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Розділ 2. МЕХАНІЗМИ ТА ДИНАМІКА ПРОЦЕСІВ 
КРИСТАЛОУТВОРЕННЯ ПРИ ЗАМОРОЖУВАННІ 

ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ 
 

Вуглеводовмісна плодоовочева сировина – основне джерело 
біологічно активних компонентів: вітамінів, поліфенольних сполук, 
мікроелементів, органічних кислот, пектинових та білкових речовин. 
Вона, разом з тим, відрізняється від інших продуктів рослинництва 
одним спільним показником – високим, до 90…95%, вмістом води. 

Така насиченість тканини рослин водою призводить до 
інтенсивного обміну речовин в період зберігання, підвищених 
витрат вологи на випаровування, зниженої стійкості до руйнівної дії 
фітопатогенних мікроорганізмів.  

Наведена характеристика свідчить про те, що плодоовочеву 
сировину доцільно переробляти відразу після її збирання, що можна 
реалізувати за допомогою пересувних кріоустановок. З другого 
боку, наявність великої кількості води в сировині зумовлює ряд 
особливостей при її заморожуванні, які було виявлено за допомогою 
сучасних методів досліджень. 

Підготовка матеріалів, що підлягають сублімації, полягає в їх 
попередньому заморожуванні. Цей процес проводять обробленням 
сировини рідким азотом чи іншими холодоагентами до максимально 
можливого за певних умов зниження температури, хоча, за нашими 
попередніми даними, ця температура повинна бути достатньою 
лише для того,  щоб перетворити на лід основну кількість води 
сировини. Температуру необхідно встановлювати індивідуально для 
різних об'єктів, що і стало метою наших досліджень. 

Відомо, що цілі плоди і ягоди потрібно заморожувати 
швидко, створюючи дрібнокристалічну структуру льоду в живих 
тканинах і запобігаючи руйнуванню клітин. Це стосується, перш за 
все, ягід зі слабкою текстурою – малини, полуниць.  

Вимоги швидкого заморожування перестають бути такими 
строгими при переході до оброблення попередньо подрібнених 
матеріалів, оскільки в цьому випадку збереження вихідної структури 
менше впливає на якість кінцевого продукту. Навпаки, більшу 
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ефективність тут може принести повільне заморожування з 
утворенням відносно великих кристалів льоду, що забезпечують 
інтенсивний тепло- і масообмін при сублімації.  

Тому вибір оптимальних параметрів заморожування 
матеріалів, у тому числі перед сублімаційним сушінням, необхідно 
встановлювати для кожного індивідуального виду сировини із 
врахуванням її цільового призначення. 

Для отримання основних залежностей, що характеризують 
процеси заморожування вуглеводовмісної сировини, ми дослідили 
особливості кристалізації води і плавлення утвореного льоду в 
різних рослинних матеріалах із підвищеним вмістом БАР, що 
вирощуються в Україні, – коренеплодах, овочах, ягодах, зернових 
культурах. 

Відомо, що основним фізичним процесом, який характеризує 
заморожування будь-яких рослинних матеріалів, є перетворення 
води у тверду фазу, що супроводжується зниженням температури 
всієї системи і виділенням теплоти льодоутворення. З цієї точки 
зору, вибрані нами об'єкти досліджень дали можливість установити 
температурні інтервали кристалізації води і плавлення льоду в 
широкому діапазоні значень вихідної вологості матеріалів – від 90 до 
20% – і цим надати універсальності отриманим даним. 

 
2.1. Роль вільної і зв'язаної води у функціонуванні 

біологічних об'єктів  
 
Вода є основною складовою вуглеводовмісної сировини. 

Тому вивченню її стану в біологічних об'єктах присвячено велике 
число досліджень [1-8].  

Вміст води у свіжих рослинних матеріалах складає 75…95%, 
а у підсушених чи в'ялих знижується до 30…40 %. Під дією води у 
всіх живих об'єктах відбуваються реакції гідролізу складних 
органічних сполук на більш прості (цукроза → глюкоза + фруктоза; 
молекули жиру → жирні кислоти + гліцерин), реакції гідратації 
(набубнявіння крохмалю). 
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Великий вміст води у тканинах рослинних матеріалів 
зумовлює високу активність ферментів і, як наслідок, інтенсивні 
біохімічні процеси. При зниженні концентрації води активність 
ферментів значно зменшується, що широко використовується при 
консервуванні плодів, овочів та ягід.  

Наявність у рослинних матеріалах білкових та пектинових 
речовин, здатних зв'язувати велику кількість води, дає змогу 
зберегти форму та структуру готових продуктів при 
низькотемпературному зневодненні. Теоретично оптимальний 
варіант отримання продукту найвищої якості – повна кристалізація 
води матеріалу і її повна сублімація з твердої фази. Однак його 
неможливо реалізувати на практиці, оскільки вода має різні форми 
зв'язку з різними компонентами плодів, овочів, ягід.  

Воду, що є розчинником цукрів, кислот, багатоатомних 
спиртів, азотистих речовин, фенольних та барвних сполук, 
водорозчинних вітамінів, солей, називають вільною. 
Цілеспрямований вплив на цю частку води, разом з іншими 
операціями, дає можливість регулювати процеси, що проходять у 
сировині при її зневодненні. Вільна вода є також регулятором 
осмотичного тиску, поверхневого натягу та інших параметрів [9-11]. 

Наявність вільної води в сировині, склад і концентрація 
розчинених у ній компонентів справляє великий вплив на хімічні і 
біохімічні перетворення сполук, що відбуваються при 
заморожуванні і сублімації рослинних матеріалів і, як наслідок, на 
якість отриманих продуктів. Вільна вода досить легко 
кристалізується при заморожуванні сировини, а потім практично 
повністю сублімується з твердої фази. 

Воду, що утворює навколо макромолекул колоїдної 
дисперсності (клітковини, крохмалю, протопектину, білків, 
геміцелюлози тощо) тонку оболонку, називають зв'язаною. Їй 
властиві свої особливості [12]. Вона міцно прилягає до поверхні 
часток матеріалу, густина її значно перевищує звичайну густину 
води. Молекули зв'язаної води орієнтовані в просторі, тому її 
діелектрична стала в десятки разів менша, ніж у звичайної води [13]. 
Завдяки цьому зв'язана вода дуже міцно утримується біля поверхні 
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часток фази, не бере участі у розчиненні електролітів, не 
кристалізується при заморожуванні і тому потребує звичайного 
додаткового випаровування. 

