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Тема.  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА НАУКОВІ ОСНОВИ КУРСУ 
Мета. Ознайомитись з основними поняттями про процеси, що 

відбуваються в апаратах харчових виробництв. 

План 

                  Вступ 

             1. Зміст курсу «Процеси і апарати галузі». 

             2. Виникнення і розвиток курсу. 

             3. Поняття про процеси, апарати і класифікація основних процесів. 

             4. Основні фізико-технічні властивості харчових продуктів. 

             5. Загальні закономірності технологічних процесів. 

             6. Методи досліджень і розрахунків. 

             7. Основи теорії подібності і моделювання 

             8. Основи раціональної побудови апаратів. 

 

ВСТУП 

Завдання харчової промисловості – перероблення 

сільськогосподарської продукції в доброякісні харчові продукти. Воно має 

здійснюватися з найменшими фінансовими і матеріальними витратами, що 

неможливо без використання досягнень сучасної науки. Наука є базою 

сучасних технологій. Глибоке знання закономірностей процесів, що  

здійснюються під час виготовлення харчових продуктів, дає змогу  

інтенсифікувати процеси, створювати апарати нових типів, розробляти  

методи оптимального керування процесами. 

Зміст курсу «Процеси і апарати харчових виробництв» – наукова база 

технологічних процесів, тобто база, на якій тільки і можуть створюватись 

нові технології та апаратура. Вивчення наукових основ процесів і апаратів 

відіграє значну роль у формуванні професійних знань майбутніх фахівців. 

 

1. Зміст курсу «Процеси і апарати галузі» 

Класифікація процесів харчових технологій 

У навчальних планах курс «Процеси і апарати галузі» займає місце  

між циклом загальноосвітніх дисциплін і циклом спеціальних дисциплін, в 

яких вивчають конкретні технології харчових виробництв. 

Будь-яка технологія – це сукупність процесів, за допомогою яких  

сировина перетворюється в кінцевий продукт. Умовно всі технології можна 

поділити на хімічні та механічні. В процесах хімічної технології матеріали  

зазнають хімічних і фізико-хімічних перетворень. В процесах механічної 

технології матеріали змінюють здебільшого лише форму і фізичні  

властивості. Харчові технології належать до  хімічних. 

Вивчення технологічних  процесів у курсі  «Процеси і апарати галузі» 

має узагальнювальний характер. Це означає, що вивчають не конкретні  

процеси конкретних технологій, а загальні властивості однотипних  процесів, 

що відбуваються в багатьох технологіях. Наприклад, вивчають не процес 

нагрівання розчину цукру перед випарюванням (це процес із технології 

виробництва цукру), а ті закономірності, що властиві процесам нагрівання в 
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будь-якій технології. 

Узагальнення властивостей однотипних процесів сприяє створенню  

глибокої теоретичної бази їх, а ознайомлення з теоретичними основами  

таких процесів полегшує майбутньому спеціалісту оволодіння будь-якою  

технологією, що складається з цих процесів. 

У курсі «Процеси і галузі» розглядають тільки загальні процеси, що  

найчастіше відбуваються в харчових технологіях. Низку специфічних  

процесів, таких як біохімічні, мікробіологічні або суто хімічні, розглядають  

при вивченні конкретних технологічних дисциплін. 

За цільовим призначенням процеси, що розглядаються в курсі,  

об’єднують у чотири групи:  

 1 — механічні;  

 2 — гідромеханічні;  

 3 — теплові;  

 4 — масообмінні. 

До механічних належать ті процеси, основою яких є механічний вплив 

на матеріал, що обробляється. Це такі процеси: дробіння, сортування,  

пресування. Рушійною силою в цих процесах є сила механічного тиску. 

До гідромеханічних процесів належать: перемішування, осадження, 

фільтрування. Рушійна сила цих процесів – гідростатичний або  

гідродинамічний  тиск. 

До групи теплових процесів належать ті, основою яких є передача  

теплоти під впливом різниці температур. Це процеси: нагрівання та  

охолодження, випарювання, конденсація. 

Основою масообмінних процесів є масообмін між фазами. Це такі  

процеси: сорбція, екстрагування, сушіння, перегонка, кристалізація.  

Рушійною силою цих процесів є різниця концентрацій. 

Залежно від організації процесів їх поділяють на безперервні,  

періодичні та комбіновані. 

У безперервних процесах надходження і виведення продуктів, що  

беруть участь у процесі, є безперервним. Параметри процесу в будь-якій  

точці апарата, де відбувається процес, не змінюються в часі. Параметри  

змінюються лише у просторі – від точки до точки. 

У періодичних процесах надходження і виведення продуктів не є  

безперервним, воно циклічне. Параметри процесу змінюються в часі. 

Комбіновані процеси – це або безперервні процеси, окремі стадії  яких 

відбуваються періодично, або такі періодичні  процеси, в яких одна чи  кілька 

стадій відбуваються безперервно. 

Поряд з процесами в курсі «Процеси і апарати» розглядають також  

апарати – пристрої, в яких здійснюються процеси. Апарати розглядають  

досить схематично – лише з погляду забезпечення проведення відповідного 

процесу, без детального розгляду конструкції вузлів, матеріалу, що  

застосовується для виготовлення апаратів, тощо. 

2.  Виникнення і розвиток курсу 

Ідеї, на яких базується курс «Процеси і апарати», були висловлені                  
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Д. І. Менделєєвим у 1897 р. У книзі «Основы фабрично-заводской  

промышленности» він висловив думку, що кожну технологію треба  

описувати, починаючи  з викладання загальних  прийомів, властивих різним  

технологіям. Ці ідеї Д. І. Менделєєва були згодом розвинуті                              

А. К. Крупським і І. О.Тищенком. 

У 1909 р. професор О. К. Крупський у праці  «Начальные главы  учения 

о проектировании по химической технологии» виклав методологічну суть 

курсу «Процеси і апарати», яка у  подальшому набула розвитку в працях 

професорів І. О. Тищенка, О. О. Кірова, Л. Ф. Фокіна, А. Г. Касаткіна, П. Г. 

Романкова, В. М. Стабнікова та інших. 

Перший курс «Основные процессы и аппараты химической  

технологии» був  надрукований  у  1913  р.  Його  написав  відомий  вчений  у  

галузі цукрової промисловості професор І. О. Тищенко. У подальшому 

розвитку курсу велику роль  відіграли  працівники  харчової промисловості.  

Крім І. О. Тищенка, слід назвати професора Київського політехнічного  

інституту  О. О. Кірова,  який у 1926 р.  видав  курс «Аппаратура и основые  

процессы химической технологии». В цій книзі автор указує на  

різноманітність процесів і апаратів, що використовуються в харчовій 

технології. 

Слід також згадати роботи  відомих професорів:Н. Ю. Тобілевича,               

М. Д. Зуєва,  М. О. Кічігіна  –  в галузі процесів  випарювання; О. В. Ликова і 

А. С. Гінзбурга – сушіння, Г. М. Знаменського – фільтрування і 

центрифугування, В. Д. Попова і І. С. Гулого  –  кристалізації, П. М.  Силіна  

– екстрагування, В. М. Стабнікова і П. С. Циганкова – в галузі перегонки  

(дистиляції). 

З іноземних  вчених, що  працювали  над розвитком  курсу  «Процеси і 

апарати», слід  назвати В. Льюіса, В. Уокера,  В. Мак-Адамса  (США),           

Я. Ціборовського (Польща) та інших. 

Наука про процеси й апарати невпинно розвивається. Це струнка  

наукова дисципліна, що відіграє велику роль у розвитку технології харчових 

продуктів. 

 

3.  Поняття про процеси, апарати й класифікація основних процесів 

харчової технології  

Процес – це послідовні закономірні зміни стану будь-якого тіла або 

явища, які відбуваються в природі. У курсі "Процеси та апарати галузі" 

розглядаються технологічні процеси, які пов'язані з переробкою продуктів 

природи (сировини) на засоби виробництва і засоби споживання. 

Технологічні процеси переробки різноманітної сільськогосподарської 

сировини на харчові продукти здійснюються в апаратах та машинах. 

В апаратах відбуваються теплообмінні, масообмінні, фізико-хімічні, 

біохімічні й інші процеси, що зумовлюють зміни хімічних чи фізичних 

властивостей або агрегатного стану оброблюваного продукту. Характерною 

ознакою апарата є наявність реакційного простору або робочої камери. 

У машинах здійснюється механічний вплив на продукт, властивості 
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якого, як правило, при цьому незмінюються, а змінюється лише форма, 

розміри й інші фізичні параметри. Особливістю машин є наявність робочих 

органів, що рухаються та безпосередньо впливають на продукт. 

Таке розділення технологічного обладнання на машини й апарати 

умовне, тому що їхній устрій може мати одночасно ті й інші ознаки. Тому для 

спрощення термінології в курсі «Процеси та апарати» умовно прийнято 

машини відносити до апаратів. 

Виділяють три основні класифікації процесів харчових виробництв: 

1) за основними закономірностями перебігу та рушійною силою; 

2) за способом організації процесу або структурою робочого циклу; 

3) за зміною параметрів процесу в часі. 

За першою ознакою виділяють 7 груп процесів: гідромеханічні, механічні, 

теплові, масообмінні (дифузійні), хімічні та біохімічні, мікробіологічні, 

електрофізичні. 

Необхідна умова протікання процесу – наявність рушійної сили. В 

загальному випадку рушійна сила – це різниця потенціалів у двох точках 

розглядуваної системи 

Процеси характеризуються загальною залежністю: швидкість процесу 

прямо пропорційна рушійній силі та обернено пропорційна опору. Це 

положення може бути представлено у вигляді загального кінетичного рівняння: 

KX
R

X
I      (1.1) 

де I – швидкість процесу; R – опір; К – проводимість (величина, зворотна 

опору); X– рушійна сила процесу. 

До гідромеханічних процесів відносять ті процеси, які відбуваються в 

рідинних (або газових) системах під зовнішнім впливом. Швидкість цих 

процесів визначається законами гідро- та аеродинаміки. Рушійною силою 

гідромеханічних процесів є перепад тиску P . 

Гідромеханічні процеси поділяються на процеси утворення неоднорідних 

рідинних та газових систем (перемішування, диспергування, піноутворення, 

псевдозрідження, емульгування, гомогенізація) та їх розділення (осадження, 

фільтрування, центрифугування, мембранні методи, електроосаджування). 

Механічні процеси описуються і підпорядковуються законам механіки 

твердих тіл. Рушійною силою механічних процесів є різниця зусиль у різних 

точках оброблюваного об'єкту F . Сюди відносять процеси подрібнювання, 

пресування, сортування, перемішування сипких матеріалів. 

До теплових процесів відносяться процеси, які підпорядковані законам 

теплопереносу (термодинаміки). Рушійною силою цих процесів є різниця 

температур. Теплові процеси, в свою чергу, поділяються на процеси без зміни 

агрегатного стану (нагрівання, охолодження); зі зміною агрегатного стану 

(кипіння, конденсація, випарювання, заморожування, плавлення) та специфічні 

(стерилізація, пастеризація, варіння, смаження). 

Масообмінні процеси характеризуються перенесенням (переходом) 

одного або декількох компонентів вихідної речовини з однієї фази в іншу. 

Рушійною силою масообмінних процесів є різниця концентрацій  С. 
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Виділяють такі масообмінні процеси: адсорбція, абсорбція, перегонка, 

екстрагування, кристалізація, сушіння. 

Хімічні та біохімічні процеси - це процеси, пов'язані зі зміною 

хімічного складу і властивостей речовин; швидкість їхнього протікання 

визначається законами хімічної кінетики. 

Мікробіологічні процеси підпорядковуються біологічним законам 

життєдіяльності мікроорганізмів. Приклади таких процесів - сквашування 

молока, виготовлення дріжджів тощо. 

Електрофізичні процеси здійснюються під впливом електричного струму. 

Рушійною силою цих процесів є різниця електричних потенціалів Хел.. 

У курсі «Процеси та апарати харчових виробництв» вивчаються перші 

чотири групи процесів. Серед них розглядаються і електрофізичні методи 

оброблення харчових продуктів. Хімічні, біохімічні та мікробіологічні 

процеси розглядаються в спеціальних курсах. 

Якщо процес характеризується ознаками двох основ (наприклад, 

масообміну і термодинаміки), то належність до того чи іншого класу 

визначається його цілеспрямованістю. Наприклад, при сушінні одночасно 

можуть відбуватися масообмін і теплообмін, однак головна мета процесу 

полягає в дифузійному видаленні вологи, тому його відносять до класу 

масообмінних процесів. 

За способом організації всі процеси поділяють на періодичні, 

безперервні та комбіновані. 

Періодичні процеси проводяться в апаратах, які працюють у 

циклічному режимі. Цикл починається із завантаження апарата вихідними 

речовинами. В апараті ведеться процес перероблення, і через визначений 

проміжок часу, достатній для закінчення процесу, готовий продукт 

вивантажується з апарата. Для періодичних процесів характерно те, що всі 

їхні стадії протікають в одному місці, в різний час; при цьому стан 

матеріалу, що обробляється, і параметри процесу зміняються за часом. 

Безперервні або поточні процеси відбуваються в проточних 

апаратах, у яких надходження вихідної сировини та вивантаження готової 

продукції відбувається безперервно. Усі стадії безперервного процесу 

відбуваються одночасно, але вони роз'єднані в просторі. 

Комбіновані процеси – це процеси, які на окремих стадіях 

відбуваються безперервно, а на інших стадіях – періодично. 

Організація виробництва за безперервною схемою має переваги: 

стабільність якості готового продукту, відсутність витрат часу на 

завантаження та вивантаження апаратів, компактність обладнання, 

зниження енергетичних витрат. Крім цього, безперервні процеси легше 

піддаються автоматичному контролю та управлінню. З цієї причини всі 

виробництва організуються як безперервно діючі. Періодичні процеси 

використовуються на малих переробних виробництвах, під час створення 

нових і модернізованих видів продукції, одержання окремих дослідних 

партій. 

За третьою ознакою – змінами параметрів процесу (температури, 
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швидкості, концентрації, консистенції) в часі всі процеси поділяються на 

усталені (стаціонарні) та неусталені (нестаціонарні). 

В усталених процесах значення кожного з параметрів, що їх 

характеризують, постійні в часі й залежать лише від положення даної точки 

системи в просторі. У загальному вигляді це уявляється так: 

),,( zyxfП   (1.2) 

де П – будь-який параметр системи, який є значущий для процесу; 

х, у, 2. – координати системи. 

У неусталених процесах параметри, що їх характеризують, залежать 

не тільки від положення точки системи в просторі, а й від часу: 

 
),.,( zyxfП     (1.3) 

де   – час процесу. 

Більшість періодичних процесів відноситься до неусталених. Як 

правило, безперервні процеси є стаціонарними, тому що в кожну мить часу 

в кожній конкретній точці системи параметри процесу залишаються 

постійними. 

 

4.  Основні фізико-технічні властивості харчових продуктів  

Для технічних розрахунків апаратів, у яких відбуваються технологічні 

процеси, необхідно знати і враховувати фізичні властивості харчових 

продуктів. Фізичні властивості продукту значною мірою визначають вимоги до 

розміру й конструкції апарата, а також режиму роботи, продуктивності та 

матеріалу для його виготовлення. 

Для характеристики властивостей тіл, речовин, матеріалів, продуктів 

використовують фізичні величини. Фізична величина – це властивість, якісно 

загальна для багатьох фізичних об'єктів, але кількісно індивідуальна для 

кожного з них. Значення (розмір) фізичної величини визначається оцінкою 

фізичної величини у вигляді деякої кількості прийнятих для неї одиниць. 

Існують основні та похідні фізичні величини. Для всіх галузей науки й 

техніки прийнято міжнародну систему одиниць СІ, основними одиницями якої 

є: довжини – метр (м), маси – кілограм (кг), часу – секунда (с), температури – 

кельвін (К), сили електричного струму – ампер (А), сили світла – кандела 

(кд), кількості речовини – моль. Крім того передбачено дві допоміжні 

одиниці: плоского кута – радіан (рад) і об'ємного кута – стерадіан (ср). 

До технічних властивостей харчових продуктів в основному відносять 

такі параметри: фізичні (густина, питома вага, поверхневий натяг тощо), 

теплофізичні (питома теплоємність, теплопровідність, температуропровідність 

та ін.) та структурно-механічні. Дані про ці властивості для різних речовин і 

розчинів залежно від температури, тиску та інших факторів наведено в 

довідниках. 

Розглянемо коротко деякі, досить важливі в практиці, основні властивості 

робочих тіл. 

4.1. Основні фізичні властивості 
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Густина. Густиною р (кг/м
3
) називається маса одиниці об'єму речовини. 

Для однорідної системи 

р = т/V, (1.4) 

де т – маса, кг; V– об'єм, м
3
. 

Густина газів і пари дуже мала порівняно з густиною твердих тіл та 

рідин. Тому для них часто користуються такою характеристикою, як питомий 

об'єм - величиною, зворотною густині: 

п = 1/ =V/т. (1.5) 

Густина розчинів залежить від концентрації розчиненої речовини і 

температури розчину; в довідникових таблицях наводять густину залежно від 

цих параметрів. Густина неоднорідної системи рс (кг/м
3
), яка складається з 

декількох компонентів, визначається за рівнянням   

п

п

с

хх


  .../1

1

1       (1.6) 

 

де х – масові частки (концентрації) компонентів системи в суміші, кг/кг; 

 – густини відповідних компонентів, кг/м
3
. Густина більшої частини харчових 

продуктів близька до 1000 кг/м
3
. 

Для характеристики сипких матеріалів (зерна, цукру-піску, картопляної 

крупки тощо) введено поняття насипної густини, яку можна обчислити з 

рівняння 

 )1( н , (1.7) 

де Н  – насипна густина сипкого матеріалу, кг/м
3
; р – справжня (фізична) 

густина частинок матеріалу, кг/м
3
;   – пористість сипкого матеріалу. 

Пористість визначається за формулою 

V

Vn  (1.8) 

де Vn – об'єм пустот (проміжків) між частинами сипкого матеріалу, м
3
; 

V- об'єм, який займає вільно насипаний матеріал, м
3
. 

 

Питомою вагою   (Н/м
3
) називають вагу одиниці об'єму речовини. Для 

однорідної системи 

gVmg   /  (1.9) 

де g - прискорення вільного падання, м/с
2 

 

В'язкість. В'язкістю називається властивість рідин (або газів) чинити 

опір взаємному переміщенню їх частинок під впливом застосованої до них 

сили. Вона впливає на режим руху рідин або газів у процесах: фільтрації, 

осадження, перемішування, тепло- і масообміну. 

У курсі «Процеси та апарати» для характеристики в'язкості рідин частіше 

користуються не динамічним коефіцієнтом в'язкості, а кінематичним 

коефіцієнтом в'язкості (у м
2
/с), який виражається відношенням динамічного 

коефіцієнта в'язкості до густини продукту. 

Рідини, які підпорядковані закону Ньютона про тертя всередині рідини, 
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називаються нормальними або ньютонівськими. До них належать усі гази, вода, 

спирти й багато інших рідин, які трапляються в практиці і розглядаються в 

гідравліці. В'язкість цих рідин – це функція температури й тиску, вона 

залежить від градієнта швидкості зсуву. 

Деякі рідини та більшість харчових продуктів (густі суспензії, пасти, 

патоки, продукти кондитерського та хлібопекарного виробництв, борошняне 

тісто, м'ясний і ковбасний фарші, сир, сметана та ін.), які більш-менш 

відхиляються від закону Ньютона, називаються неньютонівськими або 

пластичними чи псевдопластичними. На відміну від звичайних рідин, ці 

матеріали мають високу в'язкість і не течуть, а тільки змінюють свою форму. 

4.2. Теплофізичні властивості 
Теплофізичні властивості харчових середовищ в основному 

характеризуються теплоємністю, теплопровідністю і температуропровідністю. 

Питома теплоємність – кількість теплоти, яка потрібна для нагрівання 

одиниці маси речовини на один градус у будь-якому процесі. 

Питома теплоємність харчових продуктів залежить від багатьох 

факторів, найважливіші з яких – температура та концентрація сухих речовин 

(або вологи). Теплоємність харчових продуктів (з невеликим вмістом жиру) 

можна визначити, знаючи кількість у них води GВ і сухих речовин Gс. за 

формулою 

с = GGсGc BВсрср /  (1.10) 

де сср - теплоємність сухої речовини, дорівнює ~ 1680 Дж/(кгК); св – 

теплоємність води, дорівнює ~ 4190 Дж/(кг-К); G, Gср,, Gв – відповідно маса 

продукту, сухої речовини та води, кг. 

Питому теплоємність неоднорідної системи можна визначити за 

рівнянням 

с = nnmcmcmc  ...2211  (1.11) 

де c – масові питомі теплоємності компонентів, Дж/(кг-К); m – масові 

частки відповідних компонентів у суміші, кг/кг суміші. 

 

Теплопровідність. Усередині різних тіл теплота поширюється з різною 

інтенсивністю. Цю особливість матеріалів характеризує коефіцієнт тепло-

провідності  , одиниця виміру якого Вт/(м-К). Відомо, що найбільша 

теплопровідність у металів. Для них   = 15-380 Вт/(м-К). Краплинні рідини 

мають низьку теплопровідність, для них  = 0,06- 0,7 Вт/(м-К). 

Теплопровідність харчових середовищ залежить від їхнього фізичного 

стану, складу, густини, тиску, вологості та температури. З відомими 

значеннями кількості води GВ і сухих речовин Gс.р. теплопровідність харчового 

продукту   можна визначити за формулою 

GGG BВсрср /)(                 (1.12) 

де ср  – коефіцієнт теплопровідності сухої речовини в середньому 

приймається рівним ~ 0,26 Вт/(м-К);  в – коефіцієнт теплопровідності води – 

0,6 Вт/(м-К). При технічних розрахунках значення коефіцієнтів 

теплопровідності беруть з довідкових таблиць. 
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Температуропровідність визначає здатність матеріалу сприймати і 

віддавати теплоту й характеризується коефіцієнтом температуропровідності: 

 

  = )/(  c , (1.13) 

де а – коефіцієнт температуропровідності, м
2
/с;   – коефіцієнт 

теплопровідності, Вт/(м-К); р – густина, кг/м
3
; с - питома теплоємність, Дж/(кг-

К). 

Чим вищий коефіцієнт температуропровідності, тим швидше може бути 

нагрітий або охолоджений продукт. 

4.3. Структурно-механічні властивості 
Ці властивості зумовлюють зберігання форми й розмірів. Від них 

залежить зовнішній вигляд виробів, які виготовлені з харчової сировини. До 

структурно-механічних, або реологічних, властивостей належать: пружність, 

пластичність, міцність, пористість тощо. 

Пружність - це властивість матеріалу швидко відновлювати початкові 

розміри після припинення дії сил, які спричинюють деформацію матеріалу. 

Пружність тіл характеризується модулем пружності при стиску –

розтягненні. Величина деформації визначається за законом Гука: 

 E , (1.14) 

де E  – модуль пружності при стиску – розтягненні;   – напруга стиску 

– розтягнення;   – швидкість деформації (1/с). 

Властивість матеріалу, що характеризує швидкість (час) переходу 

пружних деформацій у пластичні при постійному навантаженні, називають 

релаксацією. Кожне тіло має свій період релаксації, що визначається як 

відношення в'язкості тіла до його модуля пружності на зрушення. 

Стан тіла, що піддається впливові якої-небудь сили, визначається 

співвідношенням часу дії напруги, спричиненої цією силою, до періоду 

релаксації. Якщо час впливу деформуючої сили значно менший від періоду 

релаксації, то за цей час не встигає розвинутися залишкова деформація, і тіло 

поводиться як тверде пружне. Для твердих тіл період релаксації досить 

значний, для звичайних легко текучих рідин -дуже малий (наприклад, для води 

він дорівнює 10 3  с). 

Пластичність – властивість матеріалу зберігати залишкову деформацію 

й збільшувати її з часом після припинення дії зовнішньої сили. Пластичність 

визначає здатність матеріалу розтікатись і є важливою характеристикою 

тістоподібних харчових продуктів. 

Сукупність властивостей – в'язкість, густина, пружність визначають 

консистенцію продукту. 

 

5. Загальні закономірності технологічних процесів  

Технологічні процеси харчових виробництв відбуваються відповідно до 

загальних фізичних, хімічних та фізико-хімічних законів. Застосування цих 

законів до того чи іншого процесу дає змогу створити теорію цього процесу і 

методи проектування апаратів для його проведення. 
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Під час розгляду процесів харчової технології можна виділити такі основні 

узагальнення, закони та принципи: 

- закон збереження маси; 

- закон збереження енергії; 

- закони перенесення маси та енергії й принцип рушійної сили; 

- закони масштабного переходу й моделювання; 

- принцип оптимізації проведення процесу. 

Закон збереження маси в науці про процеси та апарати набуває форми 

матеріального балансу: кількість матеріалів, що надходить в апарат, повинна 

дорівнювати кількості кінцевих продуктів, отриманих в результаті проведення 

процесу. Якщо в апарат (рис. 1.2) надходять компоненти А, В, С, а виходять із 

нього – Д і Е, то матеріальний баланс можна записати в такому вигляді: 

m
A EДB mmmm

C
  (1.15) 

де m - маси компонентів А, В, С, Д і Е. 

