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Розроблено конструкцію терморадіаційної однобарабанної вальцьової сушарки з комбінованим способом теплопідведення, нанесення та зрізання сушеного шару сировини. Дозволяючи отримувати порошкоподібну фракцію напівфабрикату з вмістом сухих речовин 3...5 %. Таке конструктивне рішення дозволить отримувати напівфабрикат високої якості за рахунок низькотемпературного сушіння.
Визначено ефективну в’язкість дослідних паст отримані купажуванням
пюре з яблук, обліпихи, аронії чорноплідної, буряку та гарбуза. Додавання до
яблучної пасти різного відсоткового співвідношення сировини призводить до
підвищення ефективної в’язкості на 9…18 %. По результатам органолептичної оцінки найкращим виявився зразок з вмістом компонентів: яблуко – 30 %,
обліпиха – 20 %, аронія чорноплідна – 15 %, буряк – 15 % та гарбуз – 20 %.
Тривалість сушіння купажованої пасти із вмістом 45 % СР за температури 65
о
С та різній товщині шару її нанесення на робочу поверхню (8, 6 та 4 мм), становіть відповідно 75, 60 та 56 хв.
Всі зразки паст мають червонувато-пурпурний колір з довжиною хвилі
610,5…614,5 нм та чистотою тону 66,5…78,8 %. Довжина хвилі сушеної фракції 495…615,3 нм з чистотою тону 34,3…34,8 %, з кольором від синюваточервоного до синювато-пурпурного. Яскравість зразків після сушіння зменшується в межах 3...4 %. Отриманні показники кольорових змін зразків та тривалість їх сушіння підтверджує можливість використання вдосконаленої сушарки для отримання якісних рослинних напівфабрикатів сушеної фракції. Дослідні данні будуть корисні під час проектних розрахунків та апробації розробленої сушарки з метою отримання її максимальної ефективності
Ключові слова: структурно-механічні властивості, терморадіаційна однобарабанна вальцьова сушарка, кольорові характеристики, порошкоподібна
фракція.
1. Вступ
Важливою складовою харчової промисловості Європейських країн є забезпечення здорового харчування на основі органічної сировини у свіжому вигляді
та після щадної її обробки в умовах отримування різноманітних якісних напівфабрикатів [1]. Використання комбінованих органічних порошкоподібних напівфабрикатів, володіючих підвищеними фізіологічно-функціональними властивостями та імунною складовою, забезпечать раціональні умови для виробництва здорового харчування [2]. В умовах пандемії харчова промисловість повинна
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підтримувати здорове харчування шляхом виробництва виробів для попередження імунних та хронічних захворювань, пов’язаних з погіршенням екологічного становища та неправильного харчування [3].
Переробка органічної сировини у харчові та фармацевтичні вироби шляхом
сушіння, не зважаючи на енерго- та металоємність процесу, забезпечує зменшення
об’єму, маси отримуваної сировини та високу якість. Формуючи переваги при
транспортуванні, зберіганні та розчинності отримуваних купажованих органічних
компонентів, фактично при додаванні теплої води, наприклад під час приготування пайків людьми, що перебувають в екстремальних умовах [4, 5]. Зумовлюючи
необхідність вдосконалення інженерно-технологічної складової та пошук інноваційних шляхів з інтенсифікації терморадіаційного сушіння на основі низькотемпературних режимів з урахуванням властивостей складних купажів із органічної
сировини, забезпечуючи високу якість отримуваних виробів.
Актуальним завданням є розробка та впровадження сучасних інженернотехнологічних рішень при вдосконаленні терморадіаційної однобарабанної вальцьової сушарки для сушіння концентратів купажованої органічної сировини
(пасти) у напівфабрикати порошкоподібної фракції. Інтенсифікація способу теплопідведення, нанесення та зрізання сушеного шару сировини забезпечить
апаратурно-технологічну конкурентоспроможність під час отримування якісних напівфабрикатів порошкоподібної фракції, високого ступеня готовності для
подальшого впровадження в харчові та фармацевтичні технології.
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2. Аналіз літературних даних і постановка проблеми
В роботі [6] демонструється потенціал розробки і оптимізації більш стійких і ефективних промислових технологій сушіння в харчовому секторі, які
можуть допомогти в досягненні цілей зі скорочення споживання енергії. Показано, що у харчовій промисловості барабанні сушарки зазвичай використовуються для виробництва харчових порошків з суспензій, а порошки використовуються, від сухих напоїв до супів швидкого приготування, спецій або муки і