Виходячи з умов, що ставляться до продуктів сублімаційного 
сушіння (максимальне збереження біоактивного комплексу 
сировини), очевидно, що наявність зв'язаної води може погіршити 
їхню якість, і тим більшою мірою, чим вищий вміст зв'язаної води у 
вихідній сировині.  

По-перше, це ускладнює висушування плодів та овочів до 
необхідної залишкової вологості (менше 10%). По-друге, для 
видалення цієї форми води необхідні додаткові енерговитрати. По-
третє, видалення зв'язаної води відбувається з рідкої фази, що 
спричиняє конформаційні перетворення високополімерів, їх 
часткову деструкцію та руйнування, тим значніші, чим вищою є 
температура теплового досушування. З іншого боку, зв'язана вода 
захищає клітину від руйнівних впливів переохолодження [14, 15]. 

Калориметричні дослідження останніх років переконливо 
довели [9, 16], що ця частина особливо міцно зв'язаної з  
високополімерами води не перетворюється на лід навіть при дуже 
низьких температурах. Її назвали незамерзаючою [16]. 

Кількість зв'язаної води визначають різними методами. Так, 
при використанні теплофізичних методів кількість визначеної 
зв'язаної води у рослинних тканинах складає близько 6%, а при 
використанні біофізичних – 13…30%. Крім того, є методи, які дають 
можливість виявити кілька фракцій води, котрі характеризуються 
різною рухливістю молекул [17]. 

Враховуючи істотний вплив різних фракцій води у 
рослинній сировині на технологічні параметри процесу зневоднення 
та якість кінцевого продукту, ми спільно зі співробітниками 
Інституту технічної теплофізики (ІТТФ НАН України) – 
кандидатами технічних наук В.А. Михайликом та О.О. Давидовою 
визначили вміст вільної і зв'язаної води у різних видах 
досліджуваних матеріалів (свіжих та лежалих) з використанням 
диференційної скануючої мікрокалориметрії (ДСК) за методикою, 
розробленою в ІТТФ [17-19]. 
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2.2.  Оцінка за даними ДСК стану води при  
заморожуванні-нагріванні вуглеводовмісної сировини       

 
Дослідження процесу кристалізації води у будь-яких 

системах методом диференційної скануючої калориметрії (ДСК) дає 
велику інформацію не лише щодо стану води у клітинах та 
міжклітинниках, але й досліджуваного об'єкту в цілому.  

На плодоовочевій сировині такі дослідження проводили 
мало [20]. Тому, вивчаючи залежність теплоємності її зразків від 
температури в області фазового переходу лід-вода, отримали для 
всіх зразків експериментальні дані з кількості замороженої (вільної) 
та незамороженої (зв'язаної) води, стосовно їхньої вихідної 
вологості. Ці дані було покладено в основу при розробленні 
технологічного режиму сублімаційного зневоднення різних 
рослинних матеріалів. 

Отримані дані наведено в таблицях 2.1 – 2.6. Ці результати є 
середніми даними трьох паралельних дослідів, обробленими 
методами математичної статистики. Згідно з даними таблиць, при 
заморожуванні досліджуваних зразків кристалізація вільної води в 
них починається при значному переохолодженні, і температура її 
початку знижується зі зменшенням вихідної вологості зразків. 

Порівняльний аналіз таблиць показує, що здатність до 
переохолодження залежить від виду матеріалу, ступеня його 
зрілості, хімічного складу, вихідної вологості. Важливу роль у цьому 
відіграють високомолекулярні сполуки, гідрофільні колоїди, схильні 
до набубнявіння та зв'язування води. 

Відомо [21], що для початку процесу кристалізації у розчині 
необхідним є наявність стійких зародків. Вони утворюються при 
певному переохолоджені системи – в наших дослідах, починаючи з 
температури –7 °С і знижуючись до –32 °С. Подальше нарощування 
кристалів льоду є уже функцією часу, а не температури, і лід "росте" 
у всьому об'ємі рідини. Температура утворення стійких зародків 
залежить, як видно із даних таблиць 2.1 – 2.6, при інших однакових 
умовах, від вихідної відносної вологості зразків і з її зменшенням 
знижується. 
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Таблиця 2.1 
Експериментальні дані кристалізації-плавлення 

води цукрових буряків 
 

Відносна 
вологість 

Замерза-
юча вода 
(в % до 
загальної 
маси води) 

Незамер-
заюча вода 
(зв'язана) 
(в % до 
загальної 
маси води) 

Темпера-
тура 
початку 
кристалі-
зації, °С 

Темпера-
тура 
початку 
плавлення, 
°С 

Темпера-
тура 
максиму-
му плав-
лення, °С 

73,20 69,98 30,02 -8,0 -20,0 -1,0 
67,25 60,65 39,35 -9,2 -13,0 -0,5 
57,91 56,48 43,52 -11,0 -14,0 -2,0 
56,89 64,84 35,16 -10,0 -20,2 -1,0 
39,94 35,60 64,40 -12,0 -18,0 -2,0 
39,39 38,64 61,36 -13,5 -20,0 -2,5 
38,17 26,81 73,19 -16,0 -18,8 -2,0 
34,15 26,91 73,09 -16,0 -20,0 0 
24,43 2,01 97,99 -18,6 -19,0 + 1,0 
22,61 - 100,00 - - - 
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Таблиця 2.2 
 

Експериментальні дані кристалізації-плавлення води яблук 
 

Відносна 
воло-
гість,% 

Замерза-
юча вода 
(в %  до 
загальної 
маси 
води) 

Незамер-
заюча вода 
(зв'язана) (в 
% до 
загальної 
маси води) 

Темпера-
тура 
початку 
кристалі-
зації, °С 

Темпера-
тура 
початку 
плавлення, 
°С 

Темпера-
тура 
максимуму 
плавлення, 
°С 

80,77 76,74 23,26 -23,0 -6,5 -2,5 
80,28 80,28 74,05 -23,0 -11,5 -2,0 
77,32 70,67 29,33 -26,5 -13,5 -3,5 
76,79 65,22 34,78 -24,5 -12,5 -6,5 
68,82 62,12 37,88 -26,5 -9,5 -4,5 
62,28 54,23 44,60 -26,5 -11,5 -7,5 
58,07 46,17 53,83 -26,5 -8,5 -9,5 
57,09 40,99 59,01 -26,5 -11,5 -9,5 
54,58 35,33 64,67 -26,5 -17,5 -11,5 

