, пористості та питомого об'єму в nроцесі 

обводнення вищевказаних nродуктів. Знаиня властивостей сушених 

харчових продукrів, залежності їх зміни від основних техноJюгічних 

nараметрів має велике значення в процесі виробнинтва готової продукнії . 

Отримані дані взаємозв'язаних характеристик росmmної сировини 

таких, як густина, пористість і nитомий об'єм під час зневоднення і 

оводнення значно відрізняються, що nоказує на незворотність nронесу 

сушіння. В наших лабораторних умовах нід час реrідратації вологовміст не 

досяГається вище ніж 3,5 кr/кr, що дає нам можливість стверджувати про 
поШкодження струюури тканин та усадку продукrу в процесі сушіння й 

uідповідно часткової втрати реrідратаціrших властивостей. 
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