ароматизаторів. При цьому поточна екологічна політика потребує формування
стійкого харчового сектору зі зниженими потребами в енергії під час обробки, і
особливо під час операцій сушіння. Але залишилися невирішеними питання,
пов’язані з зазначення шляхів реалізації ефективних процесів сушіння в умовах
впровадження оптимальних режимів роботи існуючого сушильного обладнання. Причиною цього можуть бути перш за все швидкий вплив екологічних чинників, пандемій та застарілість технологічного обладнання, що значною мірою
підвищує вартість отримуваних порошків за невисокої їх якості. Варіантом подолання відповідних труднощів можуть бути державні програми з підтримування модернізації харчової промисловості, яка в свою чергу забезпечить виробництво якісних органічних напівфабрикатів з функціонально-фізіологічними
властивостями для здорового харчування населення світу. В роботі [7] підкреслюється важливість раціону харчування з високим вмістом функціональнофізіологічних речовин та різноманітних вітамінів саме органічного походження, особливо в умовах пандемії COVID-19. Одним з джерел профілактичнолікувальної сировини є органічна плодово-ягідна. В роботі [8] розкривається
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стан харчової промисловості України з зазначенням забезпечення розвитку в
умовах модернізації й використання вітчизняної потужності. В роботі [9] зазначається необхідність впровадження в раціон харчування функціональнофізіологічних виробів рослинного походження для забезпечення потреб споживачів у якісних органічних виробів, особливого в умовах пандемії. Однак залишаються не висвітленими питання стосовно необхідності технічного переоснащення переробної галузі та доцільності формування обладнання саме для фермерських підприємств розташованих у місцях збирання сировини. Це може бути пов’язане з об’єктивними складностями модернізації існуючого обладнання,
що має низьку недоліків у енерго- та металоємності, відсутності можливості
впровадження енергоощадних комплексів, тощо, зумовлюючи доцільність досліджень в цьому напрямі.
В роботі [10] наведені результати з аналізування стану довірі споживачів
до якості харчування, збільшення у них рівня свідомого здорового харчування з
аналізуванням впливу вартості у відповідності до отримуваної якості харчування. Показано щоденне зростання попиту на здорове харчування споживачів
шляхом збільшення різноманітності раціону харчування функціональних виробів високої якості та привабливого кольору. Але залишилися невирішеними питання, пов’язані з важливістю використання якісної сировини для виготовлення
продуктів харчування та впливу режимних параметрів під час їх обробки. Причиною цього можуть бути різноманітні труднощі від рівня технічного оснащення підприємств, до обґрунтованого вибору використовуваної сировини для забезпечення здорового харчування. Одним з варіантів подолання цих труднощів
є впровадження інноваційних практичних рішень виробництва високоякісної
продукції та внесення в їх рецептуру органічних купажованих концентратів високого ступеня готовності, зокрема у порошкоподібному стані [11]. Саме такий
підхід використаний в роботі [12] з зазначенням необхідності визначення структурно-механічних властивостей купажів для проведення раціональних тепломасообмінних процесів, в умовах використання вторинної енергії для технологічних цілей. У роботі [13] підтверджується важливість визначення структурномеханічних властивостей при виробництві купажованих паст на прикладі дитячого пюре за температури 5…65 °C, зазначаючи важливість отримуваних даних
для подальших технологічних операцій з концентратом. Однак не розкривається вплив отримуваних структурно-механічних властивостей та ступеня концентрування на подальші тепломасообмінні процесі отримуваних концентратів,
зокрема при сушінні, що пов’язано з складністю реалізації цього процесу. Все
це дає підстави стверджувати про доцільність досліджень з визначення структурних властивостей концентратів купажованих паст та подальшого впливу на
процес сушіння в умовах отримання порошкоподібної фракції, зокрема при використанні вальцьових сушарок.
В роботі [14] акцентується увага на переробці рослинної сировини, що мають значний вміст функціонально-фізіологічних властивостей та вітамінів у
своєму складі та є корисними для імунної складової людей в будь-якому виці.
Наприклад, часто процес екстрагування біологічних сполук замінюють саме
сушінням сировини, зокрема й до порошкоподібної консистенції, що викликає