38,44 - 100,00 - - - 
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Таблиця 2.3 
 
Експериментальні дані кристалізації-плавлення води моркви 

 
Відносна 
вологість, 
% 

Замерза-
юча вода 
(в %  до 
загальної 
маси 
води) 

Незамер-
заюча во-
да(зв'яза-на) 
(в %  до 
загальної 
маси води) 

Темпера-
тура 
початку 
кристалі-
зації, °С 

Темпера-
тура 
початку 
плавлення, 
°С 

Темпера-
тура 
максимуму 
плавлення, 
°C 

94,51 92,71 7,29 - 9,8 -12,5 -0,5 
94,40 91,71 8,29 - 6,5 -12,5 -2,5 
93,44 85,71 14,29 -11.7 -14,5 -1,5 
86,49 75,68 24,32 - 7,9 -19,5 -2,5 
75,34 70,91 29,09 -12,8 -20,5 -1.8 
72,64 72,00 28,00 -19,5 -32,0 -0,2 
62,50 53,92 41,08 -19,1 -27,5 -4,2 
61,11 47,59 42,41 -21,8 -30,5 -4,7 
39,37 36,50 63,50 -29,5 -31,5 -12,0 
33,42, - 100,00 - - - 
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Таблиця 2.4  
Експериментальні дані кристалізації-плавлення  

води смородини 
 

Відносна 
воло-
гість,% 

Замерза-
юча вода 
(в %  до 
загальної 
маси 
води) 

Незамер-
заюча вода 
(зв'язана) 
(в % до 
загальної 
маси води) 

Темпера-
тура 
початку 
кристалі-
зації, °С 

Темпера-
тура 
початку 
плавлення, 
°С 

Темпера-
тура 
максиму-
му плав-
лення, °С 

84,45 71,15 28,85 -14,0 -21,5 -2,0 
84,03 61,09 38,91 -14,5 -20,0 -2,0 
83,64 75,90 24,10 -16,0 -26,0 -2,0 
62,37 82,96 17,04 - -22,0 +2,0 
78,61 70,28 29,72 -16,0 -29,0 -3,0 
77,42 77,17 22,83 -13,0 -21,0 +1,0 
71,93 71,56 28,44 -16,0 -31,0 -3,0 
67,83 52,23 47,77 -21,5 -29,0 -6,0 
61,08 48,87 51,13 -21,0 -31,0 -8,0 
50,94 33,86 66,14 -27,0 -29,0 -13,0 
49,11 41,68 58,32 -19,0 -28,0 -8,0 
38,18 - 100,00 - - - 
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Таблиця 2.5  
Експериментальні дані кристалізації-плавлення води малини 

 
Відносна 
воло-
гість,% 

Замерза-
юча вода 
(в % до 
загальної 
маси 
води) 

Незамерза-
юча вода 
(зв'язана) (в 
% до 
загальної 
маси води) 

Темпера-
тура 
початку 
кристалі-
зації, °С 

Темпера-
тура 
початку 
плавлення, 
°С 

Темпера-
тура 
максимуму 
плавлення, 
°С 

89,86 68,01 31,99 -12,0 -23,0 -2,0 

88,36 79,26 20,74 -15,0 -21,0 -1,0 

87,54 82,12 17,88 -12,0 -18,0 -2,0 

87,48 78,21 21,79 -11,0 -20,0 -4,0 

87,33 76,54 23,46 -12,0 -18,0 -2,0 

87,14 75,65 34,35 - 9,0 -20,0 -2,0 

86,85 72,71 27,29 -11,0 -15,0 -1,0 

85,12 75,38 24,62 - 8,0 -20,0 -1,0 

82,00 69,15 30,85 -13,0 -25,0 -2,5 

80,56 71,07 28,93 -12,0 -22,0 -2,0 

80,07 71,86 28,14 -10,0 -21,0 -1,0 

79,13 59,71 40,29 - - -2,0 

72,48 62,17 37,83 -13,0 -27,0 -2,0 

67,32 55,73 44,27 -16,0 -26,0 -4,5 
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Таблиця 2.6  
Експериментальні дані кристалізації-плавлення води 

полуниці 
 

Відносна 
вологість 

Замерза-
юча вода 
(в %  до 
загальної 
маси 
води) 

Незамер-
заюча вода 
(зв'язана) 
(в % до 
загальної 
маси води) 

Темпера-
тура 
початку 
кристалі-
зації, °С 

Темпера-
тура 
початку 
плавлення, 
°С 

Темпера-
тура 
максиму-
му плав-
лення, °С 

14,39 - 100 - - - 

16,83 - 100 - - - 

53,99 51,14 48,86 -32 -28 -10,7 

56,71 48,23 51,77 -17 -28 -8 

57,99 55,78 44,22 -24 -40 -1,5 

68,68 64,20 35,80 -15 -28 -5 

76,86 71,84 28,16 -9 -27,5 -3 

77,97 69,57 30,43 -21 -25 -3,5 

85,71 78,52 21,48 -13 -20 -1,8 

88,84 82,02 17,98 -9 -20 -0,7 

89,95 74,86 25,14 -19,5 -13 0,6 
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Аналіз результатів, отриманих на підставі ДСК-кривих, 
свідчить про наявність більш чи менш тривалого температурного 
інтервалу кристалізації води для кожного із досліджуваних зразків 
вуглеводовмісної сировини.  

Наприклад, інтервал у 26 °С для зразку полуниць і 9 °С – для 
зразку буряків. Не випадково для прикладу вибрано найбільш і 
найменш тривалі інтервали кристалізації вільної води: саме їхнє 
існування зумовлене тим, що досліджувані біологічні системи 
містять багатокомпонентні розчини, кожна складова яких 
кристалізується при певній температурі. 

Розчинені речовини, як відомо, приводять до зниження 
температури замерзання води. Вони забезпечують осмотичний тиск 
розчину. Одна грам-молекула ідеальної недисоціюючої і 
неасоціюючої сполуки, розчиненої в 1000 г води при тиску 760 мм 
рт. ст., викликає зниження температури її замерзання на 1,86 °С [22].  

Оскільки поведінка реальних водних розчинів істотно 
відрізняється від ідеальної, достатньо хороше наближення до цієї 
величини відзначається лише у випадку нескінченного розбавлення, 
тобто екстраполяції до нульової концентрації розчиненої речовини.  

