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ведення процесів можливо обмежити час нагрівання герметизованої упаковки за 
рахунок фасування гарячої продукції, нагрівання якої може бути суттєво 
прискореним, то в процесах охолодження для консистентної продукції єдиним і 
лімітуючим є процес передавання теплоти теплопровідністю. 

У зв'язку з викладеним ставиться задача пошуку шляхів, пов'язаних з 
можливістю інтенсифікації теплообміну щодо перехідних процесів нагрівання і 
охолодження герметизованих упаковок. 

Визначення критерію поверхні упаковки в якості порівняльної характеристики 
досліджуваних об’єктів ґрунтується на відомому рівнянні Ньютона, яким 
характеризується теплообмін 

Q kS t ,     (2) 
де Q – потужність теплового потоку; k – коефіцієнт теплопередачі; Δt – 
температурний напір. 

Величина потужності теплового потоку оцінюється формулою 
EQ


 ,     (3) 

де Е – кількість теплової енергії, яка передається упаковці; τ – час здійснення 
процесу. 

Висновки. . Задача пошуку співвідношень геометричних параметрів упаковок 
має подвійний кінцевий результат. З одного боку можливою і доцільною є 
постановка питання про мінімізацію поверхонь упаковок, з чим пов'язують 
мінімізацію витрат пакувальних матеріалів. Для різних форм упаковок 
співвідношення геометричних параметрів, що мінімізують їх площу за стабілізованих 
об’ємів, відомі. Але така мінімізація зменшує ефективну площу теплопередавання, 
що сповільнює процеси теплової обробки продукції в герметизованих упаковках. 
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Вступ. Сушіння як один із методів консервування фруктів і овочів – складний та 

енергоємний процес і визначається тісним взаємозв'язком теплотехнічних 
закономірностей і технологічних властивостей сировини, що переробляється. 
Ефективність сушіння залежить не лише від обраного способу і  температури, а ще й  
від швидкості проведення процесу. Швидкість циркуляції повітря в сушильному 
пристрої - найважливіший параметр процесу сушіння.  

Матеріали і методи. В якості сировини використовували культивовані гриби 
глива звичайна. Експериментальні дослідження процесу сушіння виконані на 
дослідній радіаційно-конвективній установці. Для визначення зміни вологовмісту в 
часі використовувались технічні ваги. Вміст сухих речовин в сировині визначався за 
допомогою методу Чижової. 

Результати. Визначення впливу швидкості повітря на процес сушіння проводили 
при постійних параметрах температура теплоносія – 60 ˚С, початковому питомому 
навантаженні – 200 г. Швидкість повітря змінювалась від 2,5 до 5,5 м/с.  

У зв'язку з тим, що температура чинить вирішальний вплив на швидкість 
проходження біохімічних реакцій в сировині, ми задалися метою вивчити 
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закономірності зміни в часі температури плодового тіла грибів при проведенні 
процесу сушіння за різних параметрів, що має практичне значення для розробки 
оптимальних режимів сушіння і створення передумов, що дають можливість 
передбачити напрямок біохімічних змін під дією температури.  

 
Рис.1. Криві комбінованого сушіння культивованих грибів глива звичайна 1-4 і 

термограми 5-8 при температурі 60 оС:  1,5 – 2,5 м/с; 2,6 – 3,5 м/с; 3,7 – 4,5 м/с; 4,8 – 5,5 м/с. 
 

Порівнявши способи сушіння при швидкості теплоносія від 2,5 до 5,5 м/с в 
першому випадку спостерігається підвищення температури в центрі плодового тіла 
до 71 °С, що шкідливо впливає на хімічний склад, і відповідно, зі збільшенням 
швидкості теплоносія температура зменшується. Так для швидкості теплоносія 5,5 
м/с температура в центрі плодового тіла не перевищує 48 °С. 

Висновки. Аналіз результатів експериментальних досліджень свідчить проте, що 
вплив швидкості руху теплоносія на процес сушіння культивованих грибів має 
суттєве значення. Зі збільшенням швидкості теплоносія від 2,5 до 4,5 м/с 
інтенсивність процесу зневоднювання зростає на 30 %, до 5,5 м/с – на 40 %. По мірі 
видалення вологи з матеріалу вплив швидкості руху теплоносія на процес 
зневоднювання зменшується. Враховуючи, що збільшення швидкості руху 
теплоносія призводить до зростання потужності вентиляційного обладнання 
сушильної установки, швидкість руху теплоносія доцільно підтримувати на 
оптимальному рівні 4,5...5,5 м/с. Така швидкість руху забезпечує необхідну 
інтенсивність сушіння і відносно невеликі енерговитрати під час зневоднювання. 

 
 