Fo

rr

ea

din

go
nly

велике зацікавлення різноманітних галузей харчування та фармакології [15].
Однак поза увагою залишаються питання, пов’язані з формування обґрунтованих технологічних процесів сушіння та подрібнення, що значною мірою впливають на отримувані показники якості та біологічну цінність [16]. Це пов’язано
зі складністю реалізації технологічного процесу виготовлення порошкоподібного напівфабрикату на високотемпературному технологічному обладнанні зі
складною стабілізацією температурних властивостей джерел теплової енергії,
підтверджуючи доцільність досліджень в цьому напрямі. На сьогоднішній день
розвитку набувають дослідження технологій 3D-печаті не лише у сферах машинобудування, медицині, а й у харчовій шляхом вивчення способів виробництва чорнил для печаті з харчової сировини [17].
У роботі [18] акцентується увага на необхідності впровадження альтернативних систем під час сушіння харчової сировини із використанням сучасних
джерел теплоти з читкою динамікою роботи та енергоощадними комплексами
та використанні сонячної енергії. Складність використання сонячної енергії
пов’язана з кліматичними особливостями регіонів, що стосовно використання
енергоощадних технологій з джерелами теплової енергії з читко стабілізованим
параметром є цілком виконуваним з технічної точки зору. Існуючі різноманітні
конструкції сушарок в харчовий промисловості в більшості випадках мають
конструктивно-технологічні недоліки, пов’язані з низькою ресурсоефективністю, відсутністю енергоощадних комплексів та використання високотемпературних джерел теплової енергії, тощо [19, 20]. Одним зі шліхів енергоощадності є
впровадження інноваційних дій, спрямованих на використання вторинної енергії відпрацьованого повітря елементами Пельтье в енергію живлення вентиляторів або плівкових нагрівачів, що підтвердили свою ефективність у роботах
[21–23]. У роботі [24] зазначаються переваги використання елементів Пельтьє,
зокрема при невеликих розмірах контактної поверхні вони забезпечують формування низьковольтної напруги живлення або охолодження певних конструктивних поверхонь. Отже, дозволяючи використовувати їх в тепломасообмінних
апаратах для перетворення вторинної енергії відповідно до інженернотехнологічних потреб.
Підтверджується доцільність науково-практичних досліджень, спрямованих
на визначення структурно-механічних властивостей купажованих пюре з органічної сировини та напівфабрикатів на їх основі. Виробництво якісних сушених
напівфабрикатів порошкоподібної фракції з органічної сировини в умовах використання ресурсоефективних технологій наразі є одним з першочергових завдань
переробної, харчової та фармацевтичної промисловості. Головним конструктивно-технологічним недоліком тепломасообмінного процесу, зокрема сушіння, є
енерго- та металоємність використовуваного обладнання, пов’язане з застосуванням високотемпературного парового теплоносія, складності нанесення та
зняття пастоподібного напівфабрикату. Також є практична складність впровадження енергоощадних комплексів з перетворення вторинної енергії на попередній підігрів сировини, осушування первинного повітря або ж отримання низьковольтної напруги живлення допоміжних конструктивних елементів сушарок. Зазначені недоліки конструктивно-технологічного характеру значною мірою впли-