Сказане пояснює той факт, що вода у зразку полуниці із 
вмістом сухих речовин 11,16% (табл. 2.6) починає кристалізуватися 
уже при –9 °С, а при 46,01% СР температуру початку кристалізації 
необхідно знизити до –32 °С.  

При відігріванні зразків зі швидкістю 4 °С / хв. температура 
початку плавлення закристалізованої води також знижується. 
Найчастіше простежується закономірність у зміні температури 
максимуму ендотермічного піка.  Відсутність фазового переходу І 
роду на термограмах зразків із низькою вихідною вологістю 
свідчить про те, що вся вода, яка знаходиться у досліджуваному 
об'єкті, є зв'язаною. 

Для точного визначення граничного вологовмісту, при якому 
у рослинній сировині вся вода представлена зв'язаною фракцією, за 
даними таблиць 2.1 – 2.6 побудували залежності кількості замерзлої 
води (mв.з, г / г СР) від вологості (U, r Н2О / r СР). Екстраполювавши 
отримані залежності до перетину з віссю абсцис, отримали потрібні 
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значення. Для цукрового буряку граничний вологовміст складає 
24%, яблук – 39%, моркви – 41%, малини – 50%, чорної смородини 
– 38%. 

Встановлення оптимальних умов заморожування 
вуглеводовмісної сировини на основі визначення температурних 
інтервалів процесів переохолодження, початку і завершення 
кристалізації, інтенсивної кристалізації наглядно видно з термограм 
диференційно-термічного аналізу рис. 2.1 – 2.2, отриманих для ягід 
чорної смородини [23]. Заморожування на термограмі відображено 
відхиленням диференційної кривої вгору (рис. 2.1). Для цього 
процесу характерними є кілька різких зламів на диференційній 
кривій, що відповідають температурам певних фазових переходів: 
період переохолодження, що відбувається в інтервалі температур від 
283 до 272 К; початок кристалізації при температурах 272,0…271 К; 
зона інтенсивної кристалізації при температурах 271…269 К; 
подальша кристалізація при температурах 269…265 К; завершення 
кристалізації. 

При температурі 265 К, згідно з термографічною кривою 
заморожування, процес кристалізації завершився, однак цю 
температуру не можна однозначно вважати остаточною, оскільки 
при цьому закристалізовано 86,3% всієї води, в той час, коли за 
даними методу скануючої мікрокалориметрії в досліджуваному 
зразку ягід вміст вільної води складає 90%.  

Тому процес кристалізації води потрібно продовжити 
вивченням процесу її плавлення, і аналіз отриманих термограм може 
найповніше відобразити загальну картину фазових переходів води. З 
рис. 2.2 видно, що для плавлення льоду характерним є плавний 
початок процесу і на термографічній кривій виділяється майже 
прямолінійна ділянка в діапазоні температур 240…258 К. Потім 
слідує перехід від зони мінімального плавлення до зони 
інтенсивного процесу при температурах 258…260 К. І нарешті, 
діапазон температур 260…269 К відповідає зоні інтенсивного 
плавлення з піком на термографічній кривій при 265 К. 

Аналіз термографічної кривої плавлення дає можливість 
зробити деякі пояснення. Так, плавний міжфазовий перехід є 
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результатом низької теплопровідності об'єкту дослідження. 
Початкова зона плавлення відображує початкову стадію процесу 
розупорядкування молекул, взаємно орієнтованих навколо центрів 
кристалізації. Потім зростає кількість дезорієнтованих молекул, 
порушується стан термодинамічної стійкості кристалічної ґратки 
молекул води і процес переходу в зону інтенсивного плавлення. Ця 
зона характеризується піком на диференційній кривій при 265 К, 
проекція якого на криву запису показів звичайної термопари 
відповідає температурі, близькій до критичної.  

 
 

Рис. 2.1. Термограма заморожування ягід чорної смородини:  
А – покази диференціальної термопари; Б – покази термопари 
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Рис. 2.2. Термограма плавлення льоду в ягодах чорної смородини:  

А – покази диференціальної термопари; Б – покази термопари 
 
З термограми видно, що повна кристалізація вільної води в 

смородині відбувається в зоні температур,  нижчих 250  К,  які 
відповідають евтектичним концентраціям. 

Температуру заморожування води можна розглядати як 
максимальну температуру її тверднення. Досягнення її є необхідною 
і достатньою умовою заморожування рослинної сировини перед 
сублімацією.  

Вибір оптимальної температури заморожування ґрунтується 
на тому, що мінімальна температура плавлення закристалізованої 
води, значення якої визначається дослідним шляхом, відрізняється 
від максимальної температури тверднення і значно вища за неї. Це 
пов'язано з переохолоджуванням у процесі заморожування 
проміжних евтектичних сумішей, що затримує подальшу 
кристалізацію [24], тому рослинну сировину слід охолоджувати до 
більш низьких температур. Величина граничної температури 
переохолодження визначається властивостями охолоджуваного 
об'єкту і характеристиками тіл, що перебувають у цьому ж 
середовищі.  
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За нашими результатами і даними, наведеними в літературі 
[25], гранична температура переохолодження коливається в межах 
1…10 К. Тому за нижню межу температури заморожування 
доцільно прийняти температуру 240±5 К, а верхньою може служити 
мінімальна температура плавлення льоду 250 ±5К.  

Аналіз результатів таблиць 2.1 – 2.6 показує, що під впливом 
охолодження та заморожування вода клітин і тканин досліджених 
матеріалів і за тривалістю, і за характером кристалізується 
неоднаково, оскільки частина води вільна, а частина – міцно 
фіксована фізико-хімічними зв'язками з поверхнею реакційно-
здатних груп макромолекул. Гідрофільні біополімери, що містяться 
в клітині, здатні утримувати в своєму складі і найближчому оточенні 
певну кількість зв'язаної і фіксованої води, що не замерзає при 
досить низьких температурах.  

Низька точка замерзання води з переважаючою часткою 
зв'язаної фракції пов'язана із здатністю останньої концентрувати 
велике число розчинних речовин, у тому числі іонів, в результаті 
чого формується високов’язка білково-мінеральна суміш у 
локалізованих білкових компонентах цитоплазми і мембранних 
структурах клітини.  