На основі матеріального балансу визначають вихід продукту Z, тобто 

відношення маси готового продукту до маси вихідних продуктів, виражений у 

відсотках: 

Z=100 m /(Д
)( CBA mmm          (1.16) 

Матеріальний баланс можна обчислити сумарно для всіх сировинних 

компонентів або окремо для будь-якого з них. Матеріальний баланс можна 

скласти як для одного апарата, так і для групи їх. 

Закон збереження енергії. Енергетичний баланс складають на основі закону 

збереження енергії: кількість енергії, введеної в процес (прихід енергії) 

дорівнює кількості виділеної енергії (витрата). При цьому мається на увазі 

теплова, механічна, електрична та інші види енергії. Найчастіше в практиці 

складають енергетичний баланс на прикладі теплового (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.2. Схема матеріального         Рис 1.3. Схема теплового 

балансу балансу 

 

Якщо позначити кількість теплоти, введеної в процес із вихідними 

продуктами А, В і С у вигляді фізичної теплоти ; теплоту, яка вводиться в процес 

з теплоносієм через Q З ; тепловий ефект фізичних або хімічних перетворень 

через Q ВН ; фізичну теплоту, виведену з процесу з компонентами Д і Е ; витрати 

теплоти (в основному - у навколишнє середовище) , то тепловий баланс може 

бути представлений рівнянням: 

Q BДEВНЗCBA QQQQQQQ 
   

(1.17) 



14 

 

З цього рівняння, як правило, визначають кількість теплоти Q З  яку 

необхідно підвести в процес для його реалізації. 

Закони перенесення маси та енергії й принцип рушійної сили. Під час 

різних технологічних операцій головна роль належить процесам перенесення. У 

гідромеханічних процесах об'єктом перенесення є рухома маса речовин, у 

теплових – теплова енергія, у масообмінних – той чи інший компонент, що 

переходить з однієї фази в іншу. Ефективність перенесення маси та енергії в 

цих процесах залежить від їх швидкості. Швидкість процесу – це об'єм рідини 

або газу, кількість теплоти або речовини, що передається в апараті через 

одиницю площі за одиницю часу. 

Усі процеси можуть протікати тільки під дією певної рушійної сили, яка 

завжди є різницею потенціалів, характерних для даного виду процесів. 

Розглядаючи процеси різного характеру (гідромеханічні, теплові, 

дифузійні), неважко помітити, що їх кінетичні закономірності 

характеризуються загальною залежністю (1.1): швидкість процесу прямо 

пропорційна рушійній силі та обернено пропорційна опору. 

Якщо в одному й тому самому апараті декілька процесів протікають 

одночасно (наприклад, нагрівання продукту під час сушіння), то швидкість 

кожного з процесів прямо пропорційна відповідній рушійній силі, але 

залежить також і від інших сил. Із цих процесів виділяють головний, від 

інтенсифікації якого залежать кінцеві результати процесу. 

Закони рівноваги. Сукупність тіл, що взаємодіють, називають системою. 

Якщо система знаходиться в рівновазі, то ніяких процесів у ній не відбувається. 

Процес виникає тоді, коли система виходить зі стану рівноваги. Якщо в апараті 

знаходиться рідина, температура якої дорівнює температурі навколишнього 

повітря, то теплообміну між стінкою апарата, рідиною й повітрям не буде, поки 

по обидва боки стінок апарата температура буде однаковою. Теплообмін 

виникне тоді, коли в апарат налити рідину, температура якої вища за 

температуру навколишнього повітря. Причиною виникнення процесу 

теплообміну є різниця температур рідини і стінок апарата. У цьому випадку 

система виходить зі стану рівноваги і з'являється рушійна сила, яка прагне 

повернути цю систему до рівноваги. Коли система наближається до рівноваги, 

рушійна сила зменшується. У стані рівноваги вона дорівнює нулю і процес 

припиняється, тобто 

                 
;0t   0Q                            (1.18) 

Закони масштабного переходу й моделювання. Під час проектування та 

експлуатації апаратури суттєву роль відіграє одне з основних положень науки 

про процеси та апарати – положення про вплив розмірів апарата на процес, 

який у ньому відбувається. Дослідження процесів та апаратів з економічних 

міркувань проводяться звичайно на лабораторних стендах та апаратах 

невеликих розмірів. Результати цих досліджень можна переносити на 

великорозмірні апарати тільки з урахуванням вимогів теорії подібності та 

моделювання. При цьому результати повинні бути узагальнені у вигляді 

залежності між критеріями подібності, що характеризують процес із різних 
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сторін. При кожному критеріальному рівнянні повинно бути зазначено, в яких 

межах зміни критеріїв ним можна користуватись. 

Принцип оптимізації проведення процесу. Для проведення будь-якого 

процесу в його апаратурному оформленні завжди виникає можливість вибрати 

декілька варіантів вирішення. Один із них найбільш раціональний. Вибір 

найдоцільнішого варіанта набув назву оптимізації. Для оцінювання оптимуму 

процесу необхідно обрати критерій оптимізації. Найчастіше за критерій 

оптимізації приймають мінімум часу і затрат на виробництво продукції. Цього 

мінімуму досягають доцільним напрямом процесу і його апаратурним 

оформленням. Кожний технологічний процес потребує індивідуального 

підходу, але є загальні, універсальні рішення оптимізації для багатьох процесів, 

які можуть бути сформульовані так. 

1. Безперервність процесу. Процеси технології харчових продуктів 

поділяють на періодичні та безперервні. Як уже було зазначено, безперервні 

процеси порівняно з періодичними забезпечують 

вищу продуктивність апарата, одержання однорідного продукту високої 

якості, рівномірність споживання теплоти, води та електроенергії, безпечніші 

умови праці та можливість автоматизації процесу. Оптимально організований 

процес - це, як правило, безперервний, автоматично керований процес. 

2.  Протитечійність потоків обміну. На практиці в безперервних 

теплових та масообмінних процесах трапляються такі схеми руху 

взаємодіючих середовищ:  протитечія,  прямотечія, перехресна течія і 

змішана течія. Аналіз процесів обміну теплотою і масою показує, що 

найсприятливішим є протитечійний процес. Тому можна сформулювати таке 

твердження: під час проведення обмінних процесів у безперервному потоці 

оптимальним є процес, що відбувається в протитечії. 

3. Оновлення поверхні контакту фаз. В апаратах для перенесення 

теплоти або маси оптимальним є варіант, який передбачає турбулентний 

режим і забезпечує максимальне зіткнення контактуючих середовищ при 

безперервному поновленні контакту фаз. 

4. Використання відхідної теплоти. Найпоширенішим теплоносієм у 

харчових виробництвах є водяна пара. В ряді процесів при їх проведенні 

виникає вторинна пара меншого тиску. Так, у багатокорпусних  випарних  

установках  пара,  яка  використовується  для обігріву, надходить тільки на 

обігрівання першого корпусу, інші корпуси обігріваються вторинною 

парою попередніх. Значну економію теплової енергії дає утилізація теплоти 

продуктів згорання палива, що відходять у процесах сушіння. 

6. Методи досліджень і розрахунків процесів і апаратів  

Відомо три методи дослідження та аналізу процесу й одержання 

кількісних взаємозв'язків між істотними для нього фізичними та 

геометричними величинами: аналітичний (теоретичний), експериментальний 

та синтетичний. 

Найперспективніший метод вирішення завдань дослідження та 

розрахунку технологічних процесів - теоретичний метод, що грунтується на 

складанні та розв'язанні диференційних рівнянь, які повністю описують 
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процес (наприклад, рівняння перенесення маси, енергії). Оскільки 

диференційні рівняння описують цілий клас за своєю сутністю явищ, то під 

час розгляду конкретного явища їх необхідно обмежувати додатковими 

умовами - умовами однозначності. Для технологічних процесів такі умови 

включають: 

1) геометричну форму й розміри системи (апаратури); 

2) фізичні властивості речовин, що беруть участь у процесі; 

3) початкові умови (початкову швидкість, початкову температуру, 

початкову концентрацію тощо); 

4) граничні умови (наприклад, швидкість рідини біля стінок труби 

дорівнює нулю). 

Таким чином, диференційні рівняння необхідно розв'язувати в 

сукупності з умовами однозначності у встановлених межах. 

Розглянемо, наприклад, аналітичний метод розрахунку такої задачі з 

фізики: яку силу необхідно прикласти до раніше нерухомого тіла масою         

т = 0,3 кг для того, щоб воно протягом  5 с пройшло відстань  25 м? 

Розв'язання: Величину сили визначимо із другого закону Ньютона 

                                          F = та,                                    (1.19)  

а прискорення - з рівняння для визначення шляху рівноприскореного 

руху без початкової швидкості: 

                                     l = а
2
/2                                                (1.20). 

  

Тоді                      F = 2тl/
2
                                            (1.20).  

Підставивши числові значення, одержуємо   F = 0,6 Н. 

Як бачимо, теоретичні знання про рівноприскорений рух дали нам 

можливість виконати аналітичний розрахунок процесу руху тіла. 

На жаль, для більшості технологічних процесів харчових виробництв, 

особливо для процесів, що супроводять тепло- і масоперенесення, подібних 

розрахункових формул відомо на сьогодні мало, що пояснюється складністю 

самих процесів, а ще більше складністю рівнянь, які їх описують. У таких 

випадках для знаходження зв'язку між величинами, що характеризують 

процес, вдаються до експериментального методу досліджень, тобто до 

проведення дослідів. При цьому проводять експериментальні дослідження і на 

основі дослідних даних одержують емпіричні рівняння. Ці рівняння 

використовуються в інженерній практиці. Наприклад, залежність питомої 

теплоємності молока від температури і вмісту сухих речовин виражається 

формулою 

c = 41,87  nT )273(113,073,13                   (1.21)   

де  - вологість молока, %;  Т - температура, К;   п - вміст сухих речовин, 

%. 

Наведена формула справедлива за умов: 

8<n<40%       і       313<T<353К. 

Однак отримані емпіричні рівняння є частковими і не можуть бути 

поширені на умови, відмінні від тих, для яких вони отримані. У зв'язку з цим 
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виникає необхідність мати велику кількість таких емпіричних рівнянь для 

різних умов. Крім цього, метод прямого експерименту має недолік, який 

полягає в тому, що встановлення взаємозв'язку між окремими, як правило, 

чисельними фізичними та геометричними величинами в досліді виявляється 

настільки громіздким і трудомістким, що це може загальмувати розвиток 

техніки, тому що до моменту одержання результатів виникнуть нові завдання 

та проблеми і стануть необхідними нові рішення. 

Під час дослідження процесів та апаратів найбільше користуються 

синтетичним методом, що поєднує аналітичний і експериментальний. Це 

досягається шляхом використання для оброблення дослідних даних методів 

теорії подібності. Теорія подібності дає змогу узагальнити результати 

досліджень і поширити їх на широке коло явищ, які подібні вивченому, але 

відрізняються числовим значенням характерних параметрів. Цей метод 

передбачає побудову невеликої моделі апарата для проведення серії дослідів з 

метою одержання оптимального режиму перероблення продуктів. Результати 

дослідів обробляють таким чином, щоб їх поширити на всі подібні процеси й 

апарати більшого розміру. Щоб відтворити процес на великому апараті з тим 

самим ефектом, як і на малій моделі, необхідно, щоб геометричні розміри 

великого й малого апаратів були пропорційні, тобто повинна бути дотримана 

геометрична подібність (рис. 1.4). При проведенні дослідів варто 

дотримуватися також часової подібності. 

 

Рис. 1.4    Геометрично подібні апарати:  w=w 1 ;    H/D = h/d = const       
 

На невеликій моделі апарата відпрацьовують процес і знаходять його 

оптимальні параметри, тобто оптимальну швидкість руху продукту, час, 

температуру й тиск.  Результати дослідів на цій моделі обробляють 

математично, тобто отримані оптимальні параметри процесу разом з 

характеристикою сировини й розмірами апарата (моделі) зводять у 

математичні безрозмірні комплекси, які називаються критеріями подібності. 

Критерії подібності прийнято позначати першими двома латинськими 

буквами прізвищ дослідників, які запропонували даний критерій або відомі 

своїми роботами у відповідних галузях науки. Наприклад, критерій 

Рейнольдса [див. формулу (2.17), розділ 2.1.2], що застосовується в усіх 

гідравлічних, теплових та масо-обмінних розрахунках, виражається 

формулою 

Re=wd  /                   (1.22)  
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 де w - швидкість продукту, м/с; d - діаметр апарата, м; р – густина 

продукту, кг/м
3
;   - динамічний коефіцієнт в'язкості продукту, Па-с. 

Відповідно до теорії подібності, чисельні величини критеріїв подібності 

в малій дослідній моделі і промисловій конструкції апарата повинні бути рівні. 

Визначивши на моделі числову величину критерію, наприклад Рейнольдса 

(припустимо Rе = 2000), проводять інженерний розрахунок промислового 

апарата. Однак тепер габаритами апарата, зокрема його діаметром d і 

швидкістю руху продукту через апарат w, не задаються довільно і не беруть ці 

дані з довідників і нормативів. Ці значення підбирають таким чином, щоб 

відповідні критерії подібності, розраховані для малої моделі і для великої, 

подібної їй конструкції апарата, були рівні (тобто для великого промислового 

апарата Rе = 2000). 

7. Основи теорії подібності і моделювання 

Сучасна теорія подібності в остаточному вигляді була розроблена в 

СРСР групою науковців – акад. АН СРСР Кирпичьовим М.В., проф. 

Михєєвим М.О., акад. АН БРСР Ликовим О.В., проф. Гухманом А.А. і ін. 

Вона базується на деяких догматичних постулатах і теоремах подібності. 

Постулати – процеси в натурі і моделі повинні бути однозначні і 

відрізнятися на постійний множник , тобто повинні бути подібні: 

повинна виконуватися геометрична, кінематична, матеріальна 

подібність, а також виконуватися однозначність початкових і граничних 

умов. 

Теореми подібності : 

 Перша теорема подібності: «У подібних явищ індикатори подібності 

дорівнюють одиниці» (за М.О. Кирпичьовим). 

«Подібні між собою явища мають чисельно однакові критерії 

подібності» (за І. Ньютоном) На підставі першої теореми подібності 

визначаються потрібні параметри моделі. 

Друга теорема подібності (теорема Федермана –Букінгема) 

«Розв’язок диференційного рівняння може бути подано у вигляді 

залежності між критеріями подібності, які отримані з цього рівняння (у 

вигляді критеріального рівняння)». Кількість критеріїв у критеріальному 

рівнянні визначається за теоремою Бекінгема (за π – теоремою). 

 Третя теорема подібності (теорема Кирпичьова-Гухмана) 

«Подібні ті явища, які описуються однією і тією ж системою 

диференційних рівнянь і у яких додержуються подібність умов 

однозначності». 

Основні критерії подібності 
Існують критерії геометричної, механічної, гідромеханічної, теплової, 

дифузійної, термодинамічної подібності, критерії подібності процесів фізико-

хімічного і фазового пертворень і ін.  

Критерії гідромеханічної подібності 
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Критерій Ньютона (загальний критерій гідродинамічної подібності).

Ne
mw

Fl


2
 – є середня міра відношення сил,що дiють на частинки потоку, до 

сил інерції цих частинок. 

Критерій Фруда (критерій гідравлічної подібності). Fr
gl

w


2

 – є середня 

міра відношення сил інерції до сил тяжіння в потоці. 

Критерій Рейнольдса (критерій режиму руху). Re
v

wl
 – є середня міра 

відношення сил інерції до сил тертя в потоці. 

Критерій Ейлера (критерій подібності полів тиску). Eu
w

p



2

 – міра 

відношення сил тиску до сил інерції в потоці (безрозмірна втрата напору 

рідини в трубах). 

Критерій Архімеда (критерій вільної конвекції). Ar
p

v

gl




2

3

 – 

характеризує взаємодію архімедової сили, що виникає при різниці густини 

середовища, з силами в’язкого тертя. 

Критерії теплової подібності 

Критерій Грасгофа (критерій теплообміну в умовах природньої 

конвекції): GrT
v

gl


2

3

  – характеризує взаємодію архімедової сили, що 

виникає при різниці густини середовища внаслідок неоднорідності поля 

температур, з силами в’язкого тертя. 

Критерій Нуссельта (безрозмірний коефіцієнт тепловіддачі): Nu
c







 – 

характеризує зв'язок між інтенсивністю тепловіддачі і температурним полем 

у пограничному шарі потоку. 

Критерій Фур’є (критерій теплової гомохронності): Fo
l

a


2


 – 

характеризує середню міру відношення інтенсивності зміни температури у 

твердому тілі вздовж осі до зміни температури в часі в кожній точці на цій 

осі (тобто характеризує зв’язок між швидкістю зміни температурного поля, 

розмірами каналу, в якому відбувається теплообмін, та фізичними 

властивостями середовища у нестаціонарних умовах). 

Критерій Пекле (критерій теплової подібності): Pe
a

wl
  – це середня 

міра відношення інтенсивності переносу теплоти конвенцією  до 

інтенсивності переносу теплоти теплопровідністю. 

Критерій Прандтля (критерій подібності температурних і швидкостних 

полей в потоці або міра відношення молекулярного і конвективного переносу 

тепла в потоці): Pr
a

v
 – є відношення двох фізичних констант й саме 

являється фізичною константою 
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Критерій Біо (критерій крайової подібності): Bi
al




 – характеризує 

деяку середню міру відношення інтенсивності двох фізичних ефектів, 

суттєвих для процесу теплопровідності у твердому тілі 

Критерій Кутателадзе (тепловий критерій фазового перетворення): 

Tc

r
Ku


  – це міра відношення теплоти фазового перетворення до теплоти 

перегріву або переохолодження однієї з фаз 

8. Основи раціональної побудови апаратів  

8.1      Основні вимоги до апаратів 
До апаратів, що розробляються і використовуються в харчовій 

промисловості та ресторанному господарстві, висувають такі загальні вимоги: 

технологічні, експлуатаційні, конструктивні, енергетичні, економічні, охорони 

праці та техніки безпеки, санітарно-гігієнічні, технічної естетики та захисту 

навколишнього середовища. Усі ці вимоги між собою пов'язані та 

взаємозумовлені: одна група вимог визначається іншою. 

Під технологічними вимогами розуміють насамперед те, що конструкція 

апарата повинна забезпечити оптимальні умови проведення технологічного 

процесу та одержання продукту високої якості. Під технологічними умовами 

розуміють температуру й тиск в апараті, швидкість руху продукту через 

апарат, а також нагрівання, охолодження, подрібнювання і перемішування 

продуктів, які обробляються в апараті, та ін. Апарат не повинен мати застійних 

зон, у яких міг би накопичуватися продукт. 

Експлуатаційні вимоги до апарата визначаються зручністю й простотою 

складання, розбирання, ремонту та обслуговування, надійністю в роботі, а 

також невеликим штатом обслуговуючого персоналу. До експлуатаційних 

вимог відносять також стійкість матеріалів, з яких побудований апарат, до 

корозії, яка може виникнути під дією мийних засобів, навколишнього 

середовища й продукту, що переробляється. Апаратура повинна забезпечувати 

задану продуктивність, задані витратні коефіцієнти по сировині, мінімальні 

експлуатаційні витрати, безпеку в роботі. До експлуатаційних показників 

апарата відноситься і енергоємність – витрата енергії на одиницю сировини, 

що переробляється, або готової продукції. Зрозуміло, що чим ця величина 

менша, тим апарат вважається досконалішим. 

Конструктивні вимоги до апаратів пов'язані з їх проектуванням, 

виготовленням, транспортуванням і монтажем. Основні з них: стандартність і 

замінність деталей апарата; найменша трудоємкість під час складання; 

зручність транспортування, розбирання і ремонту; мінімальна маса апарата та 

його окремих частин. Конструктивна досконалість характеризується простотою 

будови, малою масою та габаритами, невеликими затратами дорогих і 

дефіцитних матеріалів, технологічністю виготовлення. 

Вимоги техніки безпеки й промсанітарії. Безпека роботи апаратів і 

зручність їх експлуатації є важливими вимогами, які висуваються до апаратів. 

Тому апарати розраховують і виготовляють з необхідним запасом міцності, 

обладнують тепловою ізоляцією, захисними та запобіжними пристроями. У 
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цьому відношенні найбільш безпечні герметичне закриті апарати безперервної 

дії, в яких контроль і керування процесом автоматизовані. Автоматизація 

забезпечує сталість заданого технологічного режиму в апараті, спрощує його 

обслуговування і веде до зменшення чисельності обслуговуючого персоналу. 

Апарати харчових виробництв повинні відповідати й санітарно-гігієнічним 

вимогам, невиконання яких зумовлює бактеріальне, механічне або хімічне 

забруднення продуктів харчування. При цьому апарати повинні бути герметичні, 

легкодоступні для миття та стерилізації. 

Економічні вимоги зводяться до того, що вартість проектування, 

виготовлення, монтажу та експлуатації апарата повинна бути, за можливістю, 

мінімальною. Апарат повинен мати високі техніко-економічні показники, 

його перевагою є й невисока вартість. 

Вимоги, що пов'язані із захистом навколишнього середовища, можна 

коротко сформулювати так: відходи (рідинні, газообразні, тверді), які 

одержують під час проведення процесів і викидають у навколишнє 

середовище, не повинні його забруднювати. При розробці нових, досконалих 

апаратів усі названі вимоги необхідно розглядати в єдиному комплексі. 

8.2. Основні конструкційні матеріали для виготовлення апаратів 
Під час вибору матеріалів для виготовлення апаратів ураховуються такі 

характеристики, як міцність, теплофізичні властивості, вартість, корозійна 

стійкість, легкість оброблення. До характеристик міцності входять допустимі 

напруження на стискання і розтягання, ударна в'язкість, жаростійкість. 

Важливою характеристикою матеріалів, котрі використовуються для 

виготовлення теплообмінної апаратури, є теплопровідність; у деяких 

випадках вона є вирішальним показником під час вибору матеріалу. Вибір 

того чи іншого матеріалу залежить також від його вартості й доступності. 

Однією з основних вимог, що висуваються до матеріалів апаратів харчових 

виробництв, є хімічна (корозійна) стійкість, тому що від неї залежить якість 

харчового продукту. Основні матеріали, що використовуються для 

виготовлення харчової апаратури, – різноманітні метали і сплави (вуглецеві та 

нержавіючі сталі, титан, чавун, мідь та її сплави, алюміній і його сплави та ін.), 

неметалеві матеріали (пластмаси, скло, дерево та ін.) та захисні покриття. 

Сталь – сплав заліза з вуглецем ( вміст вуглецю 0,2-1,5%), основна й 

найважливіша група конструкційних матеріалів на основі заліза. Таке 

виняткове значення сталі здобули завдяки міцності, в'язкості, здатності 

витримувати динамічні навантаження, зварюватися, добре оброблятися 

різанням і прокатуванням. Вони також дешеві й доступні. Найширше 

застосування для виготовлення апаратів і машин знайшли вуглецеві сталі 

марок Ст.3 (для відкритих апаратів), Ст.2 (для теплообмінних апаратів), Ст.З 

(для апаратів з підвищеним тиском), Ст.4 (вали мішалок, барабанів 

центрифуг). З точки зору корозійної стійкості особливе значення в харчовому 

машинобудуванні мають нержавіючі високолеговані хромонікелеві сталі. Вони 

немагнітні, добре штампуються, зварюються, мають високу корозійну 

стійкість до агресивних середовищ, жаротривкість та високу міцність. 

Чавун – широко використовується в харчовому апаратобудуванні для 
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відливання фільтропресових рам, деталей насосів, компресорів, поршневих 

кілець, труб, зубчастих коліс. Чавун добре витримує навантаження, стиск, 

погано-згинання і розривання, а також розколювання. Вибираючи чавун, 

необхідно знати, що сірка, котра є в його складі, може переходити в продукт і 

надавати йому неприємного запаху. 

Кольорові метали: алюміній, мідь, нікель, титан, свинець, а також 

сплави на їх основі широко використовуються в харчовому машинобудуванні. 

Алюміній – досить міцний, має низьку густину, високу теплопровідність (у 

4,5 разу більшу ніж сталь), легко штампується і прокатується. Однак погана 

зварюваність і погані ливарні властивості обмежують його застосування. Чистий 

алюміній має високу електрохімічну активність, але в умовах роботи апаратів 

поверхня його швидко покривається окисною захисною плівкою, котра 

запобігає його руйнуванню. Алюміній широко використовується для 

виготовлення апаратів харчових виробництв, особливо пивоварного і молочного. 

Крім алюмінію, використовується також його сплав з міддю – дюралюміній. 

Антикорозійні властивості цього сплаву нижчі, ніж чистого алюмінію. 

Мідь та її сплави (бронза і латунь) мають високу корозійну стійкість, 

теплопровідність, добре прокатуються, тягнуться, штампуються, але мають 

невисокі механічні властивості та погано обробляються різанням через велику 

в'язкість. Мідь широко використовується для виготовлення ректифікаційних 

апаратів для спиртового виробництва, випарних апаратів для кондитерського і 

рафінадного виробництв, випарних і перегонних апаратів для лікеро-

горілчаного виробництва. 