вають на ресурсоефективність процесу сушіння органічної сировини в цілому та
якість отримуваних напівфабрикатів, тим самим потребуючи впровадження систематизованих комплексних дій спрямованих на їх вирішення. Отже, доцільним
є розробка терморадіаційної однобарабанної вальцьової сушарки для сушіння
купажованої органічної сировини у напівфабрикати порошкоподібної фракції з
комбінованим способом теплопідведення, нанесення та зрізання сушеного шару
продукту. При цьому як нагрівач у апараті пропонується використовувати сучасний гнучкий плівковий резистивний електронагрівач випромінювального типу
(ГПРЕнВТ) [25], що забезпечить стабілізований температурний режим та ресурсоефективність в умовах ліквідації парових систем обігріву.
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3. Мета та завдання дослідження
Метою роботи є розробка терморадіаційної однобарабанної вальцьової
сушарка для сушіння купажованої органічної сировини (пасти) у напівфабрикати порошкоподібної фракції, за рахунок інтенсифікації способу теплопідведення, нанесення та зрізання сушеного шару сировини. Це дасть можливість ресурсоефективної та низькотемпературної переробки органічної сировини при використанні раціональних конструктивно-технологічних умов з позитивним
впливом на кінцеву якість сушеного напівфабрикату.
Для досягнення поставленої мети вирішували такі завдання:
– розробити модельну конструкцію терморадіаційної однобарабанної вальцьової сушарка для сушіння купажованої органічної сировини (пасти) у напівфабрикати порошкоподібної фракції зі зміненим способом теплопідведення,
нанесення та зрізання сушеного шару сировини;
– дослідити структурно-механічні та органолептичні властивості купажованих паст з урахуванням розробленого відсоткового співвідношенням компонентів;
– дослідити збереження кольору та кінетику вологовмісту під час сушіння
у терморадіаційній однобарабанній вальцьовій сушарці.
4. Матеріали, методи дослідження терморадіаційного сушіння концентратів з органічної сировини та експериментальна установка
Дослідження здійснювалася на базі Науково-дослідного центру «Новітні
біотехнології та обладнання для виробництва харчової продукції з високими
оздоровчими властивостями» Харківського державного університету харчування та торгівлі (Україна).
Для досліджень зразків багатокомпонентних органічних напівфабрикатів
використовували: яблуко (сорту Антонівка), обліпиху (сорту Галерит), аронію
чорноплідну (сорту Чорноока), гарбуз (сорту мускатний Перлина), буряк (сорту
Бона). Крім того досліджували пюре, пасти та сушенні фракції на їх основі. Визначалися структуро-механічні властивості купажованих паст з різним рецептурним співвідношенням структуро-механічні властивості зразків визначали на
ротаційному віскозиметрі “Реотест-2” (Німеччина). Дослідження отриманих
органолептичних властивостей дослідних зразків здійснювали експертною комісією у складі 5 членів Харківського державного університету харчування та
торгівлі (Харків, Україна) за 5-бальною шкалою. Кінетику сушіння пасти про-

водили на модельній установці, що наведено на рис. 1. Дослідження кольорових характеристик проводили на колориметрі [26].
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5. Визначення ефективності рішень при вдосконаленні однобарабанної
вальцьової сушарки
5. 1. Розробка вдосконаленої моделі терморадіаційної однобарабанної
вальцьової сушарки
Вдосконалена модель терморадіаційної однобарабанної вальцьової сушарки для сушіння попередньо концентрованої купажованої органічної сировини
(пасти) у напівфабрикати порошкоподібної фракції представлена на рис. 1. Робота апарата полягає в наступному: купажована органічна паста концентрована
у роторному випарнику [27] до вмісту 43…45 % сухих речовин (СР). Надходить
за допомогою шестеренчастого насосу 1 до змієвика 2, розташованого у внутрішнього простору барабана 3. Змонтованого на валу 4, який встановлено у підшипникових комірках 5 для забезпечення обертального руху від редуктора 6.
Обігрівання робочої поверхні рифленого барабана 3 та ІЧ-нагрівання шару сировини здійснюється за допомогою двох гнучких плівкових резистивних електронагрівачів випромінювального типу 8. Електронагрівачі розташовано циліндрично: один у внутрішньому просторі барабана вальця 3 (кондуктивне нагрівання); другий в робочий камері закріплений на нержавіючому кожуху 9 (ІЧнагрівання). Температурний діапазон нагрівання для внутрішньої поверхні барабана 3 робочої поверхні циліндричної робочої камери 7, становить 45...65 °С
для забезпечення низькотемпературної обробки концентрованої пасти. Зовнішня поверхня циліндричної робочої камери 7 для зменшення тепловтрат покрита
теплоізолюючим алюфомом з нержавіючим кожухом 9, що одночасно утворює
корпус вальцьової сушарки, змонтованої на опорах 10.
Для забезпечення надходження свіжого повітря до робочого простору вальцьової сушарки встановлені 2 нагнітальні вентилятори 11, які працюють автономно від перетворення вторинної теплоти елементами Пельтьє 12 в низьковольтну напругу живлення (15...40 Вт). Елементи Пельтьє розміщенні у внутрішньому просторі рифленого барабана 3, де постійно підтримується температура в межах до 65 °С. Нанесення концентрату здійснюється симетрично встановленим відносно рифленій робочій поверхні барабана 3 конусоподібного розпилювача (цапфа) 13, кінці якого з’єднані зі змієвиком 2 для однорідного нагнітання сировини з регулятором шару сировини 14. Головною умовою процесу
сушіння пасти є висушування за один оберт робочої поверхні барабана 3 до
вмісту 3...5 СР, регулювання швидкості обертання валу 4 здійснюється тиристорним регулятором 15.
Для зрізання сушеного напівфабрикату використовується підпружинена
площадка 16 з конусоподібними зрізаючим ножем 17 та відбійником 18 з фторопластовим напиленням. Підпружинення площадки 16 дозволяє регулювати зусилля її притискання до рифленої робочої поверхні. Використання конусоподібного відбійника 18 з фторопластовим напиленням після конусоподібного зрізаючого ножа 17 виконує функцію додаткового спрямування зрізаного шару сировини та остаточного очищення рифленої поверхні перед нанесенням нового ша-