В таблиці 2.7 наведено результати кількості зв'язаної води в 
деяких рослинних об'єктах. Згідно з цими даними, у різних зразках 
на зв'язану воду припадає від 7,0  до 70%  всієї маси води.  І ця 
кількість щонайперше залежить від вихідної вологості сировини – 
чим вона свіжіша, тим менший у ній вміст зв'язаної води і тим 
придатніша вона для заморожування і подальшої сублімації. 
Очевидно також, що при одній і тій же вихідній вологості кількість 
зв'язаної води залежить від виду сировини, тобто її хімічного складу.  
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Таблиця 2.7  
Масова частка зв'язаної води в рослинних матеріалах 

Матеріал Загальна вологість, % Зв'язана вода, % до 
загальної 

Цукровий буряк 74,21 30,62 
 55,83 36,46 
 42,65 61,53 
Амарант 18,40 72,84 
 14,48 97,80 
Яблука 80,74 23,36 
 68,82 37,88 
 57,09 59,01 
Морква 84,51 7,29 
 86,49 24,32 
 72,64 28,00 
 61,11 52,41 
 39,37 63,50 
Чорна смородина 84,45 28,85 
 78,61 29,72 
 67,83 48,77 
 50,94 66,14 

 
Встановлена нестабільність кількості зв'язаної води в одному 

й тому ж матеріалі, залежність цієї кількості від низки чинників як 
внутрішніх, так і зовнішніх, вносять суттєві складності в 
експериментальні дослідження. Нестрогість самого поняття про 
зв'язану воду, а значить – і про її кількість, також ускладнюють 
розвиток уявлень про особливості поведінки зв'язаної води під дією 
фізичних впливів [26]. 
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Однак добре відомо, що фракції зв'язаної води відіграють, як 
уже зазначалось, важливу роль у стабілізації структурних 
компонентів мембрани, захищаючи складові клітини від 
руйнування. Тому окрему серію дослідів присвячено з'ясуванню 
здатності біокомпонентів вуглеводовмісних матеріалів з різною 
кількістю зв'язаної води до холодової адаптації. 

 
2.3. Вплив зв'язаної води на здатність біокомпонентів 

рослин до холодових адаптацій  
 
Об'єктами дослідження вибрано моркву і амарант. Згідно з 

таблицею 2.7, у свіжій моркві на зв'язану воду припадає близько 7% 
всієї води, а в амаранті – понад 70%. Окрім того, морква чутливіша, 
ніж буряк, до різноманітних впливів та умов зберігання.  

Вибрані для досліджень зразки розділили на три частини. 
Першу заморозили рідким азотом (протягом 8…10 с), другу – в 
швидкоморозильній камері (1,5…2 год.), третя частина зразку 
служила контролем. В зразках відразу після заморожування 
визначали основні біохімічні показники, а потім всі зразки 
помістили в поліетиленові пакети і зберігали при –18 °С, а 
контрольні – при 7…9 °С у складському приміщенні протягом 16 
тижнів [27-31]. 

Якість закладених проб аналізували на вміст вуглеводів, 
білків, вітамінів. Результати аналізів трьох повторностей 
розраховували стосовно свіжих зразків і піддавали статистичному 
обробленню. Результати відносно відсоткового вмісту основних 
компонентів в процесі зберігання зразків аналізували за варіантом 
подвійної класифікації. 
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Таблиця 2.8 
Зміни якісних показників моркви сорту Нантська  

при заморожуванні і зберіганні 
Дослідні Вуглеводи, % Аскорбінова β-каротин, 

зразки всього цукроза інв. 
цукор 

к-та, мг% мг% 

  А    
Свіжа морква 7,8 4,8 3,0 13,3 14,06 
Після 
заморожування 

7,32 4,57 2,95 12,85 13,47 

Втрати, % 6,2 4,7 1,5 3,4 4,2 

Через 16 тижнів 
зберігання 

6,61 3,25 2,88 12,09 13,08 

Втрати, % 15,3 11,4 3,9 9,1 8,4 

  Б    
Свіжа морква 7,8 4,8 3,0 13,3 14,06 
Після 
заморожування 

6,94 4,39 2,93 12,76 13,18 

Втрати, % 11,0 8,6 2,4 11,6 13,4 
Через 16 тижнів 
зберігання 

6,58 4,35 2,81 10,59 11,01 

Втрати,% 15,7 9,4 6,3 20,4 21,7 
  В    
Свіжа морква 7,8 4,8 3,0 13,3 14,06 
Через 16 тижнів 
зберігання 

4,43 3,26 2,66 4,2 3,36 

Втрати, % 43,2 32,0 11,2 68,4 76,1 

 
Примітка: А – морква, заморожена рідким азотом; Б – морква, заморожена в 
морозильній камері; В – контрольний дослід (без заморожування). 
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Таблиця 2.9  
Зміни якісних показників амаранту при заморожуванні і зберіганні 

 
Дослідні зразки Білки, % Вуглеводи,% Вітаміни, мг %. 

  
 

 С В1 В2 

А 
Свіже зерно 19,6 65,8 21,6 0,44 0,21 

Після 
заморожування 

18,8 63,7 21,34 0,44 0,21 

Втрати, % 4,2 3,2 1,2 - - 
В кінці зберігання 18,2 61,8 21,1 0,44 0,21 
Втрати, % 8,16 6,2 2,4 - - 

Б 
Свіже зерно 19,6 65,8 21,6 0,44 0,21 
Після 
заморожування 

16,0 62,8 20,8 0,44 0,21 

Втрати, % 8,2 4,6 3,7 - - 
В кінці зберігання 15,02 61,1 19,53 0,43 0,21 
Втрати, % 22,4 7,2 9,6 2,2 - 
  В    
Свіже зерно 19,6 65,8 21,6 0,44 0,21 
Після 
заморожування 

13,64 43,03 11,6 0,37 0,185 

Втрати, % 30,4 34,6 46,3 15,6 12,2 

 
Примітка: А – зерно, заморожене рідким азотом; Б – зерно,  заморожене в 
морозильній камері; В – контрольний дослід (без заморожування). 
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Порівняння розрахованих значень з еквівалентними 
критичними величинами дало змогу констатувати, що коливання 
значень показників визначається як способом заморожування, так і 
тривалістю зберігання. Причому вплив обох чинників один від 
одного не залежить (табл. 2.8 – для моркви, табл. 2.9 – для амаранту). 