З неметалевих матеріалів для виготовлення апаратів харчових 

виробництв та їх вузлів використовують залізобетон, скло та різноманітні 

пластмаси (вініпласт, поліетилен, фторопласти, текстоліт тощо). Зупинимось 

на використанні фторопластів, які стійкі до агресивних середовищ і в цьому 

відношенні переважають благородні метали та їхні сплави. Особливо широко 

використовується фторопласт-4, який стійкий до жирів, олій, вологи, кислот; 

не має запаху, не має адгезійних властивостей. Його використовують для 

покриття розкатувальних і формуючих пристроїв у хлібопекарному, 

макаронному та кондитерському виробництвах. З нього роблять мембрани, 

тонкостінні втулки, різноманітні прокладки та гранули, що використовуються 

як інертний матеріал розпилювальних сушарок. 

Як захисне покриття від корозії найчастіше застосовують емалі 

(емалювання) та олово (лудження). Так, луджена листова сталь 

використовується для виготовлення тари в консервному, молочному і рибному 

виробництвах. Як покриття використовують також пластмаси, лаки та смоли. 

Питання для самоперевірки 
1. Завдання курсу «Процеси та апарати харчових виробництв». 

2. Що таке процес? Класифікація процесів. 

3. Рушійна сила процесу. 

4. На які групи поділяються процеси залежно від закономірностей, які 

характеризують їх перебіг? Назвіть ці групи й процеси, які входять до них. 

5. Класифікація процесів харчових виробництв за основними за-
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кономірностями перебігу та рушійною силою. 

6. Як пишеться загальний вираз швидкості протікання процесу? 

7. Характеристика періодичних і безперервних процесів. 

8. Вимоги, які пред'являють до апаратів. Сформулюйте їх. 

9. Класифікація процесів за змінами параметрів у часі. 

10. Що є рушійною силою теплових та масообмінних процесів? 

11. Що називають фізичною величиною (параметром)? 

12. Які параметри стану ви знаєте? 

13. Що таке густина, якими одиницями вона вимірюється? 

14. Що таке в'язкість, якими одиницями вона вимірюється? 

15. Які Ви знаєте ньютонівські рідини? 

16. Де виявляється поверхневий натяг? 

17. Якими одиницями вимірюється теплопровідність? 

18. Як визначити коефіцієнт температуропровідності? 

19. Чим відрізняються питомі теплоємністі рідин і газів? 

20. Як розрахувати питому теплоємність суміші? 

21. Яку форму набуває закон збереження маси? 

22. На основі якого закону складають енергетичний баланс? 

23. Що таке рушійна сила процесу? 

24. Як виражається рушійна сила процесу? 

25. Що називають системою? 

26. Закони масштабного переходу й моделювання. 

27. Сутність принципу оптимізації проведення процесу. 

28. Загальні, універсальні рішення оптимізації процесів. 

29. У чому полягають конструктивні вимоги до апарата? 

30. Що розуміють під технологічністю виготовлення апаратів? 

31. Які показники апаратів відносяться до експлуатаційних? 

32. Які вимоги до апаратів пов'язані з їх проектуванням? 

33. Вимоги техніки безпеки і промсанітарії. 

34. Які характеристики враховуються під час вибору матеріалів для 

виготовлення апаратів? 

35. Які позитивні властивості зумовлюють широке застосування 

нержавіючих сталей у харчовій промисловості? 

36. Основні властивості фторопласта. 

37. Які кольорові метали і сплави на їх основі використовують у 

харчовому машинобудуванні? 
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Тема.  МЕХАНІЧНІ ПРОЦЕСИ. ПОДРІБНЕННЯ  МАТЕРІАЛІВ. 

Мета. Розглянути процеси подрібнення. 

План. 

               1. Суть і призначення процесу подрібнення. 

               2. Класифікація способів подрібнювання. 

               3. Теорія подрібнювання. 

               4. Машини для подрібнювання. 

               5. Різальні машини. 

 

1. Суть і призначення процесу подрібнення 

Подрібненням називають процес поділу твердого (або умовно 

твердого) тіла на частинки, який здійснюється шляхом механічного впливу. 

Для того щоб зменшити розміри твердої сировини, необхідно 

здійснити роботу і подолати сили взаємного притягання молекул. У наслідок 

прикладання зовнішньої сили тіло руйнується, причому сумарна площа 

поверхонь, які при цьому утворюються, значно перевищує поверхню 

вихідного матеріалу. Це створює передумови для інтенсифікації теплових, 

дифузійних та біохімічних процесів, у яких бере участь тверда фаза. 

Процеси подрібнення різного роду сировини та матеріалів широко 

застосовуються в різних галузях харчової промисловості. Подрібнюють 

зерно, солод, сіль, цукор, сухарі, горіхи какао-боби, какао-крупку, олійне 

насіння, картоплю та інші овочі, фрукти, м'ясо, цукеркові та тістові маси 

тощо. В ресторанному господарстві цей процес застосовується при 

виготовленні різноманітних страв, наданні продукту необхідної консистенції, 

порціонуванні та нарізуванні продуктів тощо. 

Значна частина харчових продуктів (м'ясо, хліб, овочі, риба тощо) при 

подрібнюванні легко піддається деформації і має велику вологість. Ці 

продукти віднесені до умовно твердих. 

Подрібнення є одним з найбільш енергоємних процесів. Тому з 

техніко-економічної точки зору слід завжди керуватися принципом: "Не 

подрібнювати". Це означає, що, по-перше, не слід подрібнювати матеріал до 

менших, ніж необхідно, розмірів і, по-друге, треба відбирати до початку 

подрібнення частинки матеріалу дрібніші за ті, що повинні бути одержані на 

даній стадії подрібнення. 

 

2. Класифікація способів подрібнення 

Основною характеристикою процесу подрібнення є ступінь 

подрібнення і - це відношення середніх розмірів шматків матеріалу до (D) і 

після (d) подрібнення: 

і = D/d (1.23.) 

У сучасній техніці ступінь подрібнення визначають також як 

відношення сумарної поверхні частинок подрібненого продукту SП  до 

сумарної поверхні частинок вихідного матеріалу SB: 

і = SП / SB. (1.24) 

Шматки матеріалу до і після подрібнення звичайно не мають 



25 

 

правильної форми. Тому на практиці розміри шматків визначають через 

розміри отворів сит, крізь які просівають сипкий матеріал до і після 

подрібнення. 

Залежно від розмірів шматків вихідної сировини та кінцевого продукту 

подрібнення умовно поділяють на кілька класів (табл. 3.1). 

Класифікація подрібнення:  

Клас дроблення D, мм d, мм і 

Крупне 1500-150 250-25 3-6 

Середнє 150-25 25-5 4-10 

Дрібне 25-5 5-1 5-25 

Тонке (помел) 5-1 1-0,05 До 100 

Надтонке      (колоїдне) 0,2-1 до 10
-4

 До 1000 

 

На практиці часто дрібне, тонке й колоїдне подрібнення здійснюється у 

водному середовищі, яке виключає пилоутворення і сприяє легшому 

вивантаженню подрібненого продукту з млина. 

Залежно від напряму, точки прикладання та тривалості дії зовнішніх 

сил, які здійснюють подрібнення тіл, розрізняють такі основні способи 

подрібнення і помелу: роздавлювання, розколювання, розламування, 

розтирання, розбивання, розривання, різання та розпилювання. На рис. 3.1 

схематично показано напрями зусиль на матеріал у випадку використання 

того чи іншого способу подрібнювання. 

Наведемо стислу характеристику способів подрібнення. Під час 

роздавлювання (рис. 3.1, а) під дією навантаження, створюваного силою Р на 

натискну плиту, 

матеріал деформується 

по всьому об'єму. Коли 

внутрішнє напруження в 

ньому перевищить межу 

міцності на стиск, він 

руйнується. При цьому 

утворюються частини 

різного розміру та 

форми. 

 

 

Процес розколювання (рис. 3.1, б) здійснюється створенням великих 

концентрацій навантажень у місцях контакту матеріалу з клиноподібним 

робочим елементом, на який діє сила Р. Спосіб розколювання досконаліший 

порівняно з роздавлюванням, оскільки дає можливість регулювати розмір 

одержуваних частинок. 

Процес розламування (рис. 3.1, в) здійснюється під впливом 

згинальних сил Р. Під час розтирання (рис. 3.1, г) тіло подрібнюється під 

впливом стискальних, розтягувальних і зрізувальних сил. Утворюється 
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дрібний порошкоподібний продукт. Процес використовується в тонкому і 

колоїдному помелах. 

Під час подрібнення розбиванням (рис. 3.1, ґ) тіло розпадається на 

частинки під дією динамічного навантаження. У випадку сконцентрованого 

навантаження створюється ефект, схожий на той, який має місце під час 

розколювання, а в разі розподілу зусиль на весь об'єм тіла ефект руйнування 

схожий на ефект роздавлювання. 

Під час розривання (рис. 3.1, д) тіло руйнується під дією 

розтягувальних сил у результаті виникнення напруження в матеріалі, яке пе-

ревищує межу міцності на розрив. 

Процес різання (рис. 3.1, е) здійснюється ножами, під дією яких 

створюється зусилля Р, направлене під визначеним кутом до матеріалу, який 

подрібнюється. Матеріал подрібнюється на частинки наперед заданих 

розмірів і форми. Процес повністю керований. 

Розпилювання (рис. 3.1, є) здійснюється за допомогою пилок, зубці 

яких являють собою ножі. Вплив пилки здійснюється натискуванням її на 

подрібнюваний матеріал, а також переміщення пили у площині 

подрібнювання. Результат такий самий, як і після різання. 

На практиці часто комбінують різні способи подрібнення матеріалів. 

Так, наприклад, розтирання завжди супроводжується роздавлюванням чи 

розбиванням, розламування - розколюванням або роздавлюванням. Завдяки 

чому з меншою витратою енергії найефективніше здійснюється подрібнення 

матеріалу. 

Вибір способу подрібнення залежить від фізичних властивостей і 

розмірів матеріалу. Основне значення має міцність матеріалу. Тверді та 

крихкі матеріали типу кристалів цукру або сухого зерна можна подрібнювати 

розбиванням або розтиранням. Пластичні матеріали, наприклад м'ясо, 

необхідно кутерувати. 

Вчені-механіки, виходячи з теорії міцності твердих тіл, довели, що опір 

будь-якого матеріалу під час стискування завжди більший від опору 

розтягання. Досліди показують, що матеріали чинять максимальний опір 

роздавлюванню, менший - розколюванню, ще менший - розтиранню, тобто 

зсуву, а мінімальний - розриванню. Наприклад, вапняк, який 

використовується у виробництві цукру, має межу міцності на розтягання - 4,0 

МПа, а на стискування - 90 МПа, тобто в           22 рази більшу. Відповідно і 

витрати енергії під час розтягання будуть набагато меншими. Однак технічна 

реалізація способу подрібнювання розриванням спричинює труднощі, у 

вирішенні яких можлива допомога і студентської молоді. 

 

3. Теорія подрібнення 

    Як уже було сказано, процес подрібнення потребує значних витрат енергії, 

тому визначення величини використаної 

енергії на подрібнення є основною проблемою 

в теорії дроблення. Єдиної теорії руйнування 

тіл під дією внутрішніх напружень або 
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зовнішніх сил нині немає. Найбільше поширені поверхнева та об'ємна теорії 

подрібнення. 

 

Рис. 3.2. Дія сил під час подрібнення: 

Р - сила, що здійснює роботу подрібнення; 

р
,
 - сила міжмолекулярного притягання. 

 

 

 

Поверхнева теорія Ріттінгера виходить з того, що під час подрібнення 

робота витрачається на подолання сил молекулярного притягання по 

поверхням руйнування матеріалу (рис. 3.2, а). Очевидно, що в процесі 

подрібнення необхідно витратити тим більше роботи, чим більше сумарна 

площа наново утворених у процесі подрібнювання граней, або поверхонь. 

Звідси випливає така математична залежність, яка відбиває про-

порційність витраченої роботи величині утвореній поверхні матеріалу при 

подрібненні 

 

А1 = k1∆S, (1.25) 

де А1 — корисна робота подрібнення (за поверхневою теорією); ∆S - 

площа утворених нових граней матеріалу; k1 - коефіцієнт пропорційності. 

Об'ємна теорія, запропонована Кирпичовим і Кіком (рис. 3.2, б), 

виходить із того, що під час подрібнення робота витрачається на деформацію 

матеріалу до досягнення межової руйнівної деформації. Звідси виходить, що 

робота, необхідна для подрібнення, пропорційна зменшенню об'єму шматка 

матеріалу перед його руйнуванням. Математична залежність, яка відображає 

це твердження, має такий вигляд: 

A2 = k2∆ V, (1.26) 

де А2 - корисна робота подрібнекння (по об'ємній теорії); ∆V- різниця 

об'ємів вихідного і подрібненого матеріалу; k2 - коефіцієнт пропорційності. 

У загальному випадку обидві теорії потрібно враховувати разом, 

оскільки жодна з них окремо не відбиває повною мірою всіх явищ, які 

відбуваються під час подрібнення, і не враховує всіх витрат енергії. 

За спостереженнями Ребіндера, енергія, яка витрачається на 

подрібнення матеріалу, є сумою робіт, що йдуть на деформацію тіла перед 

руйнуванням і на утворення нових поверхонь: 

 

А = А1+А2 = k1∆S + k2 ∆ V. (1.27) 

Під час крупного і середнього подрібнення поверхня, що утворилася 

наново, порівняно невелика; основна робота витрачається на деформацію 

матеріалу. Тому другий доданок правої частини рівняння (3.5) у багато разів 

більший від першого. У цьому випадку робота подрібнення пропорційна 

зміні об'єму твердого тіла або просто пропорційна об'єму твердого тіла, 

оскільки зміна об'єму залежить від початкового об'єму тіла. 

Під час тонкого подрібнення переважає перший доданок рівняння (3.5), 
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тому що поверхня збільшується у багато разів. У зв'язку з цим другим 

доданком можна знехтувати. 

У феноменологічному рівнянні (3.5) рушійні сили виражені не прямо, а 

посередньо - через результат їхньої дії. Рушійна сила для здійснення 

механічної роботи виражена через приріст площі вільної поверхні частинок, а 

для здійснення роботи деформації - через їхню деформацію. 

 

4. Машини для подрібнення 

Відповідно до існуючої класифікації, машини для подрібнення 

поділяються на дробарки та млини. Дробарки використовують для крупного і 

середнього дроблення, млини - для дрібного, тонкого і колоїдного дроблення. 

Основні машини для подрібнення, залежно від конструктивних 

особливостей, поділяються на такі типи: дробарки щокові конусні, валкові, 

молоткові, барабанні; бігуни та кульові, стрижневі, вібраційні, колоїдні 

млини тощо. 

Різальні машини бувають дискові, пластинчасті, роторні, відцентрові 

різаки, вовчки і кутери. 

До всіх машин для подрібнення можна сформулювати такі загальні 

вимоги: рівномірність шматків подрібненого матеріалу; своєчасне видалення 

подрібнених шматків із робочого простору; зведення до мінімуму 

пилоутворення; безперервне і автоматичне розвантаження; можливість 

регулювання ступеня дробіння; можливість легкої заміни швидко 

зношуваних деталей; невелика витрата енергії на подрібнювання одиниці 

продукції; необхідність мати запобіжні пристрої, які запобігали б аварії всієї 

машини в разі потрапляння в зону подрібнення міцних предметів. 

Під час вибору машини для подрібнення необхідно керуватися 

правилом, згідно з яким процес проводять тільки в тих машинах, які можуть 

забезпечити необхідний ступінь дрібнення продукту. Коли необхідно 

досягнути великого ступеня подрібнення матеріалу, який має значні вихідні 

розміри, процес рекомендується проводити послідовно в декількох машинах. 

При цьому вибирають найбільш придатні апарати з основних трьох груп 

машин для подрібнення: для крупного, середнього і дрібного подрібнення, 

тонкого і колоїдного помелу. 

Крупне подрібнення в харчових виробництвах застосовується мало. До 

машин, які здійснюють таке подрібнення, відносяться щокова і конусна 

дробарки. 

До найпоширеніших у харчовій промисловості дробарок давильної дії 

належать валкові дробарки. їх використовують для середнього і тонкого 

дроблення зерна в млинах і на крупорушках, солоду на пивоварних заводах, 

плодів і овочів на консервних заводах, шоколадної маси у кондитерському 

виробництві і т.д. Робочою чистиною валкових дробарок є горизонтальні 

валки, кількість яких може бути різною; найчастіше дробарки мають пару 

валків. Циліндрична поверхня валків може бути гладкою, зубчастою, реб-

ристою або рифленою. Схему валкової дробарки зображено на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Валкова дробарка: а - принципова схема; б - розрахункова 

схема 

Дробарка складається з валків 1 і 2, які обертаються назустріч один 

одному. Підшипники валка 1 нерухомі, а валка 2 - рухомі. Останні 

утримуються за допомогою пружини 3, що дає можливість валку 2 

зміщуватись, коли в дробарку потрапляють надто міцні сторонні предмети. 

За однакової швидкості обертання обох валків захоплений ними матеріал 

потрапляє у вузький проміжок (зазор) 4 і роздавлюється. Якщо швидкість 

обертання валків різна (при співвідношенні швидкостей 1:2,5 для рифлених і 

1:1,25 або 1:1,5 для гладких валків), то матеріал, крім роздавлювання, 

піддається розтиранню, а у випадку використання рифлених або зубчастих 

валків - ще й розколюванню. 

Для того щоб шматок матеріалу захоплювався валками, необхідно 

виконати умову: 

tgα < tgφ;     α≤φ,      (1.28) 

де φ = агсtg ƒ- кут тертя матеріалу об валки; α - кут захоплення кут між 

напрямом сили Р і горизонтальною віссю; ƒ- коефіцієнт тертя. 

Продуктивність валкової дробарки може бути визначена таким 

розрахунком. Об'єм матеріалу, який виходить із дробарки за один оберт 

валків, відповідає об'єму паралелепіпеда з основою, рівною площі щілини, і 

висотою, рівною довжині кола валка (в м 
3
): 

V=πDlb, (1.29) 

де D і l - діаметр і довжина валка, м; b — ширина зазору між валками, 

м. 

За частоти обертання валків п (в с
-1

) і густини матеріалу, який 

подрібнюється, ρ (кг/м
3
) продуктивність дробарки буде (в кг/с): 

 

М = πDblnρ μ ·  (1.30) 

де μ — поправний коефіцієнт, що враховує нерівномірність живлення 

дробарки (для зерна μ =0,5-0,7). 

Якщо валки обертаються з різною частотою, то продуктивність їх 

визначають за середньої частоти обертання. 
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Рис 3.4. Схеми дробарок 

ударної дії:       а - молоткової; 

б – дезінтегратора 

 

Для дрібного і тонкого 

подрібнення (помелу) зерна, 

цукру, солі, солоду, сухих 

плодів і картоплі в харчовій 

промисловості використову-

ють машини, в яких процес 

подрібнення здійснюється 

розбиванням. До цієї групи 

відносяться молоткові дробарки і  дезінтегратори (рис. 3.4). 

У молотковій дробарці (рис. 3.4, а) сировина 2 подрібнюється від 

ударів молотків 4, які обертаються, а також внаслідок ударів матеріалу по 

ребристій поверхні стінок корпусу 3. Матеріал вивантажують крізь сито 1, 

величина отворів якого визначає ступінь подрібнювання матеріалу. Ступінь 

подрібнювання матеріалу залежить від швидкості обертання молотків. 

Колова швидкість на кінцях молотків дробарки під час подрібнювання зерна 

становить 70-90 м/с. 

Дезінтегратори належать до дробарок, подрібнення в яких грунтується 

на принципі вільного удару. Дезінтегратор (рис. 3.4, б) має два диски 3 і 4, 

кожен з яких дістає рух від окремих приводних валів 1 і 8. Вали обертаються 

у протилежних напрямках від шківів 2 і 7. На дисках по концентричних 

колах закріплені пальці 5. Ряди пальців одного диска проходять між рядами 

пальців другого. Матеріал надходить у дробарку через бункер 6 і 

подрібнюється ударами пальців дисків, що швидко обертаються. 

Подрібнений матеріал вивантажується крізь люк 9 у нижній частині корпусу. 

Швидкість обертання дисків 200-3000 об/хв.  

Рис. 3.5. Схема 

барабанного млина: а - 

загальний вигляд; б - 

переміщення куль 

 

Дезінтегратори мають 

високу продуктивність, що 

досягає 0,6 кг/с. Переваги 

дезінтеграторів: простота при-

строю, високі продуктивність і ступінь подрібнювання, надійність у роботі. 

Недоліки: підвищене спрацювання пальців, значне пилоутворення, великі 

витрати енергії. 

Барабанні млини (рис. 3.5) широко використовують для тонкого 

помелу матеріалів у багатотоннажних виробництвах. Робочими елементами 

цих млинів є захищений броньованими плитами барабан 2 і завантажені в 

нього подрібнювальні тіла 1 (фарфорові або сталеві кулі, стрижні, морська 
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галька і т.п.). 

Під час обертання барабана подрібнювальні тіла відцентровою силою 

притискуються до його стінки, піднімаються на деяку висоту, а потім під 

дією сили тяжіння надають або скочуються вниз. Матеріал, який знаходиться 

в барабані, подрібнюється шляхом розтирання і удару. Подається матеріал у 

млин і виводиться з нього крізь порожнисті цапфи барабана. Переміщується 

матеріал під дією різниці його рівнів на вході і виході, а також під дією 

обертання барабана. Чим вища швидкість обертання барабана, тим більша 

відцентрова сила і, отже, на більшу висоту піднімуться подрібнювальні тіла 

(кулі, стержні, галька). Відцентрова сила може вирости із збільшенням час-

тоти обертання настільки, що її величина перевищить силу тяжіння 

подрібнювальних тіл. Останні будуть обертатися разом з барабаном, не 

здійснюючи корисної роботи подрібнювання. 

Щоб куля з масою m не оберталася разом з барабаном, а падала на 

подрібнювальний продукт, її сила тяжіння G повинна бути більшою від 

відцентрової сили Р, тобто G > Р: 

або mg > mώ
2
R,             (1.3.1) 

де m - маса подрібнювального тіла (кулі), кг; ώ - кутова швидкість 

обертання барабана, 1/с;  R — радіус барабана, м; g - прискорення вільного 

падіння, м/с
2
. 

Якщо R=D/2, а ώ = πn/30 де n - частота обертання барабана за 1 хв, то 

 

mg >m(πn/30)
2
 · (D/2). 

Звідси знайдемо частоту обертання барабана за 1 хв (приймаючи π
2
≈g): 

 

n < 42,4/ D . (1.3.2) 

Практично беруть n = 32/ D ) об/хв., або n = 0,54/ D  об/с. 

На рівномірність подрібнювання сировини в барабанному млині 

впливає ступінь заповнення барабана кулями, а також їхній розмір. Барабан 

звичайно заповнюється кулями не більше ніж на 30-35% його об'єму. 

Принцип дії вібраційного млина відзначається тим, що за допомогою 

спеціального устрою-вібратора, який знаходиться на одній осі з 

електродвигуном, барабан з кулями вібрує, а не обертається, як у 

барабанному млині. При цьому 

кулі, які знаходяться в барабані, 

завдяки сильній трясці розбивають 

шматки подрібнювального 

матеріалу. 

У практиці досить часто 

використовують також комбіновані 

подрібнювані. Прикладом такої 

машини є комбінований млин (рис. 

3.6), який використовують у 

кондитерському виробництві для 

тонкого подрібнювання горіхів та 
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крупки. 

Млин відноситься до обладнання ударної та розтирально-роздавлювальної 

дії. Він обладнаний дезінтегратором і трьома валками, які змонтовані на 

загальній станині. У дезінтеграторі відбувається попереднє грубе подрібнювання 

продукту, а валки забезпечують його остаточне тонке подрібнювання. Із 

бункера 5 шнековий дозатор 4 забезпечує рівномірну подачу продукту на 

дроблення. Пройшовши магніт З, продукт попадає на дезінтегратор б з 

пальцями 7, а з останнього - через патрубок 8 у зазор між валками 1 і 2. 

Валок 2 обертається швидше, чим валок 1, тому подрібнювана маса, 

пройшовши зазор між ними, переходить на валок 2. Над валком 2 

розміщений валок 9, який обертається швидше від валка 2. Завдяки тому, що 

зазор між валками становить 50-100 мкм, за різної частоти обертання дося-

гається ефект роздавлювання частинок та їх розтирання. Тонкоподрібнена 

маса знімається з валка 9 ножем 10, по якому вона стікає в лопатевий 

змішувач 11. Регулювання зазорів між валками здійснюється за допомогою 

індивідуальної гідравлічної системи. 