ру сировини. Для забезпечення більш однорідної порошкоподібної фракції сушеного напівфабрикату у зоні зрізання змонтовані зубчасті вальці 19, що обертаються на зустріч друг другу та дозволяють регулювати фракцію за рахунок зазору між ними. Порошкоподібна фракція під силою тяжіння падає до розвантажувального бункера з вагомим дозатором 20, а відведення вологовмісного повітря з вальцьової сушарки здійснюється за рахунок витяжного вентилятора 21.
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Рис. 1. Схема вдосконаленої моделі терморадіаційної однобарабанної вальцьової
сушарка для сушіння попередньо концентрованої у роторному випарнику купажованої органічної сировини (пасти) у напівфабрикати порошкоподібної фракції
5.2. Визначення структурно-механічних та органолептичних властивостей купажованих паст
Під час сушіння купажованих паст з органічної сировини у терморадіаційній однобарабанній вальцьовий сушарці необхідним є визначення механізму
формування шару сировини на робочій поверхні вальця (рис. 1. поз. 3). Це можливо за умов встановлення структурно-механічних властивостей купажованих
концентратів, на прикладі органічних паст з яблука, обліпихи, аронії чорноплідної, буряку та гарбуза, згідно запропонованого їх рецептурного співвідношення для пюре (табл. 1). Для контролю та порівняння ефективності обраного рецептурного співвідношення та отримуваних властивостей використовували яб-

лучну пасту (45 % СР), а дослідні зразки попередньо уварювали у роторному
випарнику до вмісту 43…45 % СР.
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Таблиця 1
Рецептурне співвідношення купажованих органолептичних пюре в різних композиціях
Купажована композиція
Склад
1а
1б
1в
Яблуко
40
30
20
Обліпиха
15
20
25
Аронія чорноплідна
10
15
20
Буряк
10
15
20
Гарбуз
25
20
15
В ході досліджень отримані дослідні характеристики змін ефективної
в’язкості купажованих концентратів згідно запропонованому рецептурному
співвідношенню (табл. 1) від швидкості зсуву (рис. 2).
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Рис. 2. Ефективна в’язкість купажованих органічних концентратів паст: – яблучна паста (контроль); – композиція 1а; – композиція 1б; – композиція 1в
Ефективна в’язкість ηеф (Па∙с) зменшується з підвищенням швидкості зсуву та найбільші показники дослідних зразків складають: 1а – 231; 1б – 223; 1в –
212 і контролю – 190 відповідно. Додавання до яблучної пасти різного відсот-