Різницю в якості, що перевірялась для кожного зразка, 
відзначено вже безпосередньо після заморожування. Як і слід було 
чекати, кращі результати отримано при швидкому заморожуванні за 
допомогою рідкого азоту. Заморожена цим способом морква сорту 
Нантська містила β-каротину на 4,2%, аскорбінової кислоти на 3,4%, 
цукрози на 4,7%, інвертного цукру на 1,6% менше, ніж свіжа 
сировина. Така ж різниця відповідних показників характерна і для 
зерна амаранту. Вона зберігається для обох видів сировини протягом 
усього періоду дослідження. 

Аналіз результатів таблиць 2.8 та 2.9 свідчить також про те, 
що при звичайному способі зберігання сировини (без 
заморожування)  втрати біологічно цінних речовин досить значні і 
набагато   перевищують показники, отримані для зразків у 
замороженому вигляді.  

Досить сказати, що з точки зору отримання кріопродуктів з 
високим вмістом вітамінів низькотемпературне перероблення 
моркви будь-якого сорту, яка зберігалась при звичайних умовах у 
складському приміщенні, недоцільне і неефективне, оскільки в 
процесі зберігання втрати есенціальних компонентів харчування 
складають майже 80% за β-каротином та близько 70% за 
аскорбіновою кислотою. 

Загалом при заморожуванні і зберіганні сировини з 
невеликим вмістом зв'язаної води (морква) втрати вітаміну С 
складали 9,5…10%, вуглеводів – 15…17%, а при заморожуванні 
зерна амаранту, де на зв'язану воду припадає близько 70% від 
загальної, відповідні показники склали 1,2…3,7%; 5,8…6,5% [32, 33, 
34].  

Тобто, існування в клітині фракції зв'язаної води можна 
розглядати як своєрідний бар'єр, що протистоїть ушкоджуючій дії 
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концентрованих розчинів солей на біополімери клітини в процесі 
виморожування вільної води.  

Є дані [35], що завдяки такому механізмові забезпечується 
стійкість клітин до впливу не тільки температури, а й інших 
екстремальних чинників – радіації, отруєння тощо, а причиною 
стійкості деяких висушених форм бактерій до дії абсолютного 
спирту та інших неводних розчинників є саме високий вміст у них 
зв'язаних форм дуже в'язкої води [36]. 

У біологічних системах, до яких належать об'єкти наших 
досліджень (плодоовочева та ягідна сировина, зерно), вода у 
чистому вигляді практично не зустрічається, оскільки містить 
різноманітні гетероморфні включення (солі, біомолекули, іони 
тощо).  

Ці компоненти впливають на повноту утворення зародків 
кристалів. Результати досліджень показали, що у 
висококонцентрованих розчинах клітин зерна амаранту 
кристалоутворення в деяких випадках узагалі було відсутнім – 
компоненти розчину перейшли повністю з рідкого стану в 
аморфний, так званий склоподібний стан води. Склоподібна форма 
системи, на думку багатьох дослідників, є станом переохолодженої 
рідини, котра через велику в'язкість набирає властивих твердим 
тілам форм [37]. 

Щоб більш чітко відтінити специфіку заморожування зерна 
порівняно з плодоовочевою сировиною, варто звернути увагу і на 
той факт, що результати наших досліджень підтверджують теорію Б. 
Люйє та його співробітників [38] щодо надзвичайної ролі в процесах 
кристалізації води фізико-хімічної природи, особливо величини 
концентрації речовин, що знаходяться у заморожуваному розчині. 

Розчинні речовини клітинного соку зерен амаранту (білки, 
легкорозчинні вуглеводи тощо) справляють гальмівний вплив на 
утворення і ріст кристалів льоду, що зумовлено зв’язуванням води 
внаслідок гідратації молекул розчинних сполук; адсорбцією 
біокомпонентів амаранту на поверхні зростаючих кристалів; 
ускладненням дифузії води з рідкої фази до центрів зростаючих 
кристалів через присутність у середовищі молекул розчинених 
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речовин. Досить згадати, що Н. Калло ще в 1925 р. показав: в 1%-
ному розчині желатини ріст кристалів льоду порівняно з чистою 
водою знижується в 2  рази,  а в 3%-ному –  в 350  разів [39].  Ми ж 
маємо справу з сировиною, концентрація сухих речовин у якій може 
досягати 90%. 

Проведено також експериментальне мікрокалориметричне 
дослідження впливу швидкості охолодження на кількість 
закристалізованої води в рослинних матеріалах.  

Таблиця 2.10  
Експериментальні дані кристалізації-плавлення води цукрових 

буряків при різній швидкості охолодження 
 

Швид-
кість  
охол.,  
°С / хв. 

Віднос-
на воло-
гість, % 

Вода 
незам., 
% до 
маси 
СР 

Вода 
зам., % 
до маси 
СР 

Маса 
зразка, 
мг 

Т-ра 
початку 
кристалі-
зації, °С 

Т-ра 
початку 
плавлен-
ня, °С 

Т-ра мак-
симуму 
плавлення, 
°С 

16 73,54 1,26 5,77 5,94 -12,0 -18,0 -2,0 

2 76,81 1,66 4,92 5,61 -18,0 -17,0 -4,0 

16 78,36 1,57 6,01 5,84 -15,0 -21,0 -1,0 

2 77,64 1,59 5.50 5,50 -17,0 -18,0 -4,0 

16 74,14 1,65 5.13 6,22 -9,0 -20,0 -2,0 

2 76,49 1,73 4.68 5,92 -12,0 -20,0 -4,0 

16 76,85 1,80 4,80 5,40 -11,0 -15,0 -1,0 

2 75,16 1,51 4,72 5,13 -14,0 -20,0 -4,0 

16 75,48 1,52 5,46 5,35 -11,0 -20,0 -4,0 

32 75,81 1,28 5,30 5,08 -12,0 -17,0 -4,0 

16 74,12 1,41 4,31 6,23 -8,0 -20,0 -1,0 

32 74,70 1,37 4,17 6,08 -0,0 20,0 -4,0 

16 76,33 1,62 5,27 5,76 -12,0 -18,0 -2,0 

32 76,01 1,59 5,11 5,62 -14,0 -17,0 4,0 

16 78,07 1,13 2,89 16,91 -10,0 -2,0 -1,0 
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Результати фракційного складу води, отримані в 
експериментах з різною швидкістю охолодження (від 2 °С / хв. до 32 
°С / хв.) наведено в табл. 2.10. Незначні розміри досліджуваних 
зразків – максимальна товщина 1,5 мм, діаметр – 6 мм, зумовлюють 
високу теплопровідність і зводять до мінімуму температурний 
градієнт за товщиною зразка. Це дає можливість замерзаючій 
фракції води викристалізовуватись практично в однаковій кількості 
при охолодженні об'єктів з різною швидкістю. 

