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Вступ. Одним з найсуттєвіших факторів, що впливає на процесно-технологічну 

ефективність роботи живильного пристрою та транспортувально-сепарувальних 
контактних пристроїв в робочому об’ємі віброекстракторів безперервної дії є 
співвідношення масових витрат твердої (подрібнена зернова рослинна сировина) та 
рідкої (екстрагент — вода) фаз, на закономірність зміни якого впливає кінетика 
процесу набухання сировини. 

Матеріали та методи. З метою отримання закономірності зміни коефіцієнта 
набухання в системі екстрагент (технологічна води) — подрібнена зернова рослинна 
сировина (вівсяний, кукурудзяний, ячмінний та пшеничний солод) була проведена 
серія експериментів. Для цієї серії експериментів також використовувались технічні 
ваги OHAUS CL501; сушильна шафаСЭШ-3М; рефрактометр та лабораторний посуд. 

Результати. Досліджено поодинокий вплив на ступінь набухання сировини та 
сумісний, із ефектами набухання сировини і внутрішньої та зовнішньої дифузії 
водорозчинної речовини в сировині, в порівняно однакових початкових та режимних 
умовах. 

Було сплановано трирівневу трифакторну матрицю плану для трьох активних 
експериментів. В першому — визначали закономірність зміни ступеню набухання 
нативних структур зернової рослинної сировини (вівсяний, кукурудзяний, ячмінний 
та пшеничний солод) — в об’ємі чистого розчинника. В другому — закономірність 
зміни ступеня набухання та зміни концентрації водорозчинних речовин (ВР в рідкій 
та твердій фазах — в об’ємах розчинника із сталими модельними концентраціями ВР 
в умовах інтенсивного перемішування. В третьому — з а  аналогією другого 
експерименту, але в умовах не втручання в природній хід одночасного проходження 
процесів набухання та дифузії. 

У всіх експериментах варіювали гідромодулем, температурою та інтенсивністю 
перемішування двофазової суміші. Вимірювали з певним часовим інтервалом маси 
твердої та рідкої фаз і концентрації ВР в рідкій фазі, — до рівноважного стану 
системи. За результатами графічної та аналітичної обробки дослідних даних 
отримано математичну залежність ступеня набухання від основних параметрів 
системи. 

Висновки. Отримані апроксимаційні залежності введено як складові 
математичної моделі всього об’єкту — віброекстрактора періодичної та безперервної 
дії. 
 