Усі розглянуті апарати призначені для подрібнювання твердих матеріалів і 

продуктів. Однак у харчовій промисловості та ресторанному господарстві 

часто виникає необхідність подрібнити сировину і продукти, які складаються з 

твердих і м'яких компонентів. Це м'ясо-кісткова та рибна сировина, овочі, 

ягоди та фрукти для виготовлення з них паст і пюре, бульби картоплі 

подрібнені в кашку у виробництві крохмалю. Наприклад, у консервному 

виробництві використовуються протиральні машини, робота яких полягає у 

відокремленні подрібненої маси овочевої та плодово-ягідної сировини від 

насіння, камер насінного гнізда і шкірки. 

На рис. 3.7 показано схему протиральної 

машини, основними робочими елементами якої 

є нерухоме циліндричне металеве сито 1 і 

розміщені в ньому лопаті - била 2, які 

обертаються на валу 4. Плоди кісточкових 

культур протирають на протиральних машинах 

з билами із дроту чи з гумовими накладними 

билами. Сировина з бункера 3 подається в 

циліндричне сито 1. Відцентровою силою, яка 

виникає під час обертання бил, продукт при-

тискується до сита. Під впливом бил 

відбувається роздавлювання, розтирання 

продукту та продавлювання м'якоті через 

сітчасті стінки сита 1. Подрібнена маса продукту збирається в збірнику 6. Била 

встановлюються під невеликим кутом (1-3°) до осі циліндричного сита, 

внаслідок чого шкірка й насіння, які не пройшли через сито, переміщуються 

вздовж циліндра і вивантажуються через розвантажувальний патрубок 5. 

Процес подрібнювання - один з основних етапів технології виробництва 

картопляного крохмалю. Від якості подрібнювання сировини залежить вихід 

крохмальних зерен, які містяться в клітинах картоплі. Для подрібнювання 
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бульб картоплі в кашоподібну масу використовують терочну барабанну 

машину. 

У харчовій технології має місце також процес шліфування - видалення 

відносно тонких поверхневих шарів матеріалу із зернистих або штучних 

твердих продуктів округлої форми: коренеплодів, зерна, зернових крупок 

тощо. Для цього використовують машини з абразивними поверхнями, які 

обертаються і знімають тонку шкурку з поверхонь коренеплодів або зерен. 

Зняте лушпиння відводиться з машин водою або повітрям. Варіанти 

конструктивного оформлення подібних машин різноманітні і розглядаються 

в спеціальних роботах. 

 

5. Різальні машини 

Процеси різання застосовують у консервному, цукробуряковому, 

м'ясопереробному, хлібопекарному, кондитерському та інших виробництвах. 

Різання надає сировині певної форми, розмірів та необхідної якості поверхні. 

Робочим органом у різальних машинах є ніж. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Види ножів та способів різання 

 

Ножі (рис.3.8) мають форму двогранного одностороннього або 

двостороннього клина. Грань А одностороннього клина є робочою, або 

лицевою. Плоска грань Б називається опорною (рис. 3.8, а). У 

двосторонньому клині (рис. 3.8, б) обидві грані робочі. Лінія перетину граней 

називається ріжучим (робочим) пругом або лезом. Кут а і 2а між гранями 

називається кутом загострення. Різання за допомогою ножів часто називають 

різанням лезом. Якщо ріжучий пруг ножа має зубчасту форму, ножі 

називають пилками. 

Різання можна поділити на три основні види: різання пуансоном              

(рис. 3.8, в), різання різцем (плоским клином, рис. 3.8, г), різання ножем            

(рис. 3.8, ґ). Пуансон 3 під дією сили Р, яка направлена перпендикулярно 

своїй робочій грані, зрізає матеріал 2, що знаходиться на матриці 1. За його 

допомогою ріжуть в основному тверді харчові продукти, наприклад овочі. 

Різець 3 (рис. 3.8, г) і ніж (рис. 3.8, г) діють на матеріал 2, що знаходиться на 

опорній плиті 1, як клини. За їх допомогою ріжуть тверді, пластичні і м'які 

харчові продукти: м'ясо, рибу, хліб, овочі тощо. 

Залежно від форми і конструкції різального інструменту різальні 

машини поділяють на три групи: 

1) з дисковими ножами; 

2) з фігурними ножами (серпоподібними, прямокутними та ін.); 

3) з комбінованими ножами, які розрізують продукт у двох взаємно 



34 

 

перпендикулярних напрямках. 

Ножам у різальних машинах надають обертового, поступального, 

поворотно-поступального, планетарного і вібруючого руху. Є різальні 

машини, в яких ножі нерухомі. 

Залежно від напрямку відносного переміщення ножа і продукту 

подрібнювання поділяється на рубку та різку. Під час рубки різальний 

інструмент переміщується відносно продукту перпендикулярно ріжучому 

пругу (лезу), під час різки - під гострим кутом до ріжучого пруга. Звісно, під 

час різки на відміну від рубки для здійснення процесу потрібні менші 

зусилля за кращої якості поверхні розрізу. 

Найбільшого поширення в харчовій промисловості набули дискові і 

відцентрові різальні машини, а також вовчки та кутери; вони мають декілька 

різновидів. 

На рис. 3.9 зображено дві схеми багатодискових різальних машин. 

М'ясорізка (рис. 3.9, а) використовується для розрізування шматків м'яса на 

смуги певної ширини. У корпусі 1 із завантажувальним бункером змонтовані 

вал 3 з дисковими ножами 2 і напрямний гребінець 4. Дискові ножі 

закріплені на валу 3 з проміжними 

шайбами між ними. 

 

Рис.3.9.Схеми багатодискових   

різальних машин 

 

У машині для різання 

цукеркових пластів (рис. 3.9, б) ножі 

являтимуть собою диски 1 товщиною 1-3 мм із інструментальної легованої 

сталі (вони надіті на сталевий вал 4, між ножами є текстолітові втулки 3. 

Міняючи втулки 3, регулюють ширину смуги, що відрізається. 

Цукеркова маса з малим вмістом жиру прилипає до ножів. Гребінка 5 не дає 

змоги цукерковій смузі рухатися разом з ножами. 

Продуктивність (у кг/год) різальних машин з дисковими ножами для 

виробів у вигляді смуги визначається за формулою 

М= 3600 h  lνρμ (z-1), (1.33) 

де l - ширина щілини між дисками, м; h - висота шару продукту, що 

розрізається, м; ν - лінійна швидкість подачі продукту (шару чи смуги), м/с; ρ 

- густина продукту, кг/м
3
; z - кількість ножів на валу; μ - коефіцієнт, який 

враховує кількість відходів та використання максимальної продуктивності 

різального механізму. 

Дискова овочерізка (рис. 3.10) працює так. Корпус 4 овочерізки має 

форму колового клина. Сировина подається в робочу зону бункера 5 і при 

обертанні диска 2 під дією відцентрової сили заклинюється між корпусом 4 і 

диском 2. Лезо ножа 3, що закріплений на диску, зрізає шар матеріалу 6. 

Нарізані овочі вивантажуються через лоток 1. 

Кутери використовують для тонкого подрібнювання м'ясних продуктів 

до однорідної гомогенної маси (рис. 3.11). їх в основному застосовують для 
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приготування фаршу ковбасних виробів. Кутер має чашу 1, що повільно 

обертається на вертикальному валу 4. М'ясо в чаші подрібнюється 

серпоподібними ножами 2, що закріплені на горизонтальному валу і швидко 

обертаються. Вони рухаються дотично до поверхні чаші. 

 

 

 

 

 

     

 

 

Рис. 3.10. Схема дискової овочерізки                   Рис. 3.11. Схема кутера 

 

         При високій частоті обертання (n = 500-3000 хв
-1

) ножі забезпечують 

високу швидкість різання із зісковзуванням. Ножів установлюють від трьох 

до 12. У місці їх установлення (в зоні подрібнювання) чашу закривають 

кришкою 3. Кутери можуть працювати під вакуумом. 

Для тонкого подрібнювання м'яса, риби, хліба, картоплі та інших 

продуктів використовують також різальний механізм типу вовчка, але з 

вищою частотою обертання ножа (n = 3000 хв
-1

). Конструкція вовчка 

скопійована з побутової м'ясорубки; при цьому збільшені геометричні 

розміри робочих органів та передбачена механізована подача сировини. 

 

 

Питання для самоперевірки 

1. Які процеси відносяться до подрібнювання та різання? Способи 

подрібнювання матеріалів. 

2. Назвіть процеси дроблення залежно від ступеня подрібнювання. 

3. Чим характеризується тонке і надтонке подрібнювання? 

4. Назвіть сферу застосування молоткових дробарок. 

5. Які машини застосовують: а) для подрібнювання і помелу зерна; б) для 

різання овочів та фруктів? 

6. Які основні умови роботи валкових дробарок, вплив кута захоплення? 

7. Класифікація машин для подрібнювання. 

8. Суть теорії подрібнювання. Як визначається робота, яка за-

трачується на подрібнювання? 

9. Дробарки, які застосовуються при крупному подрібнюванні. Будова, 

робота, переваги та недоліки. 

10. Дробарки, які застосовуються для тонкого подрібнювання. Будова, 

робота, переваги і недоліки. 

11. Які вимоги пред'являють до подрібнювачів? Класифікація методів 

подрібнювання і дробильних машин. 

12. Робочі органи різальних машин. 

13. Принципові схеми кутера і вовчка. 
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 Тема: СОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Мета. Розглянути процеси сортування. 

План. 

1.  Сортування матеріалів. 

2. Характеристика сит. 

3. Машини для сортування. 

 

1. Сортування матеріалів. 

Сортуванням називається процес розділення матеріалів по групах (класах) 

відповідно до їх розмірів, форми та інших властивостей. Інколи цей термін 

замінюють словами класифікація або сепарація. 

При цьому переслідують в основному дві мети: 

1) одержання фракцій певної крупності або густини; 

2) виділення  з  матеріалів  забруднюючих їх домішок  (пилу,  

піску, каменів, металевих предметів та ін.) 

Процес сортування широко використовується в зернопереробній 

промисловості, на хлібозаводах, кондитерських, консервних, 

харчоконцентратних та інших підприємствах. 

У харчовій промисловості використовуються такі способи сортування: за 

розміром, формою, густиною, магнітними та електростатичними 

властивостями частинок. Сортування за розміром частинок називається 

просіюванням або грохоченням; а машини, які використовуються для цього 

процесу, - розсівами або грохотами. Термін "грохочення" і "грохот" 

використовують при розділенні крупнозернистих і шматкових матеріалів, 

"розсів" і "сита" - при розділенні дрібнозернистих сипких матеріалів. 

 

2. Характеристика сит 

Основним елементом цих машин є пристрої для просіювання, до яких 

відносяться: металеві (дротяні) і неметалеві (шовкові, поліамідні, капронові) 

плетені сита, а також решета з металевих чи полімерних листів із 

штампованими круглими або продовгуватими отворами (рис. 3.22). 

Плетені сита мають квадратні або 

прямокутні отвори шириною 10-0,15 

мм. Кожне сито характеризується 

живим перерізом і номером. Живий 

переріз сита - це відношення площі 

всіх його отворів до загальної площі, 

виражене у відсотках. Відзначимо, 

що живий переріз штампованих сит 

не перевищує 50%, у плетених воно 

може досягати 70%. 

Обов'язковою умовою 

просіювання є відносне переміщення 

частинок по поверхні сита. При цьому 

частини, розмір яких менше від розміру отворів, під дією сили тяжіння 
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провалюються крізь сито. Ця частина продукту називається проходом, друга 

частина, яка не пройшла через сито, — сходом. На якісну сторону цього 

процесу впливають товщина шару сипкого матеріалу на ситі, форма й 

розмір отворів і частинок, швидкість переміщення матеріалу та його вологість. 

Переміщення частинок продукту відносно поверхні сит створюється 

зворотно-поступальним, 

круговим поступальним 

і вібраційним рухом 

плоских сит, а також 

обертальним рухом бара-

банних сит. 

На рис. 3.23 

представлено принципові 

схеми основних типів ма-

шин для просіювання. 

Плоскі сита (рис. 3.23, а) 

можуть бути як гори-

зонтальні, так і нахилені. 

Зворотно-поступальний 

рух сит 2, які встановлені 

на опорах 3, 

здійснюється кривошипно-шатунним або ексцентриковим механізмом 1. 

Для того щоб частинка переміщувалась по ситу, привідний вал повинен 

мати визначену частоту обертання. 

 

3. Машини для сортування 

На борошномельних, крохмало-паточних та інших підприємствах для 

сортування продуктів помелу використовують машини з круговим поступальним 

рухом сит - розсіви (рис. 3.23, б). 

Сита в розсівах здійснюють кругові рухи, але не обертаються навколо 

вертикальної осі, а переміщуються по колу. Схоже рухається сито в руках 

хазяйки, яка просіює борошно. Звичайно розсів складається з двох або чотирьох 

корпусів 4, в кожному з яких розміщено від 12 до 20 встановлених одне над 

одним горизонтальних сит різних номерів, що дозволяє розділити продукт на 

декілька (до семи) фракцій. Корпуси жорстко зв'язані між собою і за допомогою 

тросів 7 підвішені до несучої конструкції міжповерхового перекриття. Привідний 

механізм розсівів складається з головного вала 3 і балансирного вала 6 з 

балансирами 5, які зрівноважують сили інерції корпусів під час роботи. Вся 

привідна система підвішена в підшипнику 2. Осі головного і балансирного валів 

ексцентричні. Балансирний вал обертається в підшипниках 7, які жорстко за-

кріплені на рамі ситових корпусів. 

Бурати - машини із ситами, які обертаються, мають барабани 

циліндричної, шестигранної або конічної форми (рис. 3.23, в). Робочу поверхню 

барабана виконано із сит з отворами різної величини. Вісь циліндричного і 

шестигранного буратів зазвичай розміщують під кутом 5-10° до горизонту, а 
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конічного - горизонтально. При обертанні барабана матеріал під дією сили 

тяжіння переміщується вздовж сита. Прохід зсипається в приймальний короб, 

який знаходиться під барабаном, а крупні частинки (відділені домішки) 

проходять усю довжину барабана і сходять з нього, перевалюючись через 

край. 

Чим більша частота обертання барабана, тим більша продуктивність 

бурата. Однак із збільшенням частоти обертання зростає відцентрова сила, яка 

притискує матеріал до внутрішньої поверхні барабана. При визначеній частоті 

обертання матеріал може так притиснутися до стінок барабана, що почне 

обертатися разом з ним, не переміщуючись уздовж сита. 

Межова частота обертання барабана визначається за умови: відцентрова 

сила Р, діюча на частинки, повинна бути меншою їх сили тяжіння G 

(рис.3.23, в), тобто Р<G.                                           

Виражаючи ці сили через масу матеріалу т і відповідне прискорення, 

одержимо: 

                   тώ
2
r<тg,                           (3.16) 

де r - радіус барабана, м; ώ - кутова швидкість обертання барабана, 1/с. 

Якщо ώ = 2πп, де n - частота обертання барабана (1/с), а g≈π
2
,то 

 

n<0,5/ r . (3.17) 

Для того щоб під час обертання барабана частинки піднімались приблизно 

на половину його висоти, та робочу частоту обертання приймають рівною 

половині розрахованої за формулою (3.17), тобто: 

 

nр = 0,25/ r . (3.18) 

Основний недолік буратів - невелика продуктивність у зв'язку з тим, що 

в роботі бере участь тільки частина їхньої ситової поверхні. 

Сортування за формою частинок. Цей спосіб сортування широко 

використовується на борошномельних підприємствах для очищення зерна 

від сміття і різних домішок, які мають такі самі, як і зерно, розміри в 

поперечному перетині, але відрізняються більшою чи меншою довжиною. 

На рис. 3.24 зображено принципову схему барабанного трієра, який 

використовують для сортування за формою частинок. 

Внутрішня поверхня барабана 1, що 

обертається, має виштампувані заглиблення 2. 

їхні розміри і форма відповідають розмірам 

домішок (зерен бур'яну), для виділення яких 

призначений цей трієр. Зерна, що поступають 

до барабана з домішками, під час обертання 

укладаються в заглиблення, причому домішки 

й половинки укладаються глибше, ніж цілі 

зерна. Тому під час обертання барабана кон-

диційні зерна випадають із заглиблень раніше 

(затримуються скребком 5) і попадають знову на дно барабана, а домішки і 

половинки піднімаються вище, випадають із заглиблень у жолоб 4 і 
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виводяться із трієра за допомогою шнека 3. Завдяки обертовому руху 

відсортоване зерно переміщується по барабану до протилежного кінця і 

відводиться  через бічні отвори. Трієри бувають барабанні та дискові, тихохідні 

(10-20 об/хв) і швидкохідні (40-50 об/хв). Частоту обертання барабана трієра 

визначають за формулою (3.17). 

Сортування за густиною частинок (швидкістю осадження у воді і 

повітрі). До числа повітряних сепараторів відноситься віялка, схему якої 

представлено на          рис. 3.25. 

Назустріч зерновій суміші, яка поступає 

із завантажувального бункера 3, 

вентилятором через патрубок 1 

спрямовується струмінь повітря. Важкі 

частинки осідають у бункері 2, який 

розміщений ближче до завантажувального 

отвору 3. Більш легкі частинки (оболонки 

зерна) зі струменем повітря рухаються далі 

й осідають у наступних бункерах 6 і 5, які знаходяться від 

завантажувального отвору на більшій відстані. Отже, в кожному з бункерів 

збираються фракції продуктів помелу з відповідною густиною. Через 

патрубок 4 повітрям виноситься найлегша фракція суміші. 

Прикладом сортування у відцентровому полі може бути дисковий 

сепаратор, схему якого наведено на рис. 3.26. 

Матеріал, призначений для сортування, через 

завантажувальний бункер 4 подається на 

швидкообертовий диск 3 з привідним валом 5. 

На диску 3 частинки суміші набувають 

відцентрової сили і під її впливом злітають з 

диска. Залежно від густини та розмірів частинок 

відцентрова сила, що впливає на них, різна. 

Тому частинки з меншою густиною або 

розміром подають у збірники 1 і 6, які мають 

більшу густину або більший розмір, летять далі (до збірників 2 і 7). До 

відцентрових сепараторів відносяться і апарати циклонного типу. 

Гідравлічні сепаратори широко використовуються в спиртовому, бу-

рякоцукровому та крохмале-патоковому виробництвах для виділення 

піску, каменів та інших домішок із картоплі, 

буряків, кукурудзяних зерен, у консервному 

виробництві - для сортування зеленого горошку 

і зерен кукурудзи, які, залежно від ступеня 

зрілості, мають різну густину. Схему 

гідравлічного сепаратора - відстійника для 

сортування зеленого горошку, представлено на 

рис. 3.27. Гідравлічний сепаратор - це  ємність 1 із 

завантажувальним бункером 4 і патрубками: для 

подавання розчину 5, вивантаження легкої фракції 
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6, вивантаження важкої фракції 7. 

Горошок молочний (консервної зрілості) з густиною близько 1020 кг/м
3
 

спливає вгору у розчині NaСl густиною майже 1075 кг/м
3
, а горошок 

перезрілий 2, який має більшу густину, осідає в нижній частині апарата. Час 

перебування суміші горошку в сепараторі — не менше ніж 15 с. Потім потоки 

перезрілого і зеленого горошку направляються на ситові барабани, де від них 

відокремлюються розчин і дрібні домішки. 

Сортування за магнітними та електростатичними властивостями. У 

сипких матеріалах трапляються випадкові домішки у вигляді сталевих і 

чавунних частинок, які під час попадання до машин можуть спричинити 

поломку робочих органів. Тому виділенню металевих домішок у виробництві 

надається особлива увага. Для цього використовують магнітні та 

електромагнітні сепаратори. 

Електромагнітний сепаратор (рис. 3.28) є 

одночасно і основним барабаном 5 

стрічкового транспортера, який переміщує 

сипкий матеріал 4 (наприклад, цукор, зерно та 

ін.) з бункера 3. Всередині основного барабана 

розміщено електромагніт 6, який використовує 

постійний струм. Стрічка транспортера 

обгинає цей барабан, і металеві частинки 

затримуються на ній у зоні магнітного поля. Продукт (цукор, зерно), який не 

має магнітних властивостей 7, відокремлюється від поверхні стрічки і 

зсипається до збірника 8. 

Металеві частинки 9, які затримуються на стрічці в зоні впливу магніта, 

після виходу з неї знімаються з нижньої гілки стрічки скребком 2 і падають до 

бункера 10. 

Крім електромагнітних сепараторів, використовуються й сепаратори з 

постійними магнітами. Проте з часом підйомна сила постійних магнітів 

слабшає, тому більш надійними в роботі є електромагнітні сепаратори. 

Останнім часом розроблено метод електрокласифікації сипких матеріалів. 

Сипкі матеріали в електричному полі високої напруги можна класифікувати 

(сортувати) за формою частинок, їх розмірами, густиною сортованого 

матеріалу, різницею діелектричної проникності тощо. Принципову будову 

електрокласифікатора показано на рис. 2.41. 

Питання для самоперевірки 
1. Назвіть відомі вам способи сортування зерна? 

2. Які сита використовують у харчовій промисловості? 

3. Як оцінити ефективність просіювання? 

4. Поясніть принцип роботи трієра. 

5. Як відокремлюють металеві домішки? 

6. У яких випадках застосовують гідравлічне сортування? 

7. Як визначається якість змішування сипких матеріалів? 

8. Як визначається межова частота обертання барабана бурата? 

9. Принцип дії повітряних сепараторів. 
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 Тема: ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ ТИСКОМ 

Мета. Розглянути процеси пресування. 

План. 

1. Сутність та призначення процесу. 

2. Віджимання рідини. 

3. Преси для відокремлення рідини. 

4. Формування пластичних матеріалів. 

5. Преси для формування пластичних матеріалів. 

6. Ущільнювання сипких матеріалів. 

 

1. Сутність та призначення процесу 
Пресуванням називається процес механічного оброблення продукту, коли 

його піддають зовнішньому тиску в спеціальних апаратах -пресах. Він має три 

основні мети: 

1) відділення рідини з твердих матеріалів (віджимання); 

2) надання пластичним матеріалам означеної форми (формування, 

штампування, екструзія); 

3) ущільнювання матеріалів для підвищення їх міцності і покращення 

транспортування (брикетування, таблетування і грануляція). 

2. Віджимання рідини 
Віджимання  рідини  за допомогою  тиску  використовується  в таких 

випадках: 

1)  коли рідина набагато цінніша ніж твердий залишок; 

2)  коли твердий залишок є цінним продуктом, а наявність у ньому рідини 

погіршує  умови зберігання, транспортування і подальшого використання. 

3)  коли цінною є і рідина, і твердий залишок. 

Прикладом першого призначення є віджимання соку з цукрової 

тростини, виділення соків із ягід і плодів у виноробстві і консервному 

виробництві, виділення олії з насіння соняшника у виробництві олій, 

віджимання жиру із м'ясної шкварки в м'ясному виробництві. Приклади 

другого призначення - віджимання води з пір'я після миття, води з бурякового 

жому, вмісту кишок у м'ясопереробній промисловості, сироватки від сирної 

маси у виробництві сиру. Приклад третього призначення - розділення какао 

тертого на два продукти: какао-масло і какао-жом у кондитерському 

виробництві. 

Оскільки найбільш розповсюдженим віджиманням є одержання соків із 

овочів, плодів і ягід (у світі щорічно переробляють близько 70 млн т 

винограду, 40 млн т яблук та 35 млн т цитрусових плодів), то розглянемо цей 

процес. Основним показником, що характеризує процес, є вихід рідини. 

На вихід рідини впливають фізіологічні та фізико-хімічні властивості 

вихідної сировини (характер зв'язку рідинної фази та пектинових речовин, 

спосіб попереднього оброблення, в'язкість), а також величина робочого тиску 

та інтенсивність його підвищення, температура й тривалість процесу, товщина 

шару та інші фактори. Рослинна сировина, яка піддається пресуванню, - це 

клітинна структура з напівпроникною протоплазмою, яка перешкоджає 
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виходу соку з клітини. Отже, клітинна проникність є головним фактором, який 

зумовлює вихід соку під час віджимання. Чим вища проникність клітин і 

сильніше пошкоджена протоплазма в процесі попереднього оброблення, тим 

більший вихід соку під час віджимання. Для того щоб протоплазма клітин 

втратила здатність утримувати сік, сировину попередньо обробляють різними 

способами: подрібнюванням (механічним пошкодженням клітин), нагріванням 

(білки протоплазми коагулюють), заморожуванням (кристали льоду 

розривають клітини і під час розморожування сік легко відокремлюється), 

електричним струмом (миттєва загибель протоплазми) та ін. 

Фізична суть віджимання рідини пресуванням полягає ось у чому. Під час 

зближення частин матеріалу, всередині і на поверхні яких рідина утримується 

силами молекулярного зчеплення, спочатку починається рух рідини в каналах 

між частинами, а потім у процесі пресування рідина рухається в шарі 

пористого матеріалу в капілярах змінного перерізу і кривини, тобто процес 

подібний до фільтрування. 

 

3. Преси для відокремлення рідини 

     У харчовій промисловості для віджимання рідин використовують преси 

найрізноманітніших конструкцій періодичної та безперервної дії. Їх 

поділяють на такі групи: механічні, гідравлічні та пневматичні. Найбільше 

користуються гідравлічним пресом. Він діє періодично і приводиться у рух 

за допомогою рідини, яка нагнітається насосом високого тиску. Застосовують 

прес із двома або трьома платформами, одна з яких знаходиться під тиском, а 

інші - на розвантаженні вичавок і завантаженні м'язги. 