кового співвідношення сировини (рецептура, табл. 1) призводить до підвищення показника ефективної в’язкості на 9…18 %, що є позитивним фактором
впливаючим на зміцнення отримуваної структури пасти.
Проведено органолептичну оцінку представлених концентратів купажованих паст для встановлення оптимального рецептурного співвідношення компонентів (табл. 2).
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Таблиця 2
Органолептична оцінка концентратів купажованих органічних паст
Характеристика купажованої композиції
Показник
1а
1б
1в
Зовнішній виГомогенна протерта пастоподібна маса
гляд
Виражений смак
Приємний гармоНадто чутні запах
та запах яблук та
нійний смак та запах
та смак буряку;
Смак та запах
обліпихи, гарбуз
яблук, обліпихи та
яскраво виражета буряк майже не
гарбуза
ний обліпихи
відчувається
червонуваточервонуваточервонуватоКолір
пурпурний
пурпурний
пурпурний
Пастоподібна, легко формується, при викладанні на рівну поКонсистенція
верхню не розтікається

No

ta

В результаті аналізу структурно-механічних властивостей і органолептичної оцінки для подальших експериментів обрано зразок 1б. Рецептурне співвідношення якого характеризується введенням в 30 % яблучне пюре, обліпихи –
20 %, аронії чорноплідної – 15 %, буряку – 15 % та гарбуза – 20 %. Обраний
зразок на ряду з високими структурно-механічними показниками має приємні
органолептичні властивості.
5.3. Визначення збереження кольору та кінетики вологовмісту під час
сушіння у терморадіаційній однобарабанній вальцьовій сушарці
Для визначення ступеню збереження кольору під час сушіння проведено
дослідження кольорових показників зразків напівфабрикатів до та після обробки в терморадіаційній однобарабанній вальцьовій сушарці. Дослідження проводили для купажованих паст виготовлених за рецептурним співвідношенням
(табл. 1). В табл. 3 наведено характеристики кольору купажованих композицій
органічних паст.
Переважаюча довжина хвилі купажу композиції пасти 1а дорівнює 610,5
нм, з чистотою тону 77,4 %. Для купажів паст 1б – 613,2 нм, чистота тону
66,5 %, та 1 в – 614,5 нм, чистота тону 78.8. Всі дослідні купажі паст мали червонувато-пурпурний колір.
Визначено кінетику вологовмісту купажованої пасти з вмістом 45 % СР
(зразок 1б) за температури 65 °С та швидкості повітряного потоку 0,15 м/с до
кінцевого вмісту 5 % СР у моделі однобарабанній вальцьовій сушарці. Під час

досліджень змінювалася товщина шару нанесення концентрату купажованої
пасти в межах 4 : 6 : 8 мм (рис. 3).
Таблиця 3
Характеристики кольору дослідних концентратів купажованих композицій органічних паст виготовлених за рецептурним співвідношенням
Координати кольоровості
x