До сказаного слід ще додати таке: воду, яка перетворюється 
на лід при виморожуванні біооб'єктів, а потім сублімується при 
негативних температурах, близьких до нуля, в холодильній 
технології називають вимороженою. За нашими даними, вільна 
вода, що міститься в рослинній сировині всіх досліджених видів, 
повністю виморожується при зниженні температури до –12…–30 °С. 

 
 
2.4. Механізм кристалізації води при заморожуванні 

вуглеводовмісної сировини  
 
Для розроблення технологічного режиму сублімаційного 

сушіння важливим є знання механізму кристалізації води при  
заморожуванні рослинних матеріалів. Тому окрему серію робіт 
присвячено дослідженню процесів кристалізації на тонких зрізах 
рослинних тканин. Доведено [39], що в цьому випадку відбуваються 
такі ж зміни, як у всьому об'ємі заморожуваного об'єкту. Наявність 
осмотичного тиску, котрому піддається клітина, значною мірою 
визначає можливі механізми кристалізації внутрішньоклітинного 
розчину. 

Аналіз літературних відомостей [38-40], результати власних 
експериментальних досліджень дали можливість сформулювати два 
імовірних варіанти природи кристалізації води у тканинах 
вуглеводовмісної сировини.  

Перший полягає у властивій для певних зразків переважно 
внутрішньоклітинній кристалізації води з протіканням 
ймовірнісного процесу утворення стійкого зародку твердої фази у 
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кожній клітині. Другий –  ґрунтується на явищі відтоку 
внутрішньоклітинної води при охолодженні зразку у міжклітинний 
простір з подальшою її кристалізацією. Відомо, що обидва процеси 
відбуваються досить швидко.                                    

Дані з кількості замороженої води у тканинах різних зразків 
вуглеводовмісної сировини показують, що при високій відносній 
вологості вихідної сировини (70…94%) кристалізується від 64 до 
92% води до її маси (табл. 2.1 та 2.3). В інтервалі відносної вологості 
від 50 до  70% кристалізується 40…60% води. При вихідній 
вологості зразків полуниць нижче 50% (табл. 2.6), зразків яблук 
нижче 40% (табл. 2.2), буряку нижче 20% (табл. 2.1) тощо 
реєстрована кристалізація води відсутня.  

Тобто, при певній вихідній вологості зразків різних 
матеріалів вся вода, яка є у тканині, представлена зв'язаною 
незамерзаючою її фракцією. Причому чим більше цукрози входить 
до складу досліджуваного об'єкту, тим нижчою є межа, за якою вся 
вода переходить у зв'язану форму, – середній вміст цукрози у 
полуницях – 5…6%, у яблуках – 8…9%, у буряку – 15…18%. 

Встановлене співвідношення між вихідною вологістю 
досліджуваного зразку і вмістом у ньому зв'язаної незаморожуваної 
води можна пояснити тим, що у процесі підсушування 
вуглеводовмісної сировини відбувається природне випаровування 
вільної води (яка знаходиться переважно у міжклітинному просторі) 
до практично повного її видалення при зменшенні відносної 
вологості зразків до згаданих вище значень.  

Залишається внутрішньоклітинна вода, частина якої зв'язана 
з цукрами, високополімерами, речовинами колоїдної дисперсності 
тощо. Ця частина води щільно прилягає до поверхні матеріалу, її 
густина, за деякими даними [41], вдвічі переважає густину вільної 
води. За такого стану зв'язана вода міцно утримується біля поверхні 
часток фази і практично не піддається кристалізації у вибраних нами 
умовах. 

Згідно з дослідженнями [12], внутрішньоклітинна вода 
дифундує через мембрани і кристалізується у міжклітинному 
просторі лише після утворення міжклітинного льоду. Рушійною 
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силою цього процесу є: або інверсія градієнта осмотичного тиску 
між внутрішньо- і позаклітинними розчинами, зумовлена 
збільшенням концентрації міжклітинного розчину в результаті 
кристалізації води; або різниця тисків між внутрішньоклітинним 
розчином і міжклітинним льодом.  

Таким чином, процес дифузії води з клітин зумовлюється 
наявністю міжклітинного льоду, котрий у відсутності вільної води 
не утворюється, а також значною мірою залежить від властивостей 
клітинних оболонок і мембран. 

Можна припустити, що поступове підсушування 
вуглеводовмісних зразків, яке супроводжується видаленням 
міжклітинної вологи, приводить до змін у структурі клітинних   
оболонок і мембран, котрі стають важкопроникними для води, 
ускладнюючи її відтік з клітин.  

В результаті впливу цих двох чинників (відсутність 
міжклітинного льоду і зміна структури клітинних оболонок) 
внутрішньоклітинна вода не має виходу у міжклітинний простір, а 
наявного переохолодження недостатньо для утворення стійких 
зародків льоду всередині клітин і подальшої кристалізації 
клітинного розчину. 

Практична реалізація цього висновку полягає в тому, що 
піддавати заморожуванню в'ялі ягоди та плоди з відносною 
вологістю нижче 40…50% недоцільно. Перевага, наприклад,  
цукрових буряків перед іншими видами вуглеводовмісної сировини 
–  у тому,  що тут заморожуванню підлягають і в'ялі,  і підсушені 
коренеплоди. 

Природно допустити, що при переохолодженні зразків 
найбільш сприятливі умови для зародження й росту кристалів 
створюються в шарах, утворених ніжними тонкостінними і 
багатими на воду паренхімними клітинами та міжклітинниками 
тканин. Міцна покривна тканина з дрібних епідерміальних клітин із 
потовщеною оболонкою в переохолодженому стані за даними [42] 
здатна витримати більш низькі температури. 

Після утворення льоду у міжклітинному просторі зі 
зниженням температури зразку відбувається, як уже зазначалось, 
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відтік води із клітин у міжклітинники. Оскільки ми встановили 
пряму залежність між вихідною вологістю зразку і масою вільної 
води в ньому, то й кількість води, що витікає з клітин, для різних 
зразків різна. Ця вода, розбавляючи міжклітинний розчин, 
неоднаковою мірою зменшує концентрацію розчинених речовин, 
що і визначає різні величини температури фазового переходу лід-
вода. 