Після  видавлювання  соку  платформи міняють 

місцями: платформа з новою м'язгою надходить на 

видавлювання соку, а інші - на розвантаження і 

завантаження. На рис. 3.12 наведено принципову схему 

гідравлічного преса. 

Під тиском у робочий циліндр 6 насосом 7 

подається мінеральне масло, яке примушує плунжер 5, 

з'єднаний з плитою - траверсою 3, рухатися вгору. Плита 

3 піднімається по направляючих колонах 1, які з'єднані з 

верхньою нерухомою плитою 2. Віджата рідина (сік чи 

олія) збирається в чашці 4 на траверсі 3. 

М'язгу закладають у плоскі пакети із сукна (під час одержання олії) або 

мішковини чи лавсанової тканини (під час пресування плодів та ягід). 

Товщина шару м'язги в одному пакеті під час пресування плодів та ягід 

становить 50-80 мм, що сприяє більшому виходу соку. Ці пакети (кількістю 

до 15 - 25) укладають на рухому плиту-траверсу. Між пакетами поміщають 

сталеві листи або дренажні решітки. Робочий цикл такого пресу включає: 

завантаження траверси пакетами; підйом пакетів і притискання їх до 

верхньої плити, витік основної маси рідини за порівняно невисокого тиску 

(для олії - до 5 МПа); підвищення тиску (для олії - до 80 МПа); витримка під 

цим тиском; опускання траверси, розвантаження. 
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Останнім     часом     на підприємствах        харчової промисловості 

преси періодичної дії замінюють пресами безперервної дії. Зразком можуть 

бути шнекові преси. Пресуюче зусилля в цих пресах створюється одним чи 

декількома шнеками, які переміщують матеріал. На рис. 3.13 представлена 

схема шнекового преса, який використовують для віджимання олії, томатного, 

виноградного та інших соків із м'язги. 

У перфорованому циліндрі 1, 

розміщеному в горизонтальному корпусі 2, 

розташований шнек 3 з кроком, який 

зменшується. Шнек 3 призначений як для 

транспортування матеріалу, так і для 

віджимання з нього рідини, яка відводиться у 

вигляді різних фракцій через отвори в основі 

корпусу. Остаточне добування рідини досягається в камері тиску 4. Вихідний 

отвір преса закривається конусом 5, за допомогою якого регулюється ширина 

кільцевого зазору, а отже й ступінь віджимання рідини. Внутрішню частину 

циліндрів і вал таких шнеків роблять циліндричними або східчастими; витки 

шнеків виготовляють різними за профілем, довжиною і висотою 

    Віджимання рідини з матеріалу в шнековому пресі відбувається 

внаслідок поступового ущільнення маси матеріалу внаслідок таких процесів: 

- зменшення об'єму матеріалу, який знаходиться між витками, завдяки 

зменшенню кроку витків або їх діаметра, або одного й другого разом; 

   - механічного впливу витків на матеріал під час обертання шнека; 

- тертя матеріалу, що пресується, по поверхні шнека, циліндра і частинок 

матеріалу між собою; 

   - опору в камері тиску. 

Вихід рідини та її якість залежать від ступеня стиснення матеріалу між 

витками шнека, який характеризується коефіцієнтом стиснення - 

відношенням об'єму матеріалу в першому витку шнека V1 до об'єму віджатої 

маси в останньому витку Vг: 

К = V1 / V2. (3.0) 

Під час віджимання соку з винограду К =3−6, під час віджимання 

олії   K = 3−23. 

Продуктивність шнекового пресу по сировині (у кг/с): 

 

М =S ν0ρφ, (3.1) 

де S - площа поперечного перерізу робочої зони корпусу преса в місці 

знаходження першого витка шнека, зайнятої продуктом (ум): 

 

S = π  bb
2

1

2

0
 /4, (3.2) 

де b0 - зовнішній діаметр шнека, м; b1 - внутрішній діаметр шнека, м; 

ν0 - осьова швидкість переміщення продукту вздовж шнека (в м/с): 

 

ν0= nt, 
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де t - крок першого витка шнека, м; n - частота 

обертання шнека за 1 с; ρ - об'ємна маса м'язги, кг/м
3
; φ - 

сумарний коефіцієнт заповнення переріза шнека і всього 

преса (φ=0,3-0,8). 

Для віджимання використовують також валкові, 

ексцентрикові, стрічкові, відцентрові та комбіновані преси 

безперервної дії. 

На рис. 3.14, показано схему дії вальцьового преса, 

який використовується для віджимання рідини з 

картопляної м'язги у виробництві крохмалю. 

 

4. Формування пластичних матеріалів 
Формуванням надають пластичним матеріалам визначену форму. Цей 

спосіб оброблення використовують для формування хлібопекарських 

дріжджів, виготовлення з тіста хлібобулочних і макаронних виробів, 

формування карамелі, цукеркових мас і заготовок з тіста в кондитерському 

виробництві. 

Оброблення матеріалів формуванням припускає такі способи його 

здійснення: нагнітання, прокатування, штампування та екструзію. 

Під час здійснення процесу формування пластичних мас враховуються 

їх фізико-механічні характеристики, насамперед - в'язкість, пластичність, 

еластичність та адгезійну властивість. Оскільки найбільш розповсюдженим 

у формуванні є виготовлення виробів із тіста, то зупинимось коротко на 

характеристиках тіста, які необхідно враховувати при здійсненні цього 

процесу. Будь-яке тісто (дріжджове, макаронне та ін.) в реологічному 

відношенні належить до розряду пружно-пластично-в'язких тіл, для яких 

характерне поєднання в'язкої течії та пружно-пластичних деформацій. Воно 

здатне зберігати свої властивості до визначеної межі. За цією межею тісто 

докорінно змінює свої реологічні властивості - починає необоротно 

деформуватись і тече, як в'язка рідина. Це настає тоді, коли прикладені сили 

перевищують опір структури пружної системи. Для тіста характерне також 

явище релаксації. Релаксацією (розсмоктуванням) напруження називається 

його зменшення за постійної, фіксованої деформації тіла. При цьому 

релаксація відбувається протягом визначеного періоду. Під періодом 

релаксації розуміють час, протягом якого зменшуються в "е" разів 

внутрішні напруження в тісті, де "е" - основа натурального логарифма. У 

зв'язку з цим тривалість формування, штампування не повинна бути меншою 

за період релаксації. Інакше кажучи, для надання й фіксування форми 

макаронних виробів, які випресовуються, або збереження будь-якого малюнка 

на тісті, який наноситься штампом, необхідно не тільки прикласти певний тиск 

(вищий за критичне значення), а й витримати деякий час (не менший періоду 

релаксації) тісто, що формується, під цим тиском. 

Тісту властива також здатність прилипання (адгезії) до робочих 

поверхонь обладнання, з якими воно знаходиться в контакті. Величину міцності 

адгезії насамперед визначають властивості тіста (в'язкість) і два параметри 
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процесу - тиск і тривалість контакту. Найбільш радикальним способом не 

тільки зниження, а й практично повного усунення прилипання тіста до 

поверхонь обладнання (матриць макаронних пресів, закатувальних, 

округлюючих механізмів) є покриття їх тонким шаром (до 50 мкм) пластмаси 

фторопласту 4. 

 

5. Преси для формування пластичних матеріалів 

Преси, які використовуються для формування матеріалів, залежно від 

способу дії поділяються на нагнітальні, прокатувальні (закатувальні) і 

штампувальні. Нагнітальні преси широко використовуються для формування 

дріжджів, макаронних, цукеркових та інших виробів. Такі преси безперервної 

дії складаються з нагнітального пристрою і формувального пристрою - 

матриці. Основна частина нагнітальних пресів - матриця - являє собою 

металевий диск (кругла матриця) або прямокутну пластину (тубусна матриця) 

з наскрізними отворами, профіль яких визначає 

форму та зовнішній вигляд виробу (трубка, 

нитка, стрічка та ін.) 

 Шнековий прес для виготовлення 

макаронів, вермішелі і локшини, зображений 

на рис. 3.15, складається з тісто-змішувача 1, 

нагнітального шнека 2 і пресової головки 3, 

яка забезпечує рівномірний тиск тіста на 

матрицю 4. Тиск пресування в шнекових 

макаронних пресах ; становить 9-12 МПа, 

середня швидкість пресування (виходу 

макаронних виробів із матриці) 0,015-0,05 м/с. Аналогічний устрій має і 

машина для формування джгутів цукеркових мас. 

Прокатувальні преси, які використовуються для надання шматкам тіста 

кулеподібної форми, називаються округлювальними машинами, а 

циліндричної форми - закатувальними. Округлювання і закатування шматків 

досягається при просуванні тіста між двома робочими поверхнями, які 

переміщуються відносно одна одної і чинять деякий тиск (до 0,1 МПа) на 

пластичну масу - тісто. 

Принципова схема машини стрічкового типу для формування заготовок з 

тіста представлена на рис. 3.16. Закатування шматків тіста 2 проходить під час 

просування його вздовж зазору, утвореного стрічками двох транспортерів 1 і 

3, які переміщуються в протилежні боки з різними швидкостями. Шматок 

тіста при цьому, обертаючись навколо своєї вісі, рухається до виходу із зазору 

і поступово набуває форми циліндра. 
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Штампувальні преси використовуються в кондитерській промисловості і 

у виробництві печива (рис. 3.17). При цьому на поверхню виробу досить часто 

наносять малюнок. Матеріал, що формується (тісто) 1, із лотка 2 підбирається 

приймальним барабаном 3. Потім на нього впливає штампувальний барабан 4, 

на якому нанесено штамп малюнка. Матеріал 7, на який нанесено малюнок, 

подається відвідним барабаном 5 на лоток 6 для готового продукту. 

Екструзія - продавлювання тістоподібної маси через матрицю під 

тиском і за високої температури. Продукти, які одержують за допомогою 

цього процесу, мають підвищені харчові властивості, меншу густину, 

більшу гігроскопічність і крихкість, краще засвоюються організмом людини. 

Це - кукурудзяні палички, сухі сніданки, фігурні круп'яні вироби, харчові 

концентрати швидкого приготування.  

Для здійснення екструзійних процесів використовують різні ек-

струдери. На рис. 3.18 представлено схему 

черв'ячного (шнекового) екструдера. 

Продукт, який підлягає екструзії, 

завантажується в бункер 5 з порожниною 1 

для охолоджувальної води. Із бункера 

продукт затягується і переміщується вздовж 

апарата черв'яком (шнеком) 2, у канал 3 

якого поступає гаряча вода для нагрівання 

продукту. Циліндр 4 також нагрівається за 

рахунок електричних нагрівачів 10. Нагрітий 

або навіть розплавлений продукт черв'яком продавлюється через 

фільтрувальну сітку 9, а потім решітку 8 у головку 6. Із головки продукт 

виходить через формувальний канал - матрицю 7. За рахунок миттєвого 

перепаду температури й тиску в головці 6 (між зоною високого тиску 25 МПа 

і зоною атмосферного тиску) відбувається миттєве (1,2* 10
-4

с) випаровування 

вологи, акумульована продуктом енергія звільнюється зі швидкістю близькою 

швидкості вибуху, що приводить до утворення пористої структури та 

збільшення об'єму екструдата (спучування). При цьому внаслідок "вибуху" 

продукту відбуваються глибокі перетворення його структури: розрив 

клітинних стінок, деструкція, гідроліз. 

 

6. Ущільнювання сипких матеріалів 
Процес пресування сипких матеріалів (брикетування) широко 

використовується під час виробництва цукру-рафінаду, багатьох харчових 

концентратів, вітамінів, комбікормів. Його головна мета - зв'язати частини 

зернистих сипких матеріалів у певну форму - таблеток, округлих гранул, 

кубиків, паралелепіпедів, брикетів і т. ін. Це, в свою чергу, дозволяє 

збільшити якість і тривалість використання продукту, зменшити витрати, 

покращити транспортування тощо. Різновидністю брикетування є 

таблетування й грануляція. Таблетки і гранули мають менші розміри у 

порівнянні з брикетами. 

Промисловість виробляє гранульовані: чай, каву, харчові концентрати, 
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цукерки та ін. 

Оскільки процес брикетування знаходить особливо широке ви-

користання в цукрорафінадному виробництві, розглянемо цей процес. Під 

час пресування рафінадної кашки вологістю 2-3% відбувається 

переміщення кристалів і заповнення простору між ними. Поруватість маси 

при цьому зменшується, збільшується взаємне зчеплення кристалів у 

брикеті, який набуває міцності. Міцність пресованого рафінаду 

збільшується з підвищенням вологості й температури рафінадної кашки. При 

цьому волога, яка є в кашці, під час сушіння кристалізується і виконує роль 

речовини, що цементує і зв'язує кристали в брикеті. Ущільнювання маси ха-

рактеризується коефіцієнтом пресування (в %): 

 

β =100(V1-V2)/V1, (3.3) 

де  V1,  V2 - об'єм маси відповідно до і після пресування. Коефіцієнт 

пресування цукру-рафінаду становить 28 - 30%. 

Для брикетування рафінаду   особливо широке: використання 

одержали машини із зворотно поступальним   рухом   пуансонів і з 

одностороннім пресуванням.   До   числа  

таких машин    відноситься    кару-

сельний прес, схему роботи якого 

зображено на рис. 3.19. Пресування   

відбувається в спеціальних формах  

(матрицях) 1 за допомогою пуансонів 2, 

що стискують кашку 3. Пуансон 

опускається в нижнє положення 

(позиція І), після цього матриця 

наповнюється продуктом (позиція II), 

потім здійснюється стиснення матеріалу 

пуансоном (у цю мить над матрицею знаходиться плита 4, позиція III), і, 

нарешті, пуансон виштовхує готовий брикет із матриці (позиція IV). Особли-

вим пристроєм брикет зсувається на транспортуючий механізм. Про-

дуктивність   преса   визначається   частотою   обертання   каруселі   і 

кількістю матриць. Карусельний прес розвиває тиск близько  15-20МПа. 

 

 

 

Питання для самоперевірки 
1. Якої мети досягають пресуванням? 

2. Якими способами можна створити тиск пресування? 

3. Які матеріали піддають пресуванню? 

4. Які преси застосовують у виробництві соків, а які - у виробництві 

макаронних виробів? 

5. З якою метою і як ущільнюють сипучі матеріали? 

6. Як працюють екструдери? 

7. Принцип роботи карусельного пресу для брикетування рафінаду. 
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8. Наведіть схему шнекового преса для віджимання рідин. 

9. Що таке коефіцієнт стиснення при пресуванні, який його вплив на вихід 

рідкої фракції? 

10. Як визначається продуктивність шнекових пресів? 

11. Особливості пресування тістових напівфабрикатів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Тема.   РОЗДІЛЕННЯ РІДКИХ НЕОДНОРІДНИХ СИСТЕМ 

Мета. Розглянути процеси розділення неоднорідних систем. 

План 

1. Характеристика неоднорідних систем. 

2. Методи розділення неоднорідних систем. 

3. Осідання. 

4. Фільтрування. 

5. Центрифугування (відцентрове фільтрування). 

6. Поділ газових неоднорідних систем. 

7. Мембранні методи розділення рідинних і газових систем. 

8. Устрій мембранних апаратів.  

У гідромеханічних процесах харчових виробництв вирішуються два 

основні завдання неоднорідних систем: отримання та розділення. 

До процесів отримання неоднорідних систем відносяться пере-

мішування, диспергування (емульгування, гомогенізація, розпилення рідин), 

піноутворення, псевдозрідження. 

Основними процесами розділення неоднорідних систем є осадження, 

фільтрування, центрифугування та зворотний осмос. 

 

1. Характеристика неоднорідних систем 

Незважаючи на виняткову різноманітність харчових продуктів, 

використовуваних в харчовій промисловості, в більшості випадків на різних 

стадіях технології їх переробки вони являють собою неоднорідні 

(гетерогенні) системи. Системи можуть бути вихідними, проміжними та 

кінцевими. 

Під неоднорідною системою розуміють систему, яка складається з двох 

або декількох фаз, кожна з яких має свою поверхню розділу і може бути 

відділена механічним шляхом від іншої фази. Будь-яка неоднорідна бінарна 

система складається із внутрішньої, або дисперсної, фази та зовнішньої фази, 

або дисперсійного середовища, в якому знаходяться частини дисперсної 

фази. 

Дисперсна фаза і 

дисперсійне середовище 

неоднорідної системи 

можуть перебувати в будь-

якому агрегатному стані: 

твердому, рідкому або 

газоподібному. 

Система, в якій 

зовнішня фаза є рідиною, 

називається рідкою 

неоднорідною системою, а 

система з газовою 

зовнішньою фазою - га-

зовою неоднорідною 
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системою. 

Залежно від типу дисперсійної та дисперсної фаз розрізняють такі 

неоднорідні системи (рис. 2.13): 

суспензія - рідина, яка містить завислі в ній тверді частинки; 

емульсія - система, в якій рідке дисперсійне середовище містить завислі 

в ньому частинки однієї чи кількох інших рідин; при цьому всі складові 

системи повинні бути взаємо нерозчинні; 

піни - системи, що складаються з рідкого дисперсійного середовища і 

завислих у ньому частинок газу; 

пил або дим - газ із завислими в ньому твердими частинками; 

туман - система, що складається з газу і завислих у ньому краплинок. 

Перші три класи неоднорідних систем є рідкими, два останні -газові. 

Пил, дим і туман являють собою аеродисперсні системи і мають загальну 

назву - аерозолі. 

На харчових виробництвах трапляються всі типи неоднорідних систем. 

Суспензіями є, наприклад, пивне сусло, крохмальне молоко, патока з 

кристалами цукру, різноманітні соки та соуси. До емульсій можна віднести 

молоко, суміш рослинної олії з водою тощо. Характерною особливістю 

емульсій є обмін фаз при підвищенні концентрації: дисперсійне середовище 

перетворюється в дисперсну фазу, а дисперсна фаза - в дисперсійне 

середовище. Такий перехід називають інверсією фаз. Цукровий та 

борошняний пил утворюються під час дроблення цукру-рафінаду на 

рафінадних заводах, подрібнювання зерна на борошномельних заводах. Пил 

утворюється також під час просіювання, сушіння та транспортування різних 

сипких матеріалів: зерна, борошна, цукрового піску та інших продуктів. 

Тумани утворюються під час випарювання цукрових розчинів, молока, а 

також під час розпилювання різноманітних рідких продуктів під час їхнього 

сушіння. До пін можна віднести різного роду креми та інші збиті продукти. 

Більшість неоднорідних систем не стійкі, тобто мають тенденцію до 

укрупнення частинок. Укрупнення крапель або бульбашок шляхом їх злиття 

називають коалесценцією, а укрупнення твердих частинок унаслідок їх 

злипання - коагуляцією. 

Неоднорідні системи характеризуються концентрацією дисперсної 

(внутрішньої) фази та розмірами її частинок. Залежно від розподілу 

частинок за розмірами вони поділяються на два основних типи. 

Монодисперсні системи містять частинки однакового розміру, полідисперсні - 

частинки різного розміру. У практиці трапляється майже виключно 

полідисперсні системи. Існують також три- і багатофазні неоднорідні системи, 

коли в рідкій або газовій фазі розпорошені одночасно частинки двох і більше фаз. 

 

2. Методи розділення неоднорідних систем 

У виробничій практиці неоднорідні системи часто доводиться розділяти на 

їх складові частини. 

У цукробуряковому виробництві суспензію, одержану в сатураційних 

апаратах, розділяють для одержання чистого цукрового розчину, вільного від 
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твердих частинок; у виробництві пива і вина потрібне їх просвітлення; для 

одержання масла з молока виділяють жировий компонент у вигляді вершків, із 

повітря й газів після процесу сушіння виділяють тверді частинки пилу з метою 

або очищення газів (наприклад, димових) або збереження цінного продукту 

(сухе молоко, цукровий пил) і т. ін. 

Методи розділення неоднорідних систем класифікують залежно від 

розмірів частинок дисперсної фази, різниці густин дисперсної фази і 

дисперсійного середовища, а також в'язкості і т. ін. Розділення неоднорідних 

систем може відбуватися під дією різних сил: тяжіння, відцентрових, 

електричних та тиску. 

Використовують такі основні методи розділення: осадження, 

фільтрування, центрифугування та мембранні методи. Осадження - процес 

розділення, при якому завислі в рідині або газі тверді або рідинні частинки 

дисперсної фази відділяють від суцільної фази під дією сили тяжіння, 

відцентрової або електростатичної сили. Осадження під дією сили тяжіння 

називають відстоюванням. 

Фільтрування - процес розділення за допомогою пористої перегородки, 

здатної пропускати рідину або газ і затримувати завислі в середовищі тверді 

частинки. Фільтрування відбувається під дією сил тиску і використовується 

для більш тонкого, ніж при осадженні, розділення суспензій і пилу. 

      Центрифугування - процес розділення суспензій і емульсій під дією 

відцентрової сили. 

Мембранні методи розділення рідинних і газових систем полягають у 

фільтруванні розчинів під тиском через напівпроникну мембрану, яка пропускає 

розчинник і затримує молекули розчинених речовин. 

      Незважаючи на те, що методи розділення рідинних і газових неоднорідних 

систем грунтуються на однакових принципах, обладнання, яке для цього 

використовують, має ряд особливостей. Тому процеси розділення рідинних і 

газових систем розглядаються відокремлено. 

3. Осідання 

    У процесах осадження зависла частинка переміщується в рідині (газі, парі) 

під дією гравітаційних або відцентрових сил. Необхідною умовою процесу 

осадження в полі цих сил є різниця густин дисперсної фази і дисперсійного 

середовища. Відокремлення частинок (дисперсної фази) від дисперсійного 

середовища, в якому вони перебувають у завислому стані, під дією сили 

тяжіння називають відстоюванням, або осіданням.          

      Якщо густина дисперсної фази більша від густини дисперсійного 

середовища, то завислі частинки осідають на дно посудини, і, навпаки, якщо 

густина дисперсійного середовища більша від густини завислих частинок, 

останні спливають на поверхню. 

      Швидкість осідання (чи відстоювання) завислих частинок залежить від 

густини і розміру частинок (ступеня дисперсності), причому вона буде тим 

меншою, чим меншого розміру частинки дисперсної фази і чим менша 

різниця між густинами обох фаз. Невелика швидкість осадження частинок під 

час відстоювання не забезпечує виділення із суміші тонкодисперсних частинок, 
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тому відстоювання використовується для грубого розділення неоднорідних 

систем - в основному грубих суспензій. 

Основним показником, що характеризує процес осідання, є швидкість 

осадження. Для визначення швидкості осадження під дією сили тяжіння 

розглянемо процес осадження уособленої кулеподібної частинки в рідині    

(рис. 2.30). На частинку діаметром d діють 3 сили: 1) сила тяжіння G, яка 

залежить від густини і об'єму частинки, за рівнянням (2.1): 

 

gdG ч )6/( 3  

де  ч - густина частинки, кг/м
3
; d – діаметр частинки, м; g - прискорення 

вільного падання, м/с
2
 ; 

2) підйомна сила середовища (сила Архімеда) за рівнянням (2.11): 

 

gdA c )6/( 3  

де c  - густина середовища, кг/м
3
; 

3)сила опору середовища, яка спрямована 

проти руху частинки і визначається за 

законом Стокса: 

                            03 dvR           (2.29) 

де 0v  - швидкість осадження, м/с;  

  - динамічний коефіцієнт в'язкості 

середовища, Па * с.  

Складемо умови рівноваги для 

рівномірного руху частинки: 

 

G=A+R,          (2.30) 

або 

 

 0

33 3)6/()6/( dvgdgd cч   

Звідси одержуємо формулу Стокса для осадження: 





18

)(2

0
cчgd

v


           (2.31) 

З цієї формули випливає, що швидкість осадження частинок прямо 

пропорційна квадрату їх діаметра, різниці густин частинок і середовища і 

обернено пропорційна в'язкості середовища. 

Приведемо декілька зауважень щодо визначення швидкості осадження під 

дією сили тяжіння: 

а) якщо частинка не має форму кулі, то її еквівалентний діаметр знаходять 

за об'ємом V масою т: 

3
33 24,124,1

6

ч

e

m
V

V
d


           (2.32) 
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Швидкість осадження таких частинок, розрахована за формулою (2.31) 

потребує поправки: 

0

1

0 fvv             (2.33) 

де f  - коефіцієнт форми ( f = 0,77 - для округлих частинок; f  = 0,66 - 

для кутових; f  = 0,58 - для продовгуватих; f  = 0,43 - для 

пластинчатих); 

б) виведення формул припускав вільне осадження однієї частинки 

незалежно від інших. У реальних умовах спостерігається так зване стіснене 

осадження частинок, швидкість якого завжди менша від швидкості 

вільного осадження однієї частинки. Розрахункова швидкість стісненого 

осадження: 

 

0

11

0 fvv          (2.34) 

де   - коефіцієнт, що враховує концентрацію неоднорідної системи; 

в) аналіз рівняння за визначенням швидкості осадження (2.31) показує, що 

для прискорення (інтенсифікації) процесу осадження бажане 

зменшення в'язкості середовища   та збільшення розміру частинок d і рушійної 

сили - різниці густин частинок та середовища ( cч   ). Для зменшення 

в'язкості гетерогенні системи перед осіданням (чи відстоюванням) часто 

нагрівають до температур допустимих технологічними умовами. Для 

збільшення розміру частинок використовують їх коагуляцію, тобто об'єднання 

декількох частинок в одну за рахунок введення в гетерогенну систему 

коагулянтів (желатин, пектин, бентоніт, електроліти). Використовують 

також і такий метод агрегатування дрібних частинок, як флокуляція. 

