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Вступ. Аналіз теплового балансу пекарної камери показує, що втрати тепла з 
вентиляційними потоками в пекарній камері є одним з найбільш вагомих. Значну 
величину втрат теплоти при випіканні хліба складають втрати з вентиляційним 
повітрям. Ці втрати близькі до корисно витраченої теплоти на випікання, і залежать 
від конструкції та герметичності пекарної камери, інтенсивності зволоження 
пекарної камери і величини упікання. 

Матеріали і методи. Об`єктом дослідження є пекарна камера хлібопекарської 
печі. Висота посадкового вікна 50, 100, 150 та 200 мм та температура пекарної 
камери 150, 180, 250°С, її конструктивні, геометричні розміри та режимні параметри 
роботи, а предметом дослідження є вентиляційні процеси, що відбуваються в 
пекарній камері. Застосовано метод теоретичних досліджень та математичного 
моделювання вентиляційних процесів в пекарній камері з метою визначення впливу 
геометричних розмірів та температури потоків в об’ємі пекарної камери та 
посадковому вікні. 

Моделювання процесів руху повітря в об’ємі пекарної камери проведено в 
програмному комплексі FlowVision, якій призначений для моделювання тривимірної 
течії рідин і газів в робочих об’ємах з візуалізацією цих течій методом комп’ютерної 
графіки. 

Результати. В результаті проведено дослідження отримані наступні результати:  
Встановлено залежність вентиляційних втрат від геометричних розмірів пекарної 

камери та висоти посадкового вікна. Досліджено епюри швидкості вентиляційних 
потоків, епюри температури потоку по перерізу пекарної камери та в посадковому 
вікні. Визначено втрати теплоти з вентиляцій повітря при різних значеннях 
геометричних параметрів.  

Висновок. В результаті аналізу роботи пічного агрегату визначили вплив висоти 
посадкового вікна та температури пекарної камери на вентиляційні процеси в 
пекарній камері, а саме: зі збільшенням висоти посадкового вікна збільшуються 
вентиляційні втрати, а також при збільшенні температури пекарної камери 
збільшуються вентиляційні втрати теплоти. Встановлено математичні залежності 
вентиляційного процесу.  
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