Наявність лише одного екстремуму на кривих 
тепловиділення вказує на те, що кристалізація льоду відбувається у 
міжклітинному просторі. Тобто, із висунутих раніше двох 
припущень щодо природи кристалізації води у тканинах 
вуглеводовмісної сировини, експериментальне підтвердження 
отримав другий варіант.  

Внутрішньоклітинна вода або взагалі не кристалізується 
(знаходиться у зв'язаному стані), або вихід води з клітин в результаті 
інверсії осмотичного градієнта має місце при охолодженні тканин. У 
результаті спостерігається одночасна кристалізація міжклітинної і 
внутрішньоклітинної води.  

(До відома: різниця осмотичних тисків міжклітинного і 
внутрішньоклітинного розчинів при температурах –5… –30 °С 
досягає майже 300 атм [43, 44, 45]). 

Слід зазначити, що всі криві, отримані методом скануючої 
мікрокалориметрії, для різних зразків вуглеводовмісної сировини 
ідентичні, з чітко вираженим одним максимумом тепловиділення в 
інтервалі температур, характерному для кожного конкретного виду 
сировини і її вихідної вологості.  

Водночас ці криві різко відрізняються від описаних у 
літературі для інших видів рослинних об'єктів, наприклад 
виноградної лози [46]. В останньому випадку мікрокалориметрична 
крива має складний характер, містить кілька максимумів 
тепловиділення, котрі розтягнуті в широкому діапазоні температур 
від –10 до –45 °С. Така форма реєстрованої кривої є наслідком 
гетерогенності зразку лози,  в котрому окремі фракції води ніби 
ізольовані одна від одної, і кожна з цих фракцій має свою 
температуру утворення стійкого зародку твердої фази. 
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Виходячи з отриманих експериментальних даних, тканини 
зразків дослідженої нами вуглеводовмісної сировини практично 
однорідні від серцевини до поверхні (до покривної тканини – 
епідермісу), так що утворення зародків льоду відбувається 
одночасно в усьому об'ємі зразку, і вся вільна вода кристалізується в 
одному певному температурному інтервалі, що відображується на 
ДСК-кривій гострим піком тепловиділення. 

 
ВИСНОВКИ 
 
1. Заморожування будь-яких біооб’єктів, у тому числі 

плодоовочевої сировини, здійснюється за допомогою низьких 
температур, під якими розуміють температурний інтервал від 0 
до –273 °С.  

2. Утворення кристалів льоду у водному та в інших 
розчинах відбувається в результаті теплових флуктуацій. При 
охолодженні рідини процес кристалізації починається за наявності 
у середовищі зародків кристалів.  

3. У плодоовочевій сировині вода у чистому вигляді не 
зустрічається, оскільки містить різноманітні гетероморфні 
включення у вигляді солей мінеральних елементів, біомолекул тощо. 
Тому кристалоутворення в плодоовочевій сировині є гетерогенним. 
Гетерогенне зародкоутворення відбувається за участі добавок та 
поверхонь розділення.  

4. Рушійною силою процесу кристалізації може бути 
інверсія градієнта осмотичного тиску між внутрішньо- та 
позаклітинними розчинами, яка є результатом збільшення 
концентрації міжклітинного розчину внаслідок кристалізації води. 
Кристалізація може бути викликана також різницею тисків між 
внутрішньоклітинним розчином та міжклітинним льодом.  

5. Швидкість росту і структура кристалів льоду в 
плодоовочевій сировині залежать від числа центрів зародків, 
швидкості охолодження та кінцевої температури заморожування.  

6. Стійкі зародки утворюються при певному 
переохолодженні системи – в наших дослідах, починаючи від 
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температури –7 °С і знижуючись до температури –32 °С для 
різних рослинних об’єктів. Подальше нарощування кристалів льоду є 
уже функцією часу, а не температури.  

7. Заморожування складного розчину, властивого для 
плодоовочевої сировини, відбувається в дві стадії: на першій 
проходить первинна кристалізація, при якій кристалізується вода, а 
на другій – вторинна кристалізація, при якій твердіють розчинник і 
розчинені в ньому біокомпоненти.  

8. Термограма заморожування плодоовочевої сировини при 
швидкості охолодження 3…5  °С /  хв.   має типовий вигляд,  що 
характеризується ділянками первинного охолодження системи, її 
переохолодження, виділення прихованої теплоти кристалізації на 
межі лід – рідка фаза, повна кристалізація вільної води. Вивчення 
таких термограм дає можливість оцінити склад і стан 
середовища, яке оточує клітини при заморожуванні сировини. 

9. При заморожуванні попередньо підсушених зразків 
плодоовочевої сировини, внаслідок чого збільшується вміст зв’язаної 
води, знижується точка її замерзання. Це пов’язано зі здатністю 
зв’язаної фракції концентрувати значне число розчинних речовин, у 
результаті чого формується високов’язка білково-мінеральна суміш 
у локалізованих білкових компонентах цитоплазми і мембранних 
структурах клітини.  

10.  Фракції зв’язаної води відіграють важливу роль у 
стабілізації структурних компонентів мембрани, захищаючи 
складові клітини від руйнування. Тому при заморожуванні моркви, 
де на зв’язану воду припадає близько 8% від загальної маси, втрати 
вітаміну С досягають 10%, вуглеводів – 17%. При заморожуванні 
зерна амаранту, в якому на зв’язану воду припадає понад 70% від 
загальної маси, втрати цих же компонентів склали відповідно 4 та 
6%.  

11.  Разом із тим, піддавати заморожуванню в’ялі ягоди та 
плоди з відносною вологістю нижчою від 40…50% і переважаючим 
вмістом зв’язаної води недоцільно, оскільки зв’язана вода 
кристалізації не піддається. Таку сировину необхідно консервувати 
іншими способами.  
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12.  Аналіз кривих тепловиділення, що містять лише один 
екстремум, указує на те, що кристалізація льоду при 
заморожуванні плодоовочевої сировини відбувається переважно у 
міжклітинному просторі. Внутрішньоклітинна вода або взагалі не 
кристалізується, знаходячись у зв’язаному стані, або 
спостерігається одночасна кристалізація міжклітинної і 
внутрішньоклітинної води.  

13.  Отримані дані необхідні для встановлення оптимальних 
режимів параметрів заморожування плодоовочевої сировини. 
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