Розділення суспензій, емульсій та газових дисперсних систем під дією 

гравітаційного поля проводять в апаратах, які називаються відстійниками. 

Розрізняють відстійники періодичної, напівбезперервної та безперервної дій. 

 

Відстійник періодичної дії - це циліндричний резервуар 1 з конічним дном 

(рис. 2.31, а). Суміш, яку мають розділяти, заливають в апарат і лишають 

відстоюватись. Якщо густина частинок ч  більша від густини середовища c , 

то частинки цілком або частково встигають осісти в нижній частині апарата, 

утворюючи концентрований осад, а у верхній частині апарата утворюється 
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прояснений шар. Якщо ж ч  < c , то частинки дисперсної фази спливають 

угору, утворюючи концентрований продукт на поверхні освітленого шару. У 

першому випадку через сифонну трубу 2 зливають освітлений шар, а потім 

вивантажують осад через нижній штуцер. У другому - спочатку знімають 

верхню частину, а потім зливають освітлену рідину. Після промивання 

відстійника процес знову повторюється. 

На рис. 2.31, б зображено схему одноярусного відстійника безперервної дії з 

механізованим виділенням осаду. Він являє собою циліндричний резервуар 1 з 

конічним дном і кільцевим лотком - водозливом 2 для відведення освітленої 

рідини. У центрі апарата встановлено вал 3 з гребками, який повільно 

обертається (близько 10 обертів за 1 год). Гребки призначені для просування 

осаду по днищу від периферії до вихідного патрубка 5 у центрі апарата. 

Суспензія підводиться в апарат по центральній трубі 4. 

Для збільшенні поверхні осадження і економії площі приміщень 

відстійники роблять багатоярусними. Вони складаються з декількох (4-5) 

одноярусних відстійників, які розташовані один над другим і працюють, як 

правило, паралельно. 

 

4. Фільтрування 
Фільтрування - це процес розділення неоднорідних систем (суспензій або 

аерозоіів) за допомогою пористих перегородок, які здатні пропускати рідину 

або газ і затримувати зважені в них частинки (дисперсну фазу). Фільтрування 

забезпечує майже повне звільнення рідин та газів від завислих частинок і в 

цьому відношенні має значні переваги перед осадженням. 

Фільтрування - один з найпоширеніших процесів харчових виробництв. У 

рафінаційних цехах маргаринових підприємств фільтрують олії від 

відбілювальних глин, фільтрують цукрові та вітамінні сиропи, фруктово-ягідні 

соки, пиво, вино, повітря в сушильних установках тощо. За цільовим 

призначенням процес фільтрування може бути очисним або продуктовим. У 

першому випадку цільовим продуктом є фільтрат (наприклад, пиво, вино, 

молоко), а в другому - осад (дріжджі, крохмаль). 

У якості фільтрувальних перегородок використовують картон, тканини 

бавовняні (бельтинг, міткаль та ін.), синтетичні (капрон, нейлон, лавсан) і 

вовняні, а також сітки з металевих ниток, пісок, дрібне вугілля, гравій і пористу 

кераміку. Роль фільтрувальної перегородки виконує й шар осаду, який при 

фільтруванні утворюється на перегородці, при чому його фільтрувальні 

властивості досить часто вищі, ніж фільтрувальні властивості перегородки. У 

якості допоміжних матеріалів при фільтруванні використовують кісткове і 

деревне вугілля, діатоміт, перліт, кізельгур тощо, їх використовують при 

безпосередньому введенні в суспензію або попередньо намивають шар на ро-

бочу поверхню фільтра. Вони значно збільшують поруватість осаду і 

понижують його гідравлічний опір, що сприяє збільшенню швидкості 

фільтрування. Крім цього, ці матеріали володіють адсорбційними 

властивостями, що широко використовується, наприклад, при освітленні пива в 
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пивоварному виробництві, фруктових соків - у консервному, вина - у 

виноробстві (докладніше про адсорбційні властивості цих матеріалів - у розділі 

"Адсорбція"). 

Рушійною силою процеса фільтрування є різниця тисків, яка створюється по 

обидва боки фільтрувальної перегородки. Різниця тисків може створюватися за 

рахунок: 

- гідростатичного тиску стовпа суспензії над фільтрувальною 

перегородкою; 

- надлишкового тиску, створюваного насосом або стисненим повітрям 

вакууму під фільтрувальною перегородкою; 

- відцентрових сил, що виникають у суспензії, яка знаходиться 

в обертовій посудині. 

На рис. 2.32 показано принципові схеми цих способів фільтрування. 

 
У процесі фільтрування завислих у рідині чи газі твердих частинок можливі 

кілька випадків: 

- фільтрування з утворенням осаду на фільтрувальній перегородці; 

- фільтрування без утворення осаду із закупорюванням пор 

(закупорювальне фільтрування); 

- фільтрування з утворенням осаду і закупорюванням пор. 

       Процес фільтрування може відбуватися в різних варіантах змін тиску і 

швидкості. Найбільше поширене фільтрування з утворенням шару осаду, яке 

здійснюється при постійному перепаді тисків. 

       Теорія фільтрування. Основним завданням теорії фільтрування є 

визначення швидкості цього процесу. У процесі фільтрування суспензії 

рідинна фаза проходить через шар осаду і фільтрувальну перегородку, які 

можна розглядати як шар зернистого матеріалу. Експериментальне 

встановлено, що об'єм фільтрату V, який пройшов через цей шар, прямо 

пропорційний перепаду тисківр, площі фільтрувальної перегородки S, часу 

фільтрування t та обернено пропорційний опору фільтрування R: 

RpStV /               (2.35) 

У цьому виразі величина R складається з опору фільтрувальної перегородки 

Rп і опору осаду R0, тобто 

R= Rп+ R0                  (2.36) 

Швидкість фільтрування Vф визначається об'ємом фільтрату V, який 

одержують за одиницю часу t з одного квадратного метра фільтрувальної 
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перегородки S. З урахуванням виразу (2.35) вона буде дорівнювати: 

 

RpStV /)/(V        (2.37) 

З рівняння (2.37) випливає, що якщо процес іде при постійному перепаді 

тисків p , то в міру накопичення осаду на фільтрувальній перегородці росте опір 

фільтрування R, а швидкість його зменшується. 

Апарати для фільтрування дисперсних систем називаються фільтрами. 

Вони поділяються на фільтри періодичної та безперервної дії. Процес 

фільтрування в фільтрах періодичної дії проводять до тих пір, поки не буде за-

повнена осадом робоча камера фільтра або непомірне виросте його опір. У 

фільтрах безперервної дії осад безперервно видаляється з фільтрувальної 

перегородки. 

За конструктивними особливостями розрізняють: рамні, камерні 

фільтрпреси, мішкові, барабанні, дискові, стрічкові, па тронні та інші фільтри. 

Із фільтрів періодичної дії широко 

використовується пісковий фільтр (рис. 2.33). 

Його застосовують для фільтрування води, 

горілки й інших рідин, коли вміст твердої фази 

в суспензії порівняно незначний і осад не являє 

собою цінності. У циліндричному корпусі 1 між 

металевими сітками 2 і 3 знаходяться шар 

дрібного (внизу) і шар великого (зверху) 

кварцового піску, розділених тканиною 4. 

Тканину кладуть також на нижню сітку, щоб 

пісок не потрапив у фільтрат, і на верхню сітку 

для запобігання швидкого забруднення піску. 

Фільтрують під тиском близько 0,05 МПа. 

Перевага такого фільтра - простота конструкції, висока якість фільтрування. 

Патронний фільтр (рис. 2.34) належить до 

фільтрів періодичної дії, що працюють під 

тиском. 

      Він складається з циліндричного корпусу 1 і 

трубної решітки З, в якій закріплені патрони 2 

з дротяною, керамічною або тканинною 

фільтрувальною поверхнями. Принцип дії 

фільтра полягає в тому, що розділювальна 

суспензія під тиском 0,2-0,4 МПа нагнітається 

в простір між патронами, фільтрується через 

стінки патронів, а потім фільтрат збирається у 

верхній камері 4 фільтра і відводиться від 

нього. Регенерують патронні фільтри 

звичайно стисненим повітрям. Такі фільтри використовують для звільнення 

води від завислих частинок і мікроорганізмів у виробництві  безалкогольних  

напоїв, для очищення цукрових та інших розчинів, соків, сиропів. 
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    Рамний фільтрпрес (рис. 2.35) працює під надлишковим тиском 0,3-

0,4 МПа, створюваним насосом. Він являє собою набір плит 1 і рам 2 

квадратної , прямокутної або круглої форми, які стискуються між собою 

спеціальним пристроєм - затискувачем 

(ручним, електричним, гідравлічним). Плити 

фільтра виготовляють із сталі, чавуну чи 

полімерних матеріалів. Вони мають з обох 

боків рифлену поверхню, на яку вкладають 

фільтрувальну тканину 3. У зібраному 

вигляді між двома сусідніми плитами 

утворюються камери, в яких накопичується 

осад.  

     У плитах, рамах і листах фільтрувальної 

тканини є отвори, які при збиранні фільтра 

утворюють канали для подачі суспензії та промивної рідини, а також для 

виведення фільтрату і промивного розчину. При фільтруванні суспензія 

подається паралельно в усі рами і по каналах у них витікає в простір між 

плитами. Через тканину,- вкладену на плитах, проходить фільтрат, який 

потім стікає по рифленій поверхні плит до вивідного каналу і виводиться з 

фільтра. 

Зменшення швидкості витікання фільтрату є ознакою заповнення рам 

осадом. Після закінчення процесу фільтрування осад промивають. При цьому 

через канал фільтрату можна подавати промивну рідину. Вона потрапляє в 

простір між плитою і фільтрувальною тканиною, проходить крізь шар осаду і 

виливається через верхній канал. 

Фільтрування за допомогою фільтрів періодичної дії пов'язане зі значними 

витратами праці та часу (до 30%) на допоміжні операції - промивання осаду на 

фільтрі та його вивантаження. Із фільтрів безперервної дії найбільше поширені 

барабанні, дискові та стрічкові вакуум-фільтри. Як приклад, на рис. 2.36 

схематично зображено стрічковий вакуум-фільтр. 

 
    Фільтрувальна поверхня в ньому - це безперервна перфорована гумова 

стрічка з бортами 1, надіта на два барабани 2, що обертаються. Поверх 

стрічки знаходиться фільтрувальна тканина б, для натягування якої слугують 

барабани 8. Суспензія через лоток 3 і промивна рідина через форсунки 
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(розпилювачі) 5 надходять на верхню частину стрічки фільтра. Завдяки цьому 

фільтрат і промивна вода відсмоктуються знизу гумової стрічки у вакуум-

камери 4, а осад надходить у лоток 7. 

 
5. Центрифугування 

Центрифугування - це процес розділення неоднорідних систем під дією 

поля відцентрових сил. Для створення поля відцентрових сил у техніці 

використовують два прийоми: 

1) забезпечують обертальний рух потоку рідини (газу) в нерухомому 

робочому органі апарата; 

2) потік неоднорідної системи спрямовують у робочий орган, що 

обертається, в якому відбувається їх спільне обертання. 

У першому випадку процес називається циклонним, а апарат - циклоном, у 

другому - відцентровим осадженням, або відцентровим фільтруванням, а 

апарат - центрифугою, або сепаратором. 

Більше ніж за 100-річний період свого розвитку процеси центрифугування 

одержали велике розповсюдження і використовуються практично в усіх 

галузях народного господарства, особливо в технології хімічних та харчових 

виробництв. Основна перевага центрифугування порівняно з іншими методами 

розділення неоднорідних систем, наприклад осадженням і фільтруванням, 

полягає в значному збільшенні продуктивності та ефективності розділення. З 

допомогою центрифугування розділяють такі тонко дисперсні неоднорідні 

системи, як дріжджову та крохмальну суспензії, виноматеріали, пиво, молоко, 

цукровий та борошняний пил, тощо. 

У відцентровому полі можна здійснювати обидва найважливіші процеси 

розділення неоднорідних систем - осадження та фільтрування. 

Щоб оцінити ефективність осадження частинок під дією відцентрової сили, 

порівняємо його з осіданням під дією сили тяжіння. Відношення відцентрової 

сили GВ до сили тяжіння GТ є безрозмірна величина - критерій Фруда, який 

називають фактором розділення: 
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де т - маса частинки, кг;   - колова швидкість обертання частинки, м/с;              

w - кутова швидкість обертання частинки, 1/с; r — середній радіус обертання 

частинки, м; п - частота обертання, 1/с; g - прискорення вільного падання, м/с 

(g   
2
). 

З виразу (2.38) випливає, що ефективність розділення у відцентрових 

пристроях можна підвищити за рахунок збільшення п або r. Враховуючи, що в 

(2.38) частота обертання має другий ступінь, то при розрахунках барабанів 

центрифуг і сепараторів з високою ефективністю розділення збільшують 

частоту їх обертання, зменшуючи радіус, що робить апарат більш компактним 

і надійним. 

Швидкість осадження в полі відцентрових сил vв можна розрахувати за 

рівнянням для визначення швидкості осадження під дією сили тяжіння з 
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урахуванням фактора розділення, тобто: 

FrvvB  0       (2.39) 
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18

)(

18

)( 2222

cчcч
B

rd

g

rgd
v





         (2.40) 

Процеси розділення неоднорідних систем здійснюються в центрифугах, 

сепараторах і циклонах. 

       Класифікація промислових центрифуг: за принципом роботи – відстійні 

(осаджувальні) центрифуги, фільтруючі центрифуги, сепаратори; за 

характером роботи - центрифуги періодичної та безперервної дії; за 

інтенсивністю відцентрового поля - нормальні (Fr<3500) і надцентрифуги 

(Fr>3500); за розміщенням вала - горизонтальні, похилі та вертикальні; за 

вивантаженням осаду - з ручним і механізованим вивантаженням. 

        Принцип дії центрифуг у загальному вигляді полягає в тому, що рідинна 

неоднорідна система подається в барабан (ротор), який обертається в 

горизонтальній чи вертикальній площині. У барабані рідина утворює кільце, 

в якому й відбувається розділення. У полі відцентрових сил дисперсна (внутрі-

шня) фаза залежно від її густини або осідає на стінки барабана      центрифуги, 

або переміщується до її центру. 

    Конструктивно центрифуги відстійного і фільтрувального типів в 

основному відрізняються лише будовою барабана 

(суцільний або перфорований). 

На рис. 2.37 зображено схему безперервно 

діючої фільтруючої центрифуги, в якій осад на ходу 

зрізується ножем 1, падає на площину 2 і 

вивантажується з центрифуги. Очищена рідина 

через пори перегородки відкидається в збірник 

фільтрату. Ці центрифуги бувають вертикальні та 

горизонтальні. 

До відстійних надцентрифуг безперервної дії 

відносяться сепаратори, які призначені для розділення 

емульсій та тонкодисперсних малокоцентрованих 

суспензій. Сепаратори широко використовуються для 

виділення вершків з молока, дріжджів із дріжджового 

молока, освітлення пива, виноматеріалів тощо. У 

промисловості використовують два типи сепараторів: 

камерні та тарілчасті. 

       На рис. 2.38 представлена схема тарілчастого 

сепаратора для розділення емульсії. Вихідна 

емульсія надходить у корпус барабана 1 через 

центральну трубу і потрапляє в робочу зону 

барабана. Барабан заповнений встановленими одна над 

одною конічними вставками - тарілками 5, відстань 

між якими дуже незначна  (0,4-1,5мм). Пакет 
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конічних тарілок виконує роль відстійних поверхонь, на яких відбувається 

розшарування емульсії під дією відцентрової сили. Важка фаза відкидається на 

внутрішню поверхню конічних тарілок, перемішується в периферійну частину 

ротора, проходить над верхньою конічною перегородкою 4 і відводиться крізь 

отвір 2. Легка фаза витісняється до центра ротора і відводиться через канал 3 

За технологічним призначенням серед тарілчастих сепараторів розрізняють 

прояснювальні, роздільні та згущувальні. Прояснювальні тарілчасті сепаратори 

застосовуються для відокремлення від рідини завислих частинок, яких у цій 

суміші дуже мало (до 0,1%). Роздільні сепаратори використовують для 

розділення фаз, а згущувальні - для збільшення концентрації однієї із фаз. У 

даний час харчові підприємства оснащуються універсальними сепараторами, які 

виконують одночасно всі перераховані вище операції, їх продуктивність досягає 

150 м в годину. Фактор розділення становить 6000-9000. Такі сепаратори мають 

барабани, частота обертання яких становить до 19 000 за 1 хв. Широко викори-

стовуються ультрацентрифуги, ротор яких здійснює 100 і більше тисяч об/хв. 

Такі високі швидкості дають можливість осаджувати з рідини бактерії 

(бактофуги), пастеризувати і стерилізувати молоко та інші продукти і навіть 

розділяти ізотопи хімічних елементів. 

    Найпростішим пристроєм для відцентрового розділення газових і рідких 

неоднорідних систем є відповідно циклони і гідроциклони. Вони 

відзначаються простою будовою, компактністю, не мають рухомих частин. До 

недоліків циклонів відносяться невисока ступінь роз-

ділення, порівняно високий гідравлічний опір. Циклон для 

очищення газу (рис. 2.39) складається з вертикального 

циліндричного корпуса 3 з конічною частиною 2. 

Запилений газ надходить тангенціальне з великою 

швидкістю (10-40 м/с) через патрубок 4 у верхню частину 

корпуса циклона. У корпусі цей потік запиленого газу 

рухається вниз по спіралі вздовж  внутрішньої поверхні 

стінки циклона. При цьому важкі частинки пилу під дією 

відцентрової сили відкидаються на периферію, осідають 

на внутрішній поверхні корпуса, а потім сповзають у 

конічну частину 2 і видаляються через патрубок 1. 

Звільнений від завислих частинок потік газу виводиться з 

циклона через вивідну трубу 5. 

 

6. Поділ газових неоднорідних систем 

Процеси подрібнювання харчової сировини (цукру, борошна), сортування, 

сушіння та транспортування сипких матеріалів здебільшого супроводжуються 

пилоутворенням. Пил являє собою суміш газу чи повітря і твердих частинок 

розміром 3-100 мкм. Необхідність виділення твердих частинок із пилу 

продиктована двома обставинами: 

1)  необхідністю уловлювати з газів цінні продукти і повернення їх у 

виробництво; 

2)  необхідністю зменшення забруднення навколишнього середовища і 



61 

 

забезпечення безпеки виробництва. 

Частинки пилу мають електричний заряд, якого вони набувають шляхом 

адсорбції йонів із повітря або внаслідок тертя об тверду поверхню апарата 

(машини), робота якого супроводжується пилоутворенням. Великі та дрібні 

частинки заряджаються протилежними зарядами. При досягненні визначеної 

концентрації твердих частинок пилу в повітрі (цукру - 5 мг на 1 дм повітря, 

крохмалю - 7 мг на 1 дм , пшеничного пилу - 10,2 мг на 1 дм
3
) можливий вибух, 

при якому в замкненому просторі розвивається великий тиск. Наприклад, 

вибухова хвиля від 1 г крохмалю створює тиск до 2 МПа. 

До легкозаймистого пилу в харчовій промисловості відносяться цукрові, 

декстринові, крохмальні, борошняні, зернові. Всі вони спалахують від 

незначного джерела теплоти (іскри, сірника), і полум'я швидко 

розповсюджується. Статистика вибухів на промислових підприємствах 

свідчить, що частіше вибухають млини, ніж порохові заводи. Перелічені 

вище причини пояснюють необхідність очищення повітря і газів та 

важливість цього процесу для харчових виробництв. Для очищення газових 

потоків від завислих частинок використовується декілька способів: 

осадження під дією сили тяжіння, інерційних та відцентрових сил, 

фільтрування через пористу перегородку, мокре очищення та осадження в 

електричному полі. Для досягнення необхідного ступеня очищення газового 

потоку використовують і комбінації цих способів. 

Ефективність апаратів для поділу газових неоднорідних систем оцінюється 

ступенем очищення (в %): 

 

121 /)(100 xxx                (2.41) 

де x1 I x2 - концентрація завислих частинок відповідно в запиленому і 

очищеному газі. 

Для розділення газових неоднорідних систем можна використовувати 

гравітаційні відстійники, однак ступінь очищення газу від пилу в них майже 

ніколи не перевищує 50%. Серед промислових методів розділення газових 

неоднорідних систем значне 

місце займає осадження твердих 

частинок у полі відцентрової 

сили. Цей метод здійснюється в 

циклонах; їх широко 

використовують для очищення 

відпрацьованого повітря з 

сушарок від частинок цукру, 

барди, молока тощо, у 

пневмотранспортних установках 

для борошна і зерна та інших 

установках. 

    Принцип дії циклонів (рис. 

2.39) ми вже розглянули.       
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Ступінь очищення повітря від пилу в циклонах досягає 85-90%. Для очищення 

газів фільтруванням найбільше поширені рукавні фільтри (рис. 2.40). Рукавні 

фільтри, які використовуються на млинах та інших виробництвах для 

остаточного фільтрування повітря, оснащені м'якими перегородками - різними 

тканинами. Забруднений газ вводять у корпус фільтра 1, де він 

розподіляється у фільтрувальних рукавах 2, нижні кінці яких закріплені в 

трубних ґратах 6, а верхні закриті кришками 3. Відфільтрований газ 

видаляють через вихлопну трубу 5, а завислі в ньому частинки осідають на 

внутрішній поверхні рукава. Осілі частинки струшують спеціальним 

пристроєм 4 і видаляють через секторний    затвор 7. 

Рукавні фільтри дозволяють очищати високодисперсні аерозольні 

системи (пил), які мають розмір частинок дисперсної фази 10 мкм і менше. 

Ступінь очистки на них висока - досягає 98-99 %. 

Сутність роботи устроїв для осадження під дією електростатичного поля     

(рис. 2.41) полягає в наступному. Фільтрувальна камера має два електроди 

(трубчасті чи пластинчасті). Як осаджувальний електрод на рис. 2.41 

використана кругла металева труба - корпус 2, а коронуючим електродом 

служить дріт 3, натягнутий по осі труби. Газ, який підлягає очищенню, 

входить в апарат через патрубок 5, проходить вгору через електричне поле і 

виходить через патрубок 4. Під дією електричного поля відбувається йонізація 

газу і завислі частинки починають рухатися до одного або другого електрода 

залежно від їх заряду. 

Пил осідає на внутрішні стінки труб, струшується спеціальним ударним 

пристроєм (на схемі його не показано), падає на конічне дно і через 

вивантажувальний патрубок І виводиться із апарата. У електроосадниках 

використовують постійний струм високої (40-75 кВ) напруги. Розроблені 

секційні електрофільтри, в яких газ проходить через ряд секцій, які 

послідовно з'єднані між собою. У цих апаратах досягається ступінь очистки до 

99,5 % і виділяють частинки розміром до 0,005 мкм. 

 
7. Мембранні методи розділення рідинних і газових систем 

    Загальні відомості та сутність процесу. Методи розділення рідких і 

газоподібних сумішей за допомогою напівпроникних мембран відіграють 

важливу роль у багатьох галузях народного господарства - хімічній, 

фармацевтичній, мікробіологічній, целюлозно-паперовій, атомній та ін. У 

харчовій технології їх широко застосовують під час концентрування 

натуральних фруктових і овочевих соків, сиропів, екстрактів, різноманітних 

бульйонів, білків (наприклад курячого яйця, желатину), молока і молочних 

продуктів, пастеризації пива, освітленні напоїв (наприклад, яблучного соку, 

вина), очищення розчинів (наприклад від солей, спиртів) та стічних вод, 

опріснення солоних вод, розділення газів і т.д. 

Головна перевага мембранних процесів по відношенню до інших -їх висока 

енергоекономічність. Цю перевагу видно з прикладу опріснення морської води. 

Для опріснення їм
3
 води способом випарювання і подальшої конденсації пари 

(перегонкою) потрібно 230,4 МДж, способом заморожування - 28,4 МДж, а 
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зворотним осмосом - усього 13,3 МДж. 

До основних мембранних методів розділення відносяться зворотний осмос, 

ультрафільтрація, мікрофільтрація, діаліз, електродіаліз, випаровування крізь 

мембрану. Рушійна сила мембранних процесів може бути представлена 

різницею тисків, концентрацій, температур, хімічного чи електричного 

потенціалів. У деяких мембранних процесах можливе поєднання двох або 

навіть трьох рушійних сил. 