y

z

Купаж 1а

3,03

2,08

0,493

Купаж 1б

2,77

2,04

0,689

Купаж 1в

3,11

1,99

0,535

0,6
0,4
0,2
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λ нм

Т, %

Р, %

610,5

36,7

77,4

613,2

35,1
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614,5

35,4
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Рис. 3. Кінетика вологовмісту купажованої пасти із вмістом 45 % СР при сушінні у однобарабанній вальцьовій сушарці за товщини шару сировини: 1 – 8
мм, 2 – 6 мм, 3 – 4 мм
Аналіз кінетики вологовмісту купажованої пасти із вмістом 45 % СР зазначає можливість реалізації процесу сушіння у однобарабанній вальцьовій сушарці. Встановлено, що тривалість сушіння для товщини 8 мм становіть 75 хв.,
при товщині 6 мм, становіть 60 хв, а для товщини 4 мм, відповідно 56 хв. При
цьому перші 5 хв. сушіння здійснювались в умовах вимкненого вентилятору.
Після сушіння купажованих композицій органічних паст дослідили зміну
їх кольорових характеристик для визначення впливу ефективності термічної
обробки на кінцевий колір (рис. 4).
Отримані спектри віддзеркалення концентратів купажованих композицій
(рис. 4) зазначають наявність в них складової синього кольору (z) для купажу
1а та становить 0,268, а для купажів 1б та 1в відповідно 0,300 і 0,280 (табл. 4).
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Рис. 4. Спектри віддзеркалення сушеної фракції купажованих композицій: 1 купаж 1а, 2 – купаж 1б, 3 – купаж 1в
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Таблиця 4
Характеристики кольору дослідних зразків сушеної фракції купажованих композицій
ДоміЗразки суКоординати конуюча Яскра- Чистота
шених конВізуальна
льоровості
довжина вість кольору
центратів
оцінка кохвилі
купажованих
льору комкомпозицій
позицій
x
y
z
λ нм
Т, %
Р, %
органічних
паст
синюватоКупаж 1а
0,610 0,377 0,268
495
29,7
34,6
червоному
червоноКупаж 1б
0,605 0,430 0,300 615,3
31,0
34,8
синюватому
синюватоКупаж 1в
0,610 0,410 0,280 572,6
32,8
34,3
пурпурному
Характерною довжиною хвилі для купажу сушеного концентрату купажованих композицій органічних паст 1а є 495 нм і відповідає синювато-червоному
кольору з чистотою тону 34,6 %. Купажі 1б та 1в мають довжини: 615,3 та 572,6
нм. Чистота тону у 34,6 для купажу 1б відповідає червоно-синюватому кольору.
Купаж 1в характеризується синювато-пурпурним кольором, оскільки має чистотою тону на рівні 34,3 %.
Порівняння отриманих даних при оцінюванні кольорів купажів концентратів паст до та після сушіння (табл. 3, 4), свідчать, що їх яскравість зменшується
в межах 3...4 %. При цьому чистота кольору, навпаки зменшується фактично в
двоє, що пояснюється усушуванням купажів під час терморадіаційної обробки,
зі збереженням привабливого їх візуального кольору.
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6. Обговорення отриманих результатів сушіння купажованих паст у
терморадіаційній однобарабанній вальцьової сушарці
Терморадіаційна однобарабанна вальцьова сушарка забезпечує низькотемпературний комбінований спосіб теплопідведення (45...65 °С) при формуванні шару
сировини товщиною від 3 до 8 мм та отриманням порошкоподібної фракції з вмістом 3...5 % СР (рис. 1; 3). Встановлено ефективну в’язкість зразків купажованих
органічних паст (ηеф, Па∙с): 1а – 231; 1б – 223; 1в – 212 і контролю (яблучна паста)
– 190 відповідно (рис. 2), що свідчить про підвищення її показника на 9…18 %. За
результатами органолептичної оцінки визначено, що найкращі показники у зразку
пасти з вмістом компонентів: яблуко – 30 %, обліпиха – 20 %, аронія чорноплідна
– 15 %, буряк – 15 % та гарбуз – 20 % (зразок 1б, табл. 2). Тривалість сушіння шару пасти за товщини 8 мм становіть 75 хв.; 6 мм – 60 хв, та 4 мм – 56 хв відповідно, в умовах досягнення кінцевого вмісту 5 % СР (рис. 3). Встановлений кольоровий показник чистоти тону 34,6 для купажу 1б відповідає червоно-синюватому
кольору. Купаж 1в характеризується синювато-пурпурним кольором, оскільки має
чистотою тону на рівні 34,3 % (табл. 4). Вище зазначене дозволяє отримувати сушений напівфабрикат високої якості та привабливого кольору за рахунок багатокомпонентного купажування органічної сировини зі збереженням кольорових
властивостей зразків, що встановлено в ході досліджень.
Особливості використання запропонованих методів полягають у використанні багатокомпонентних купажів з органічної сировини, що забезпечить виробництво напівфабрикатів з функціонально-фізіологічними властивостями, що
є актуальним в умовах пандемій та погіршеного екологічного становища. Компонування обладнання для забезпечення процесів зневоднення купажованих
органічних напівфабрикатів, а саме роторного плівкового випарника та розробленої сушарки, дозволяє ліквідовувати у технологічних лініях накопичувальних
ємностей для попереднього зберігання пасти в умовах її підігрівання. При цьому треба відмітити, що більшість існуючих вальцьових сушарок характеризуються металоємністю конструкцій, енергоємністю, намазування сировини здійснюється шляхом часткового занурення робочого барабану в ємність, а в якості
теплоносія використовують гарячу пару, що зменшує їх ефективність [6; 28].
Під час досліджень головними обмеженнями були використання конкретизованої органічної сировини для виробництва дослідних зразків купажованих напівфабрикатів та температура сушіння (45...65 оС) у терморадіаційній однобарабанній вальцьовій сушарці. Недоліком дослідження є складність контролювання нагнітання сировини на робочу поверхню крізь цапфу в умовах використання шестеренчастого насосу для формування тиску нагнітання. Однім зі шліхів усунення є
забезпечення рівномірного нагнітання сировини безпосередньо з апарата концентрування паст до сушарки в умовах формування стабілізованого надходження сировини крізь цапфу за однакової продуктивності апаратів.
Розвиток подальших досліджень може бути спрямований на порівняння
ефективності конструктивних рішення з наявними промисловими аналогами
сушарок, але слід розуміти, що вони в більшості випадках високотемпературні
за рахунок використання гарячих теплоносіїв. Так дослідження будуть спрямовані на виявлення комбінації системи подачі купажованих паст з роторного ви-

