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Дослідження процесу оозмелу 
круподунстових продуктів різ-с" вологості 

доктор технічних наук,проф. , ' - В. Б. .кандидат тех- - - . < : : -енкоЄ . аспірант, 
зой Б.І. маг і с трант . ,Шапран О. і . . головний технолог T O B "Баришівадзернолродукт" 

В технології виробництва борошна вологість впливає на су-
марне вилучення борошна і зольність, визначає його вихід і якість. 

Використання аспіраційних та пневмотранспортних уста-
новок на млинзаводах сприяє збільшенню інтенсивності обмі-
ну вологи між повітрям та зернопродуктами, що обумовлює їх 
підсушування згідно з залежністю рівноважної вологості зер-
нопродуктів від вологості повітря (рис.1). 

Для визначення впливу вологості круподунстових про-
дуктів зерна на вилучення та якість борошна на етапах техно-
логічного процесу, було проведено лабораторні дослідження 
процесу розмелу круподунстових продуктів різної вологості. 
Поставлену задачу виконували в лабораторних умовах на стен-
довій установці, схема якої наведена на рис.2. 

Продуктами розмелу, які використані в лабораторних до-
слідженнях, були відібрані на млинзаводі круподунстові суміші. 

В результаті проведених досліджень нами було встанов-
лено, що при одній і тій самій зольності вихідного продукту, 

зольність якого - : : -с--- становила 0,67%, зольність 
готової п роду к _ - : : ZI .'в'ювальній системі змінюва-
лась від0,37°: г : і : : : г «е.."одунстовихпродуктів 16,0% 
на загальну v,a: : : ' - : - -р.і вологості круподунстових 
продуктів 12,9:: - і ї ї \ :-> м=:> . На другій та третій розме-
лювальних систе : : збувалася зміна зольності бо-
рошна в залежне— : ; ; продуктів розмелу. Графічне 
п р е д с т а в л е н - - z = наведено на рис.З, аналіз 
якихсвідчить : : ; _*•: за-ні на другій розмелюваль-
ній системі схс і : і : -: ~ершої розмелювальної сис-
теми зольніс": : : : : _ - : - : : " _- _ -:_=ся від 0,35% (при вологості 
круподунстов/ ; : : zo 0,54% (при вологості про-
дуктів розме". 1 : 

На треті/ ; : : - - ; : • - - :'стемі зольність борошна ста-
новила 0,40е: - z t \: -: ~ 'Z zi . ктів розмелу 16,0%, а при 
вологості кс\~zi - г: ї кх - z: і - ~ з 12,9% зольність складала 
0,59%. 
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Рис.1. Залежність рівноважної'вологості для пшениці [3] 

Продукти рОЇ-Мелу 1 

Рис. 3. Залежність зольності борошна від вологості низькозольних 
круподунстових продуктів 

Рис. 2. Схема розмелу лабораторного млина МЛУ-202 

Під час проведення лабораторних помелів виявлено, що 
при вологості продуктів розмелу вище 15,0% суттєво погіршу-
ється сипкість проміжних продуктів розмелу. 

Розмелювання круподунстових продуктів із початковою 
зольністю (зольністю 1,10%), але різною вологістю також під-
твердили залежність зольності борошна від вологості проміж-
них продуктів розмелу, які подрібнюються. 

При однаковому вмісті золи у проміжних продуктах роз-
мелу можна отримати борошно різної якості із високозольних 
круподунстових продуктів (зольністю 1,10%), на першій розме-
лювальній системі зольність борошна змінювалась від 0,49 до 
0,55%. Вищий показник зольності борошна був у тих продуктів 
розмелу, які в момент подрібнення мали вологість 14,3%. 

Збільшення зольності борошна для продуктів розмелу, які 
мали нижчу вологість, більше простежується на другій розме-
лювальній системі, де отримано борошно із зольністю 0,58% 
при розмелюванні продуктів розмелу, які мали вологість 16,2%. 
Зольність борошна на третій розмелювальній системі змінюва-
лась від 1,02 до 1,12% при вологості відповідно від 16,2 до 14,3%. 

На рис. 4 наведено залежність зольності борошна від 
вологості круподунстових продуктів розмелу при лабора-
торному помелі, аналіз яких вказує на збільшення зольності 
борошна при розмелюванні проміжних продуктів з низькою 
вологістю. Найбільше збільшення зольності спостерігається 
на другій та третій розмелювальних системах. 

Розмелювання високозольної суміші круподунстових продук-
тів також підтвердило вплив вологості на інтенсивність подрібнен-
ня оболонок в процесі розмелу зернопродуктів. Аналіз даних рис. 
5 свідчить, що при розмелюванні високозольної круподунстової 
суміші з вологістю від 15,6 до 11,4% зольність борошна на першій 

В о л о г і с т ь , W . % 

Рис. 4. Залежність зольності борошна від вологості високозольних 
круподунстових продуктів 
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Рис. 5. Залежність зольності борошна від вологості суміші крупо-
дунстових продуктів 

розмелювальній системі збільшувалась від 1,18 до 1,64%, при по-
чатковій зольності продукту, що подрібнювався, 3,34%. На другій 
розмелювальній системі зольність борошна змінювалась від 1,20 
до 1,80% в залежності від вологості продуктів, що направлялись на 
дану систему. На третій розмелювальній системі зольність борошна 
суттєво не змінилась за рахунок висівання його на попередніх сис-
темах. Зольність борошна коливалась від 1,81 до 1,95%. 

Отже, вищенаведені дані підтверджують збільшення золь-
ності борошна при незмінних режимах подрібнення за раху-
нок різних структурно-механічних властивостей при різній 
вологості, що приводить до різного ступеня подрібнення ен-
досперме і оболонкових частин зерна під час розмелювання. 
Це пояснюється впливом відносної вологості повітря у вироб-
ничих приміщеннях млинзаводів, яка збільшує або зменшує 
підсушування оболонкових продуктів. 
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