Рушійною силою мембранних процесів, що включають зворотний осмос, 

ультрафільтрацію і мікрофільтрацію, є градієнт тиску. Тому ці процеси 

називають ще баромембранними. Оскільки вони відносяться до 

гідромеханічних процесів і мають найбільше поширення в харчовій 

промисловості, то й зупинимось розглянемо тільки їх. 

Процес розділення за допомогою напівпроникної мембрани дещо 

аналогічний процесу простого фільтрування, тому його ще називають 

мембранним фільтруванням. Принципова різниця між цими процесами полягає 

ось у чому. При простому фільтруванні (рис. 2.42, а) на фільтрувальній 

перегородці утворюється шар осаду, який забиває її пори; при цьому 

продуктивність фільтрування з часом зменшується. 

 
При мембранному процесі (рис. 2.42, б) шар осаду, тобто частинок, які за 

своїм розміром більші за розмір пор мембрани, не затримується на 

перегородці, а виноситься з апарата у вигляді концентрату. Процес 

мембранного розділення може проходити настільки повно, що фільтрат 

практично не містить домішок тих компонентів суміші, які затримуються 

мембраною. Таким чином, головна особливість мембранного розділення 

полягає в створенні процесу, який ефективно працює теоретично необмежений 

час, тобто в створенні "вічного фільтра" на молекулярному рівні. 

Теоретичні основи мембранних процесів. Процес зворотного осмосу полягає 

в фільтруванні розчинів під тиском, який перевищує осмотичний, через 

напівпроникні мембрани, які пропускають розчинник і повністю (або частково) 

затримують молекули або йони розчинених речовин. У його основі лежить 

явище осмосу - самодовільного переходу розчинника (найчастіше - води) через 

напівпроникну мембрану в розчин і розбавлення останнього до досягнення 

рівноваги (рис. 2.43, а). 
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      Для кращого розуміння явища осмосу відзначимо, що воно лежить в 

основі багатьох життєвих процесів. Осмос сприяє обміну речовин у живих 

організмах, широко використовується в багатьох галузях харчової 

промисловості та ресторанному господарстві. Так, на явищі осмосу 

ґрунтується консервування продуктів шляхом їх соління чи насичення 

цукром. У цьому випадку вода з мікроорганізмів, які є причиною псування 

продуктів, проходить через їх оболонку в розчин солі або цукру, внаслідок 

чого бактерії через зневоднювання не можуть розвиватись і гинуть. Оболонка 

бактерії як оболонка клітин живого організму являє собою напівпроникну 

мембрану. Перші промислові мембрани виготовляли з матеріалів тваринного 

походження бичачих пухирів тощо. 

Тиск п в розчині, що змушує розчинник переходити через мембрану, 

називають осмотичним. Величина осмотичного тиску (в Па) ідеального 

розчину, може бути визначена рівнянням Вант-Гоффа 

 

cRT           (2.42) 

де с - молярна частка розчиненої речовини; R - газова стала;                           

Т - температура розчину, К. 

Відзначимо, що осмотичний тиск для різних розчинених речовин 

відрізняється в широкому діапазоні й залежить головним чином від їх 

концентрації. Так, для неконцентрованого фруктового соку і молока він 

становить 0,6-1 МПа, для концентрованого фруктового соку - 8 МПа, для 

морської води з концентрацією солей 35 % - 2,45 МПа. 

Створивши над розчином тиск, що дорівнює осмотичному (рис. 2.43, б), 

осмос припиняється і настає стан рівноваги (р=  ). При цьому величину 

осмотичного тиску можна визначити за формулою 

 

SP /              (2.43) 

де Р - сила гідростатичного тиску, який створюється стовпом рідини висотою 

Н, Па; S - площа перерізу стовпа рідини, м
2
. 

Якщо тепер збоку розчину прикласти тиск р, який перебільшує осмотичний       

(р>  ), то можна спостерігати перенесення розчинника через мембрану в 

зворотному напрямку (рис. 2.43, б), тобто зворотний осмос. 
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Рушійна сила зворотного осмосу для ідеально напівпроникної мембрани 

становить: 

 pp                 (2.44) 

де р — робочий тиск над розчином, Па. 

При зворотному осмосі робочий тиск має в 2-3 рази перевищувати 

осмотичний. Як виходить із попередніх викладок, цей тиск тим більший, чим 

вища концентрація розчину. 

Як уже було сказано розрізняють три види баромембранних процесів: 

зворотний осмос, ультрафільтрацію та мікрофільтрацію. 

Процеси на напівпроникних перегородках з діаметром пор від 0,1 до 

декількох мікрометрів прийнято відносити до мікрофільтрації. У цих 

процесах можуть відокремлюватись як дрібні частинки механічних домішок, 

так і окремі клітинні організми й частини клітин (наприклад, дріжджові 

клітини продуктів бродіння). Мікрофільтрацію проводять при дуже малих 

робочих тисках (близько десятих і навіть сотих часток МПа). 

Процеси ультрафільтрації виконують на мембранах із середнім діаметром 

пор 0,01-0,1 мкм. При ультрафільтрації розділяють розчини, які вміщують 

великі молекули (наприклад молекули білків), а молекулярна маса розчинених 

компонентів набагато більша від молекулярної маси розчинника. 

Ультрафільтрацію проводять при порівняно невеликих тисках (0,2-1 МПа). 

При зворотному осмосі через мембрану проходять частинки розчинника, а 

затримуються частини низько та високомолекулярних речовин із розмірами, 

меншими за 0,01 мкм. Тиск при зворотному осмосі становить 1-10 МПа. 

Мембрани. У перекладі з латини слово "мембрана" означає "тонка 

плівка", "шкірочка", "перегородка". Мембранами можуть бути полімерні 

плівки (поліетиленові, целофанові, фторопластові, поліпропиленові та ін.), тонкі 

металеві пластини (фольга), керамічні пластини, пористе скло 

(натрійборосилікатне та ін.) і навіть шар рідини, пари або газу. Застосовані в 

практиці напівпроникні мембрани характеризуються двома основними 

показниками: проникністю та селективністю. Проникність, або питома 

продуктивність (чи швидкість процесу), виражається об'ємом (або масою) 

фільтрату, який одержується при даній рушійній силі за одиницю часу з 

одиниці робочої поверхні мембрани: 

 

)/( tSVG             (2.45) 

де V - об'єм фільтрату, м
3
; S- робоча площа поверхні мембрани, м

2
;               

t - тривалість процесу, с. 

Селективність мембран - це їхня вибірна здатність пропускати ті чи інші 

речовини; чим вона вища, тим ефективніший процес розділення. 

Селективність (роздільна здатність) мембран визначається за формулою (у 

%) 
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де С1 і С2 - концентрації речовини в вихідній суміші та фільтраті відповідно, 

кг/м або моль/м . 

Селективність залежить від ряду факторів: характеру взаємодії речовин, які 

розділяються з матеріалом мембрани, розміру мембранних пор, способів 

проведення процесу тощо. 

Для всіх мембранних процесів характерне накопичування біля поверхні 

мембрани частинок (молекул) речовин, які не проходять через мембрану і не 

виносяться з потоком концентрату. Це явище одержало назву концентраційної 

поляризації. Воно призводить до зниження селективності мембран, їх 

проникності та до значного зменшення строку їх експлуатації. Для зменшення 

впливу концентраційної поляризації використовують різноманітні мішалки, 

турбулізатори потоку, збільшують швидкість течії рідини. 

8. Устрій мембранних апаратів. Апарати для проведення процесів 

зворотного осмосу і ультрафільтрації аналогічні, в них використовуються 

мембрани з одного й того самого матеріалу, але з різними розмірами пор. 

Апарати бувають періодичної та безперервної дії, але в ; промисловості 

використовуються переважно проточні апарати безперервної дії. Промислові 

апарати для мембранних процесів мають відповідати таким вимогам: мати 

велику робочу поверхню мембран в одиниці об'єму апарата; бути доступними 

для збирання і монтажу; рідина під час руху по секціях або елементах повинна 

рівномірно розподілятись над мембраною і мати достатньо високу швидкість 

течії для зменшення шкідливого впливу концентраційної поляризації; при цьо-

му перепад тиску в апараті повинен бути за можливістю невеликим. 

Залежно від форми мембрани й типу її укладки мембранні апарати 

поділяються на чотири групи: апарати з плоскими мембранними елементами, з 

трубчастими мембранними елементами, з мембранними елементами 

рулонного типу і з мембранами у вигляді порожнистих волокон. У зв'язку з 

обмеженим строком служби мембран, апарати в основному виконуються у 

вигляді окремих елементів або модулів. 

Це дозволяє при необхідності швидко замінити елемент при виході його із 

ладу без зупинки всієї установки. 

Розглянемо   найпростіші схеми 

мебранних    установок. У модулі з 

плоским розташуванням мембрани    

(рис. 2.44) вихідний  розчин  надходить 

у внутрішню порожнину установки,     

яка     утворена нижньою плитою 7, 

верхньою плитою З та герметичною 

прокладкою2. В порожнині розміщена 

напівпроникна мембрана 4 на підкладці 

5. Підкладку виготовляють із міцного 

пористого матеріалу - кераміки, пористої (або перфорованої) нержавіючої 

сталі тощо. На мембрані затримуються частинки або молекули, які 

необхідно виділити з вихідної суміші, а фільтрат проходить через мембрану 

і підкладку. Із модулів такого типу збираються апарати типу фільтрпрес. 
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Такі апарати прості у виготовленні, зручні в монтажі та експлуатації. 

Головний недолік - невисока питома поверхня мембран - 60-300 м
2
/м

3
. 

Серед апаратів з трубчастими фільтрувальними елементами най-

поширеніші апарати, у яких мембрани знаходяться на внутрішній (рис. 2.45, 

а) і зовнішній (рис. 2.45, б) поверхнях дренажного каркасу. 

Дренажний каркас виготовляють з трубки 1, що є опорою для мембранного 

елемента, і мікропористої підкладки 3, яка запобігає вдавлюванню мембрани 2 в 

дренажні канали трубки. Конструктивно апарати з трубчастими мембранними 

елементами нагадують кожухотрубні теплообмінники. 

Розроблено конструкції апаратів з мембранами у вигляді порожнистих 

волокон. Вони мають дуже високу питому поверхню рівну (20000-30000 

м
2
/м

3
). Порожнисті волокна витримують робочий тиск 10 МПа і більше. 

Всі розглянуті типи мембранних апаратів можуть експлуатуватися як 

апарати періодичної дії, так і безперервної. 

 

Питання для самоперевірки 
1. Методи розділення неоднорідних систем. 

2. Вплив, який створюють на процеси розділення неоднорідних систем: 

концентрації суспензії, форми частинок, степені неоднорідності частинок за 

розміром, розміром частинок і в'язкістю середовища. 

3. Осадження в полі сил тяжіння. Апарати, які застосовуються для 

осадження. 

4. У яких апаратах проводять розділення дисперсних систем? 

5. Конструкції відстійників періодичної дії. Визначення їх продуктивності та 

швидкості осадження. Сфера застосування. 

6. Конструкції безперервнодіючих відстійників. Назвіть їхні переваги та 

недоліки. 

7. Суть процесу фільтрування. Рушійна сила процесу. 

8. Способи процесу фільтрування. Чим створюється перепад тиску для 

подолання опорів, які виникають при фільтруванні? 

9. Режими фільтрування. Фільтрування при постійному перепаді тисків. 

10. Фільтрування. Які бувають осади? Дати їм характеристику. 
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11. Швидкість фільтрування. Від яких чинників залежить швидкість 

фільтрування? 

12. Апарати для фільтрування дисперсних систем. 

13. Класифікація фільтрів. Будова, робота, розрахунок поверхні фільтрації 

стрічкового фільтру, рамного фільтрпресу. 

14. У чому полягає суть відцентрової фільтрації? 

15. Фільтруючі центрифуги періодичної і безперервної дії. 

16. Використання тарілчастих сепараторів. Будова, робота. 

17. Поділ газових неоднорідних систем. Будова і робота циклону. 

18. Загальні відомості та сутність процесу розділення рідинних і 

газових систем мембранними методами. 

19. Перевага мембранних процесів розділення рідинних і газових систем. 

20. Теоретичні основи мембранних процесів. 

21. У чому суть ультрафільтрації і зворотного осмосу? Приклади використання 

мембранної технології. 

22. Характеристика мембран, їх селективність і проникність. 

23. Перспективи застосування мембранних методів розділення неоднорідних 

систем. 

24. Устрій мембранних апаратів. 
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Тема Перемішування і змішування 

Мета.  Розглянути процеси одержання неодгорідних систем, дати їх 

характеристики. 

План. 

1. Перемішування. 

2. Диспергування. 

3. Піноутворення та псевдозрідження.  

 

1. Перемішування 

Перемішуванням називається процес взаємного переміщення частинок 

однієї речовини в іншій з метою їх рівномірного розподілу в усьому об'ємі, 

який перемішується. Перемішування може бути вільним або вимушеним. 

Вільне перемішування може відбуватися внаслідок молекулярної дифузії, 

різниці густин або температур у різних шарах рідини або під впливом кількох 

цих факторів одночасно. Під час молекулярної дифузії речовина 

переміщується в тому напрямку, де концентрація її менша, і в такий спосіб 

вирівнюватиметься концентрація в усьому об'ємі. Молекулярна дифузія - це 

дуже повільний процес перемішування, тому на практиці застосовують 

вимушене перемішування. Воно відбувається за рахунок підведення зовні 

механічної енергії. У харчовій промисловості перемішування матеріалів 

застосовується з метою: 

                -  одержання гомогенних (однорідних) розчинів, суспензій, емульсій і 

т. ін.; 

- рівномірного розподілу однієї фази в іншій; 

- підтримання дисперсної фази в завислому стані; 

- збільшення швидкості хімічних, теплових і масообмінних процесів; 

- проведення фізико-хімічних процесів, наприклад процесів сатурації, 

кристалізації; 

- підігрівання рідкої системи за випадку подавання в неї гострої пари. 

Приклади перемішування в ресторанному господарстві: заміс тіста, 

перемішування і збивання кондитерських мас (кремів, вершків, яєць, начинок і 

т. ін.), фаршу, сиру, вінегрету і салату, картопляного пюре і т. ін. 

Яке цільове призначення не мав би процес перемішування, загальні 

закономірності його здійснення однакові. Перемішування здійснюється або в 

спеціальних апаратах, які називаються змішувачами, або безпосередньо в 

апаратах, де відбуваються масообмінні, теплообмінні, біохімічні, хімічні та 

інші процеси. Такі апарати мають відповідні пристрої для перемішування - 

мішалки. 

Як вже було сказано вимушене перемішування відбувається за рахунок 

підведення механічної енергії. Ця енергія витрачається на подолання сил тертя 

і сил взаємодії між молекулами й частинками перемішуваних середовищ. 

Механічна енергія до середовищ, які перемішуються, може підводитися 

різними способами, тому існує декілька способів перемішування: механічне, 

пневматичне, циркуляційне та перемішування в потоці за допомогою 

нерухомих вставок (потокове перемішування). Найважливішими 
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характеристиками перемішувальних пристроїв є їх ефективність та 

інтенсивність дії, а також витрата енергії на проведення процесу. Ефективність 

перемішування характеризується ступенем рівномірності розподілу одного 

(ключового) компонента в суміші, а інтенсивність - часом досягнення заданого 

технологічного результату. 

Механічне перемішування застосовується майже виключно для пе-

ремішування краплинних рідин. Воно здійснюється мішалками різних 

конструкцій, із яких найширше використовуються лопатеві, пропелерні та 

турбінні. У особливих випадках використовуються спеціальні типи мішалок - 

якірні, гвинтові, шнекові, рамні, дискові, вібраційні та ін. Вал мішалки може бути 

встановлений в апараті вертикально, горизонтально або з нахилом. За частотою 

обертання робочого органу перемішувальні пристрої поділяються на тихо- і 

швидкохідні. 

Лопатеві мішалки (рис. 2.14, а) використовують для перемішування 

рідин з помірною в'язкістю. Вони мають одну або декілька плоских 

вертикальних пластин 1, закріплених на вертикальному валу. Такі лопаті нада-

ють рідині в основному обертальний рух. Щоб забезпечити переміщення 

рідини у вертикальному напрямку, установлюють також похилі лопаті під 

кутом до горизонту від 45° до 60°. Діаметр лопатей  d = (0,6- 0,7 )D  де D - 

діаметр корпусу апарата. 

 

 
Колова швидкість на кінцях лопатей не перевищує 5 м/с. Частота 

обертання лопатевих мішалок зазвичай 20-30 об/хв. Оскільки на поверхні 

рідини під час обертання мішалки можуть утворюватися лійки (воронки), що 

погіршує умови перемішування контактуючих фаз, до стінок корпусу 

закріплюють вертикальні відбиваючі перегородки 2 шириною b = 0.1 D. 

Пропелерні мішалки (рис. 2.14, б) виготовляють з двома або трьома 

лопатями (пропелерами). Лопаті цих мішалок зігнуто по профілю пропелера, 

тобто зі зміною кута нахилу по їх довжині (від 0° до 90° на кінці). Завдяки 

цьому частинки рідини відштовхуються гвинтом у багатьох напрямках, що 

забезпечує добре перемішування. Діаметр пропелера d = (0,25 - 0,3 )D, частота 

обертання 150-1000 об/хв. Щоб надати осьового напрямку потоку рідини, 

створюваному пропелером, його часто розміщують у дифузорі - короткому 

циліндрі з розтрубом. 
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Турбінні мішалки (рис. 2.14, в) забезпечують добре перемішування 

в'язких рідин і суспензій. Робочим органом турбінних мішалок є турбінне 

колесо діаметром d = (0,25 - 0,3 )D,  що обертається на вертикальній осі. 

Принцип дії аналогічний роботі колеса відцентрового насоса. Рідина входить у 

колесо по осі крізь центральний отвір і, діставши прискорення від лопатей, 

викидається з колеса в радіальному напрямку. Іноді обертове колесо 

встановлюють усередині нерухомого напрямного колеса з лопатями. Цим 

досягають плавної зміни напрямку потоку рідині та зменшують гідравлічні 

витрати. Для кращого перемішування на вал мішалки насаджують дві 

турбінки. Частота обертання турбінних мішалок становить 200-2000 об/хв. 

Якірна мішалка (рис. 2.14, г) використовується для перемішування 

густих і в'язких рідинних середовищ. Лопаті цієї мішалки зігнуті за формою 

стінки і дна апарата. Обертаючись із частотою 50-60 об/хв на відстані          

5-8 мм від стінки така лопать очищує стінки апарата від маси, що на них 

налипла. 

У дискових, рамних (подібних до якірних) і гвинтових (шнекових) 

мішалках робочим органом є відповідно диск, рамка і гвинт (шнек), які 

обертаються на осі. 

У вібраційних мішалках робочий орган - це перфорований диск, 

закріплений на валу, що переміщується то вгору, то вниз (рис. 2.15). Напрям 

та силу струменів потоку рідини забезпечують 

профільовані отвори в диску. Енергетично ці 

мішалки дуже економічні, придатні для 

перемішування рідких сумішей і суспензій. 

Мішалки цього типу зручно використовувати 

в герметичних апаратах, а також як емульгатори і 

збивалки. Час, потрібний для розчинення, 

гомогенізації або диспергування, при вібраційному 

перемішуванні значно скорочується. 

Циркуляційне перемішування (рис.2.16) 

здійснюється багатократним перекачуванням 

рідини по контуру: апарат 1 - циркуляційний насос 

2 - апарат 1. Трубопроводи, по яких рідина 

нагнітається в апарат, установлюють під деяким 

кутом до горизонталі та дотично до стінок апарата. 

Кінці трубопроводів оснащуються спеціальними 

насадками З, через які рідина розбризкується в 

об'ємі апарата. Такі устрої використовують замість 

механічного перемішування для одержання гомо-

генних (однорідних) розчинів і неоднорідних 

систем - суспензій або емульсій. У якості циркуляційного насоса 

використовують відцентровий або струминний. Циркуляція збільшується в 

міру збільшення продуктивності насоса. Проте цей спосіб не завжди 

придатний, тому що рідина, яка проходить по трубопроводах і через насос, 
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поступово охолоджується, що інколи може бути небажаним. Крім цього, для 

перекачування в'язких рідин потрібні спеціальні насоси. 

Потокове перемішування. Для перемішування компонентів у потоці 

використовують різноманітні 

конструкції змішувачів (рис. 2.17).  

У них змішування потоків 

у корпусі 1 досягається за 

рахунок багатократного 

перемішування їх на 

діафрагмах 2 і розсікачах З 

(рис. 2.17, а), напівперегородках 

чи полицях 4 (рис. 2.17, б). Неру-

хомі устрої, які встановлюються 

в трубопроводі, сприяють багато-

кратній зміні швидкості і 

напрямку руху, а також 

турбулізації потоку, що 

призводить до перемішування. Доцільність застосування перемішування в 

трубопроводі зумовлена дешевизною і простотою цього способу. Частіше для 

перемішування рідин у трубопроводі застосовують інжекторний спосіб. 

В інжекторних змішувачах (рис. 2.17, в) одна із рідин (І) з великою 

швидкістю проходить через сопло, створюючи розрідження в навколишньому 

просторі. Сюди підсмоктується інша рідина (II), яка інтенсивно перемішується 

з першою. Ефективність перемішування в таких пристроях можна підвищити, 

вмонтовуючи гвинтові вставки 5. 

Потоковий спосіб перемішування потребує витрат великої кількості 

енергії потоку рідини, тому він використовується у випадку взаємної 

розчинності та низької в'язкості рідинних компонентів суміші, тобто при 

великих швидкостях і порівняно великій довжині трубопроводу. 

Пневматичне перемішування рідинних середовищ здійснюють в 

апаратах, які в якості перемішувальних пристроїв обладнуються 

газорозподільними перфорованими решітками, пористими плитками або 

барботерами (рис. 2.18). Газ виходить через отвори барботера у вигляді чи-

сленних струмин (бульбашок) в різні боки і захоплює за собою частинки 

рідини. Інтенсивність перемішування збільшується із зростанням тиску 

газового потоку. 

Загальна площа отворів барботера не 

може перевищувати площу перерізу 

підвідного трубопроводу більше ніж у 1,5 

раз. Зазвичай діаметр отворів - 4—6 мм, 

відстань між отворами - 30-40 мм. На 

перемішування за допомогою барботерів 

витрачається значно більше енергії, ніж на 

механічне перемішування. У ряді випадків 

барботери використовуються в харчовій  
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промисловості для нагрівання й перемішування сировини водяною парою. У 

якості такого прикладу може бути процес дезодорації жирів і олій, який 

проводиться на маргаринових підприємствах. Через шар жиру барботує водяна 

пара, яка інтенсивно перемішує жир і захоплює за собою речовини, які 

зумовлюють його неприємний запах.. 

Перемішування пластичних мас. Провідне місце в харчовій 

промисловості за об'ємом виробництва, споживанням і різноманітністю виду 

займають харчові дисперсні продукти, які включають тверду й рідинну фази, 

а часто за наявності й газової - пластичні маси. До них відносяться насамперед 

усі види борошняного тіста хлібопекарного, макаронного і кондитерського, 

шоколадні та цукеркові маси, м'ясні, овочеві та рибні фарші, сирні маси, густі 

креми тощо. Якість цих продуктів і напівфабрикатів значною мірою залежить 

від дисперсності та однорідності їх структури та рівномірності розподілення 

компонентів, що визначається процесом перемішування. При цьому 

перемішуванням вирішуються і ряд інших завдань - розминання маси, 

насичення її повітрям і надавання їй відповідних механічних властивостей. 

Інколи перемішування супроводжується процесами плавлення, твердіння, 

кристалізації, тощо, що веде до зміни агрегатного стану продуктів. Для 

перемішування пластичних мас використовують спеціальні типи змішувачів, 

які можуть бути розділені на дві основні групи: періодичної та безперервної 

дії. Вони можуть мати перемішувальні устрої з вертикальною або гори-

зонтальною віссю. 

Для періодичного перемішування пастоподібних матеріалів 

використовуються змішувачі з обертаючими лопатями (рис. 2.19, а). Змішувач 

являє собою корпус із дном у формі двох напівциліндрів, у якому назустріч 

один одному обертаються два горизонтальні вали з лопатями. Найбільш 

розповсюджена Z-подібна форма лопатей. Такі змішувачі часто мають 

оболонки для підігрівання. 

 
У шнекових лопатевих змішувачах, які використовуються для 

перемішування високов'язких рідин (рис. 2.19, б), робочими органами є 

одинарні або парні вали - шнеки з Т-подібними лопатями. Вали обертаються в 

корпусі з циліндричним днищем з різними частотами, здійснюючи одночасно 

перемішування і транспортування матеріалів. 
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Стрічкові змішувачі (рис. 2.19, в) відрізняються лише формою лопатей, 

виготовлених із плоских стрічок, зігнутих по гвинтовій лінії і закріплених на 

валу змішувача. Частота обертання вала в лопатевому і стрічковому 

змішувачах невелика - 10-15 об/хв. Тому процес змішування в апаратах з 

лопатевими робочими органами досить тривалий. У промисловості 

використовують також змішувачі, робочі органи яких здійснюють складні 

просторові рухи. Прикладом такого змішувача є тістомісильна машина 

ТММ-1М, яка використовується в хлібопекарній промисловості. 