парника одразу до нагнітача терморадіаційної вальцьової сушарки забезпечивши ліквідацію насосу та накопичувальних ємностей. Проте цей напрям досліджень потребуватиме використання спочатку комп’ютерного моделювання
процесу для зменшення витрат на практичні дослідження в умовах представлення реалізації тепломасообмінних процесів з застосуванням фізикоматематичного моделювання.
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7. Висновки
1. Вдосконалено модельну конструкцію терморадіаційної однобарабанної
вальцьової сушарки, яка відрізняється комбінованим способом теплопідведення, формуванням шару пасти товщиною від 4 до 8 мм на робочої поверхні вальцю та способом зрізання сушеного шару сировини. Сушарка дозволяє отримувати порошкоподібну фракцію плодоовочевого напівфабрикату з вмістом
сухих речовин 3...5 % від вмісту 45 % вихідної пасти при низькотемпературному режимі 45...65 °С.
2. Встановлено структурно-механічні властивості купажованих паст з яблука, обліпихи, аронії чорноплідної, буряку та гарбуза, відповідно до розробленого відсоткового співвідношенням компонентів. Виявлено показник ефективної в’язкості ηеф (Па∙с) зразків: 1а – 231; 1б – 223; 1в – 212 і контролю (яблучна
паста) – 190 відповідно. Додавання до яблучної пасти різного відсоткового
співвідношення сировини призводить до підвищення показника ефективної
в’язкості на 9…18 %, що є позитивним фактором впливаючим на зміцнення
отримуваної структури пасти. За результатами органолептичної оцінки встановлено найкращій зразок пасти з вмістом компонентів: яблуко – 30 %, обліпиха –
20 %, аронія чорноплідна – 15 %, буряк – 15 % та гарбуз – 20 % (зразок 1б).
3. Визначено тривалість сушіння купажу 1б зі 45 % СР за товщини 8 мм
становіть 75 хв.; 6 мм – 60 хв, та 4 мм, відповідно 56 хв (кінцевий вміст напівфабрикату – 5 % СР). Процес сушіння реалізовувався за температури 65 оС та
швидкості повітряного потоку 0,15 м/с. Досліджено зміну кольору зразків до та
після сушіння. Переважаюча довжина хвилі для купажу пасти 1б – 613,2 нм, з
чистотою тону 66,5 %. Для купажів паст 1а – 610,5, чистота тону складає
77,4 %, та 1в – 614,5 нм, чистота тону 78.8 %. Дослідні купажі паст мали червонувато-пурпурний колір.
Характерною довжиною хвилі для купажу сушеної фракції 1б є 615,3 нм,
що відповідає синювато-червоному кольору з чистотою тону 34,8 %. Купажі 1а
та 1в мають довжини: 495 та 572,6 нм. Чистота тону у 34,6 для купажу 1б відповідає червоно-синюватому кольору. Купаж 1в характеризується синюватопурпурним кольором, оскільки має чистотою тону на рівні 34,3 %. Отже яскравість паст до та після сушіння зменшується в межах 3...4 %. При цьому чистота
кольору, навпаки зменшується фактично в двоє, що пояснюється усушуванням
купажів під час терморадіаційної обробки, зі збереженням привабливого їх візуального кольору та підтверджує ефективність прийнятих рішень.

Подяка
Матеріали є результатом прикладних досліджень отриманих в рамках проекту: 1-19 БО «Інноваційні технології оздоровчих харчових продуктів на основі
рослинної сировини та обладнання для їх реалізації», за рахунок видатків загального фонду державного бюджету.
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