Розглянуті схеми змішувачів (рис. 2.19) можуть бути використані і для 

перемішування сипких матеріалів. 

 

2. Диспергування 

Диспергування - це процеси подрібнювання рідких, твердих і газових 

речовин у рідині, а також подрібнювання рідких і твердих речовин у газі з 

метою утворення дисперсних систем. Дисперсійне середовище - це рідина або 

газ, а дисперсна фаза може бути рідиною (при цьому після диспергування 

одержують емульсію або туман), твердим матеріалом (після диспергування 

одержують суспензію або пил) чи газом (одержують піни). 

Серед процесів диспергування виділяють три основних: емульгування, 

гомогенізацію та розпилення рідин. 

Емульгування - це процес диспергування з метою одержання емульсій, 

тобто систем із двох рідин, які не змішуються між собою. Прикладом таких 

неоднорідних систем є емульсії жирів і води. Жири та олії у воді не 

розчиняються і з нею не змішуються. Вони можуть утворювати з водою 

емульсії різних типів. Якщо краплини жиру (дисперсна фаза) розподілені в 

суцільній масі (дисперсійне середовище), то утворюється емульсія "жир у 

воді", яка ще має назву емульсії прямого типу. Типовим представником 

емульсій прямого типу є молоко, в якому дуже подрібнені краплини 

молочного жиру розподілені в масі води. Якщо подрібнені крапельки води 

розподілені в суцільній масі жиру, то вони утворюють емульсію "вода в жирі", 

яка має назву емульсії зворотного типу. За відповідних умов емульсія одного 

типу може переходити в емульсію іншого типу. Трапляються емульсії зміша-

ного типу, в яких обидві речовини, які входять до емульсії (жир і вода) 

утворюють суцільну масу. Вони найчастіше утворюються при значній 

концентрації в воді жиру. 

Прикладом емульсій змішаного типу може бути вершкове масло, яке 

вміщує в середньому 82,5% жирів і до 16% води, а також деякі види 

маргарину. Слід сказати, що в 1 г вершкового масла знаходиться від 9 до       

25 млрд склеєних між собою жирових кульок і від 8 до 16 млрд водяних 

краплинок. 

Емульсії типу "жир у воді" за концентрацією дисперсної фази 

поділяються на три види: 

- розбавлені, в яких вміст жиру становить до 2% і розмір частинок сягає 

10
-7

 м. Такі емульсії стійкі і без введення стабілізаторів; 

- концентровані - з вмістом жиру до 74%; 



75 

 

- висококонцентровані з вмістом жиру понад 74%. 

На характер емульсії, на деякі її властивості впливають розміри краплинок 

дисперсної фази. Розміри краплинок характеризують дисперсність емульсії: чим 

вони менші, тим вища її дисперсність і стійкість. Для одержання і зберігання 

стійких емульсій необхідно використовувати спеціальні речовини - емульгатори, 

які, по-перше, знижують поверхневий натяг на межі розділу між жировою 

краплиною й водою. По-друге, емульгатори створюють на поверхні жирових 

частинок тонесеньку оболонку, яка надає їм стійкості та перешкоджає 

розшаруванню емульсій (перешкоджає злиттю крапель емульсії між собою). 

 

 

 

 

 

 

У природі й техніці існує велика кількість різних емульгаторів. 

Найбільш використовувані в харчовій промисловості та ресторанному 

господарстві емульгатори наведені на рис. 2.20. Ефективність емульгування 

залежить від температури проведення процесу. Для отримання емульсій на 

основі рослинної олії найкращі умови створюються за температури жиру 18-

20°С. При використанні інших жирів їхня температура повинна бути на 15-

20°С вищою за температуру плавлення. 

Для проведення емульгування використовують 

розмішувальні та циркуляційні апарати, а також 

колоїдні млини, відцентрові, вихрові та ультразвукові 

емульсори. Диспергування в колоїдному млині       

(рис. 2.21) здійснюється за рахунок великого градієнта 

швидкості в проміжку 2 між ротором 3 і нерухомим 

конічним статором 1. При цьому форма роторів у 

сучасних колоїдних млинах буває різна: конусна, 

циліндрична, зубчаста та ін. Величина зазору між 

ротором і статором регулюється і становить            

0,05-0,5 мм. Відомі колоїдні млини, в яких зазор 

становить 0,025 мм. Частота обертання ротора в 

колоїдних млинах досягає 250-400 с
-1

, а 

продуктивність - 1,7 л/с. 

    Для виготовлення паст і в'язких емульсій 

використовуються млини з меншою швидкістю і продуктивністю. 

     Продуктивність колоїдного млина можна регулювати, змінюючи величину 

зазору між статором і ротором або швидкість обертання ротора.  

    Принцип дії відцентрових емульсорів (рис. 2.22) полягає в тому, що суміш 

води, жиру, емульгатора надходить до швидкообертового пристрою і під дією 

відцентрової сили відкидається через вузькі щілини або отвори, внаслідок чого 

відбувається диспергування. У кільцевому відцентровому емульсорі          

(рис. 2.22, а) викидання суміші через щілини здійснюється багатократно. Із 



76 

 

вхідного патрубка вихідна суміш 

поступає спочатку на перше кільце 

2, яке розташоване на диску З, що 

обертається. Через отвір у цьому 

кільці суміш викидається і 

потрапляє на друге кільце, яке 

розташоване на диску 3, і т. д. 

Після викиду емульсії через 

отвори четвертого кільця, 

розташованого на диску, вона 

виходить через патрубок 4 для відведення емульсії. Частота обертання диску в 

цьому емульсорі дорівнює     10-20 с
-1

 . У дисковому емульсорі (рис. 2.22, б) 

диск 1 має частоту обертання до 200 с
-1

. Сила, що розвивається рідиною, яка 

емульгується в роторі відцентрового емульсора, може бути визначена за 

формулою 

 

F = mv0
2
/r         (2.26) 

де т - маса суміші, кг; v0 - колова швидкість, м/с; r - радіус обертання, м. 

Гомогенізація використовується для подальшого диспергування 

емульсій (розмір жирових частинок - 8-10 мкм) з метою отримання продукту, 

розмір дисперсної фази якого не перевищує 1-2 мкм. Гомогенізації піддають 

молоко, вершки, суміші для морозива. При цьому жир не відстоюється, 

змінюються лише деякі фізичні властивості продуктів (наприклад 

збільшується в'язкість) і поліпшується смак продуктів. Гомогенізація таких 

продуктів, як плавлені сири і вершкове масло, поліпшує їх консистенцію, 

стійкість під час зберігання. 

Процес гомогенізації здійснюють на апаратах, які 

називаються гомогенізаторами. Найбільше поширення 

набули клапанні гомогенізатори. Основною частиною 

гомогенізатора клапанного типу є гомогенізувальна 

головка, принципова схема якої показана на рис. 2.23. 

Вона включає патрубок для надходження продукту 

1,сідло клапана 2, клапан 3 і пружину 4. Пружина 4 

регулює висоту клапанної щілини. 

Принцип дії клапанних гомогенізаторів 

зводиться до того, що молоко (або інша емульсія) під 

великим тиском (8-60 МПа) протискується через вузьку кругову щілину між 

сідлом і клапаном (висотою 80-100 мкм), де й відбувається подрібнювання 

жирових кульок. При вході в клапанну щілину швидкість руху емульсії різко 

зростає. Якщо швидкість потоку перед щілиною становить декілька метрів за 

одну секунду, то швидкість у клапанній щілині перевищує сотні метрів за одну 

секунду. У зоні різкої та великої зміни швидкості жирова частина витягується 

і від неї внаслідок дії сил поверхневого натягу відриваються малі частинки, 

величина яких залежить від величини тиску гомогенізації. Високий тиск у 

гомогенізаторі створюється багатоплунжерним насосом. 
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Розпилення рідин - це процес диспергування рідин у газове (повітряне) 

середовище, який використовується при сушінні рідких і в'язких продуктів, 

для зволоження повітря в розпилювальних камерах, для підтримання процесу 

горіння рідкого палива в паливних пристроях тощо. 

Процес диспергування рідини в газове середовище полягає в по-

дрібненні струменя або його плівки на велику кількість крапель і розподілі 

цих крапель у просторі. Основними показниками, які характеризують якість 

розпилювання, є тонкість і однорідність розпилювання, а також далекість 

струменя. 

Залежно від способу підведення енергії на диспергування рідин 

розрізняють такі способи розпилювання: гідравлічний, механічний, 

пневматичний, електричний, ультразвуковий, пульсаційний. 

Гідравлічне розпилювання відбувається завдяки вільному розпи-

люванню струменя, який витікає з великою швидкістю з отвору форсунки. 

Основним енергетичним фактором, який призводить до розпаду рідини на 

краплі, є тиск нагнітання. Форсунки для гідравлічного диспергування за 

принципом дії поділяються на струминні, зі співударом струменів, 

відцентрові. 

Струминні форсунки являють собою насадку з 

циліндричним або будь-якої іншої форми отвором 

(соплом). Витікаючий із нього під дією перепаду тиску 

струмінь розпадається на краплі різного розміру. На 

рис. 2.24 в якості прикладу наведено схеми 

струминних форсунок з циліндричним (рис. 2.24, а) та 

кільцевим (рис. 2.24, б) соплом. 

Форсунки зі співударом струменів працюють за 

принципом розбивання на краплі декількох струменів, 

які витікають із відповідних насадок і стикаються між 

собою. У відцентрових форсунках (рис. 2.24, в) потік рідини перед виходом із 

сопла набуває обертового руху, що сприяє більш інтенсивному розпаду 

струменя. Гідравлічне диспергування - простий і економічний за споживанням 

енергії спосіб диспергування (споживається 2-4 кВт на диспергування 1 т 

рідини), тому він найбільше поширений у техніці. 

При механічному способі розпилення рідина 

одержує енергію внаслідок тертя об робочий елемент 

(найчастіше - диск), що швидко обертається (рис. 2.25). 

Набуваючи обертального руху, рідина під дією 

відцентрових сил зривається у вигляді плівок і 

струменів з робочого елемента і подрібнюється на 

краплини. Для розпилення грубих суспензій - 

використовують суцільні диски, для тонких суспензій і 

однорідних рідин - з рівчаками й лопатями. Частота 

обертання дисків 100-300 с
-1

. Диски, на відміну від 

форсунок, можуть розпилювати не тільки в'язкі рідини, а й кашоподібні та 

пастоподібні маси. Недоліком механічного способу диспергування є 
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складність у виготовленні та експлуатації робочих елементів та енергоємність 

(витрата енергії становить близько 15 кВт на диспергування 1 т рідини). 

Для здійснення пневматичного розпилювання 

використовують пневматичні форсунки. На рис. 2.26 

наведено схему одного із різновидів пневматичної 

форсунки. Рідину, що диспергується, подають на тарілку 

1, куди поступає також стиснене повітря, яке здуває з 

тарілки рідину й розпилює її. Внаслідок впливу 

стисненого повітря відбувається досить рівномірне 

розпилювання продукту. Розмір подрібнених частинок 

лежить у межах 100-200 мкм. На відцентрових дисках та 

механічних форсунках подібне диспергування одержати 

важко. 

Пневматичні форсунки ефективні при 

розпилюванні високов'язких продуктів у сушильних процесах. Так, вони 

використовуються при розпилюванні молочно-рослинних сумішей під час 

виробництва сухих пюре і різного роду паст. 

До недоліків пневматичного способу диспергування належать велика 

витрата енергії (50-60 кВт на 1 т рідини), необхідність у диспергуючому 

агенті (звичайно стиснене повітря) і обладнанні для його стиснення та 

подачі. 

 

3. Піноутворення та псевдозрідження 
Піноутворення - процес створення дисперсної системи, яка складається 

із рідини та розподілених у ній бульбашок газу. Аналогічна сутність і процесу 

збивання. Явище піноутворення часто трапляється в різних технологічних 

процесах, пов'язаних з багатофазними (дисперсними) системами. Інколи 

піноутворення корисне, в інших випадках доводиться вживати спеціальні 

заходи для боротьби з ним. Піноутворення, яке використовується в 

технологічних процесах, наприклад, при виготовленні різноманітних 

газонаповнених коктейлів, слід віднести до категорії корисних. А пі-

ноутворення, яке має місце при аерації в дріжджовому виробництві, при 

розливанні деяких видів овочевих і фруктових соків, слід віднести до категорії 

шкідливих явищ, які ускладнюють проведення основного процесу. 

Утворення піни при цьому веде до зменшення коефіцієнта заповнення тари, 

збільшує втрати продукту і може стати причиною виходу з ладу 

технологічного обладнання. 

Процеси піноутворення та збивання використовуються у процесі 

виробництва багатьох видів кулінарних виробів, виготовлення бісквітного 

тіста, кремів, суфле, морозива, збитих вершків, коктейлів тощо. Так, бісквітне 

тісто являє собою неоднорідну систему, яка складається з повітряних 

бульбашок (дисперсної фази), відокремленних одна від іншої плівками 

дисперсійного середовища, яке складається з яйцепродуктів, цукру, борошна. 

До речовин, які використовують у якості стабілізаторів пін, відносяться 

поверхнево-активні речовини (ПАР). Їх класифікація наведена на рис. 2.20. 
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Одним із способів піноутворення є барботаж (рис. 2.18). Звичайно при 

барботажі газ (пара) через отвори в розподілювальних устроях проходить у 

рідину і диспергується в ній у вигляді бульбашок. Із збільшенням витрати газу 

кількість бульбашок, які відриваються за одиницю часу, зростає до тих пір, 

поки не буде досягнута критична витрата газу. При витраті газу більше 

критичної, бульбашки, які послідовно відриваються від отвору, стикаються 

одна з одною і піднімаються в рідині у вигляді ланцюга бульбашок; 

відбувається їх ланцюговий рух. При цьому діаметр бульбашок збільшується із 

зростанням витрати газу. 

Фізико-хімічні властивості піни такі, як густина, в'язкість, визначаються 

розмірами бульбашок газу. У свою чергу, розмір бульбашок газу залежить від 

складу й концентрації ПАР. Однією із основних характеристик піни є 

газонаповнення   - частка об'єму газу в газорідинній суміші (піні): 

 

 = VГ /VП =  d
3
 n/(6VП)      (2.27) 

де  VГ - об'єм газової фази, м
3
 ;  VП - загальний об'єм піни, м

3
; п ~ 

кількість бульбашок; d - середній діаметр газової бульбашки, м. 

Процес збивання на підприємствах, в кондитерських цехах хлібопекарних 

підприємств здійснюється в основному в апаратах періодичної дії, які являють 

собою відкриті бачки 1, всередині яких розміщено мішалки або збивалки 2 (рис. 

2.27).     Бачок 1 і збивач 2 обертаються в протилежні 

боки. Внаслідок захоплюється повітря, яке наповнює 

масу продукту. При перемішуванні повітря диспер-

гується. Прикладом збивання є основний у виробництві 

морозива процес фризерування. Збивання приводить до 

зменшення густини продукту. 

Встановлено, що для більшості продуктів досить 

доброго збивання можна досягнути   при   відношенні   

початкової його густини до кінцевої в межах 1,5-3. 

Ступінь піноутворення також збільшується в 1,5-3 рази. 

У процесі збивання, який має місце під час вироблення морозива, об'єм 

суміші також збільшується в 1,3-2 рази до вихідного. 

Псевдозрідження. Сутність псевдозрідження полягає в тому, що під час 

продування повітря або рідини з певною швидкістю через шар зернистого 

матеріалу, що розташований на решітці, він переходить у завислий стан, 

набуває властивості текучості та переміщується по решітці. Зовні такий шар 

нагадує киплячу рідину, тому його ще називають киплячим шаром. 

Процеси в псевдозрідженому шарі останніми десятиріччями одержали 

широке розповсюдження в різних галузях харчової технології. У 

псевдозрідженому шарі проводяться процеси змішування, теплообміну, 

сушіння, адсорбції та ін. Особливо інтенсивно впроваджується 

псевдозрідження в процеси сушіння; у псевдозрідженому шарі висушують 

зерно, цукор-пісок, дріжджі, желатин та інші зернисті, а також рідинні 

матеріали. 
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Апарати для проведення процесів у псевдозрідженому шарі порівняно 

прості, легко механізуються і автоматизуються. 

Проте псевдозрідженому шару властиві й деякі недоліки. Вирівнювання 

температур і концентрацій в шарі призводить до зменшення рушійної сили 

процесу. Негативними факторами слід вважати знос найлегших частинок, 

ерозію апаратури, виникнення значних зарядів статичної електрики, 

необхідність установлення пилоуловлювальних пристроїв. 

Для встановлення гідродинамічної сутності процесу псевдозрідження 

спочатку розглянемо нерухомий шар зернистого матеріалу. Такий шар 

характеризується трьома величинами: порізністю шару є, висотою шару h і 

діаметром частинок d.. Порізність зернистого шару - це відношення вільного 

об'єму між зернами до всього об'єму шару: 

 

є = VП /V = (V-V ) / V = 1 – (V  / V ) (2.28) 

де VП - вільний об'єм; V - повний об'єм шару;  V - сумарний об'єм усіх 

твердих частинок. 

Якщо газ рухається через шар зернистого матеріалу, то, залежно від 

середньої швидкості його руху, можливі три варіанти взаємодії (рис.2.28): 

фільтрування, псевдозрідження, транспортування завислих частинок потоком. 

Рух газу через зернистий 

шар з малими швидко-

стями, коли частинки 

зернистого шару 

залишаються нерухомими, 

називається фільтрацією (є 

~ 0,4) (рис. 2.28, а). 

Зі збільшенням 

швидкості газу до такого 

значення, при якому підіймальна сила потоку стає рівною вазі шару частинок, 

шар набуває текучості та переходить у псевдозріджений стан. Швидкість 

потоку, що відповідає цьому моменту, називається першою критичною 

швидкістю, або швидкістю початку псевдозрідження (рис. 2.28, б). При 

цьому 1 > є > 0,4. У цьому стані шар становить систему, в якій з більшою або з 

меншою рівномірністю розподілені частинки продукту. Ця система може бути 

прийнятою за дисперсну. Ось чому псевдозрідження відносять до процесів 

утворення дисперсних систем. Оскільки на частинки діє сила тяжіння, то вони 

не залишають шар, і псевдозріджений шар має певну висоту. За більшої 

швидкості потоку газу підіймальна сила стає більшою за вагу шару, частинки 

захоплюються потоком і починають переміщатися разом із ним, тобто 

розпочинається процес транспортування матеріалу (рис. 2.28, в). 

Транспортування твердих частинок рідинним потоком називається 

гідротранспортом, а транспортування повітрям - пневмотранспортом. 

Швидкість, яка відповідає цьому моменту, називається другою критичною 

швидкістю, або швидкістю винесення. Пневмотранспорт сипучих та 

пилоподібних матеріалів, що грунтується на здатності матеріалів 
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перемішуватися в потоці повітря в завислому стані, широко використовується 

на різних підприємствах харчової промисловості завдяки таким перевагам: 

- можливості переміщення матеріалів у різних напрямках по складних 

трасах на великі відстані (до 1800 м) з найбільшою висотою підйому до 100 м; 

- виключенню витрат і виділенню пилу внаслідок герметизації системи, 

що підвищує санітарно-технічний рівень підприємства; 

- можливості повної автоматизації процесу транспортування. 

У якості повітродувних машин у пневмотранспортних установках 

використовуються лопатеві, ротаційні та поршневі машини. 

На рис. 2.29 зображено схему нагнітальної установки середнього тиску 

для пневмотранспорту борошна. Повітродувна 

машина 1 розміщується на початку системи і 

нагнітає повітря через ресивер у продуктопровід 3, 

в який подається матеріал з приймального бункера 

2 живильником (шлюзовим затвором) 4. Суміш 

матеріалу з повітрям поступає в циклон - 

розвантажувальник 5, де відбувається розділення 

псевдозрідженого шару на матеріал та газ. Матеріал 

із циклона переходить у витратну ємність 6, а 

повітря - в атмосферу. 

Апарати для змішування 

       Апарати для змішування поділяються на апарати періодичної і 

безперервної дії. До перших належать лопатеві, шнекові і барабанні 

змішувачі. 

      Лопатеві змішувачі бувають найрізноманітніших конструкцій і розмірів. 

Розташовують їх в апараті вертикально або горизонтально.  

 

Схема змішувачів періодичної дії: 

а - лопатевий: 1 - робоча ємкість; 2- змішуваний матеріал; 3- вал із лопатами; 

б - шнековий: 1 - робоча ємкість; 2- змішуваний матеріал; 3- шнек; 

в - барабанний: 1 - барабан; 2- змішуваний матеріал; 3- вал 

      Принцип роботи всіх барабанних змішувачів, однаковий. У барабан 

завантажують матеріал, що змішується, після чого барабан приводять в 

обертальний рух. Процес перемішування в барабанних змішувачах 

здійснюється протягом тривалого часу. 

     Серед змішувачів безперервної дії поширення набули каскадні, 

стрічкові і шнекові апарати. 
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      У каскадному змішувачі матеріали, що змішуються, надходять у 

прийомний бункер, де вони попередньо перемішуються мішалкою. Потім 

матеріали потрапляють на відбивач і в проміжний бункер. Багаторазове 

проходження через відбивачі і проміжні бункери призводить до досить 

ефективного перемішування сипучих матеріалів. 

     У стрічковому змішувачі матеріал з першого бункера розподіляється 

тонким шаром, на який також тонким шаром розподіляється матеріал із 

другого бункера. При цьому на стрічці утворюється один шар з різних 

матеріалів. При сході зі стрічки і надходженні в конічний бункер матеріали 

продовжують перемішуватися, чому сприяє наявність мішалки. 

      Нарешті, у шнековому змішувачі сипучі і пластичні матеріали одночасно 

надходять у завантажувальний бункер. Тут відбувається попереднє 

змішування. Остаточне змішування досягається при перемішуванні матеріалу 

шнеками. Ефективно змішаний продукт виходить через вивантажувальний 

канал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схеми змішувачів безперервної дії: 

а – каскадний - для сипких матеріалів: 1 – вал з мішалкою; 2 - приймальний 

бункер; 3 - конічний відбивач; 4– проміжний бункер; 

б - стрічковий - для сипких матеріалів: 1- стрічковий транспортер;                           

2, 3 - завантажувальні бункери; 4 – змішуваний матеріал; 5— вал із 

мішалкою;   6— вивантажувальний канал; 

в - шнековий - для сипучих і пластичних матеріалів: 1 - корпус; 2, 3- шнеки;          

4 - завантажувальний бункер; 5 - вал із мішалкою; 6- вивантажувальний 

канал. 

 

Питання для самоперевірки          

1. Для чого створюють дисперсні системи? 

2. Які системи називають неоднорідними? Зовнішня, внутрішня фази.  

3. Класифікація неоднорідних систем. 
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4. Суспензії, їх класифікація, методи їх розділення. 

5. З яких фаз складається кожна неоднорідна система та як класифікуються 

неоднорідні системи за агрегатним станом і розміром частинок? 

6. Методи розділення неоднорідних систем. Суть цих методів. 

7. Мета застосування перемішування. 

8. Загальні закономірності перемішування. 

9. Які типи та конструкції мішалок застосовують для перемішування в 

рідинному середовищі? 

10.  Які існують способи перемішування рідин? 

11.  Як відбувається вимушене перемішування? 

12.  Суть і класифікація процесів перемішування. 

13.  Способи перемішування рідкого середовища. 

14.  Які типи механічних мішалок ви знаєте? Основа їх роботи та будова. 

15.  Які існують мішалки для перемішування сипучих та в'язких матеріалів? 

Поточне перемішування рідин. 

16.  Поясніть суть і призначення механічного перемішування. 

17. Для перемішування яких рідин використовують лопатеві мішалки? 

18. Для перемішування яких рідин використовують якірні мішалки? 

19. Для перемішування яких рідин використовують вібраційні мішалки? 

20. Поясніть суть і призначення циркуляційного перемішування. 

21. Поясніть суть і призначення пневматичного перемішування. 

22.  Як здійснюється перемішування пластичних мас? 

23. Поясніть суть і значення основних процесів диспергування рідин. Назвіть 

емульсії, які використовуються в ресторанному господарстві. 

24.  Які способи та апарати для емульгування ви знаєте?  

25. Суть класифікації емульгаторів. 

26.  Як здійснюється диспергування в колоїдному млині? 

27. Принцип дії відцентрових емульсорів.                         
27.  Призначення процесу розпилювання рідини.                  
28.  Способи розпилювання рідин. 

29.  Форсунки, які використовують для гідравлічного диспергування? 

30.  Механічний спосіб розпилювання рідини. 

31.  Як здійснюється пневматичне розпилювання? 

32.  Які типи пневматичних форсунок ви знаєте? 

33.  Що становить суть піноутворення?Якими показниками характеризуються 

піни? 

34.  Напрями використання псевдозрідженого шару в харчовій промисловості. 

35.  Переваги використання пневмотранспорту сипучих та пилоподібних 

матеріалів. 

36.  Призначення пневмоустановок та їх типи. 
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