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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 

ДОСЛІДЖЕННЯ АДГЕЗІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

МАТЕРІАЛІВ МЕТОДОМ ТЕНЗОМЕТРУВАННЯ 

Мета роботи: Оволодіти методикою визначення адгезійних 

властивостей харчових продуктів, експериментальним шляхом визна-

чити адгезію різних видів сільськогосподарської сировини. 

Час виконання роботи 4 год. 

1 Порядок виконання роботи 

- розглянути загальні теоретичні відомості з використання явища 

адгезії в технологічних процесах переробних та харчових виробництв; 

- уяснити основні принципи визначення адгезійних характеристик 

різних видів харчової сировини і готових продуктів 

- ознайомитись з принципом дії та будовою лабораторного при-

строю для вивчення закономірностей явища адгезії; 

- провести експериментальні визначення адгезійних характерис-

тик різних об’єктів дослідження; 

- обробити результати експерименту; 

- сформулювати висновки за результатами роботи; 

- оформити звіт по роботі і зарахувати його у викладача. 

2 Завдання для самопідготовки 

У процесі підготовки до заняття студент повинен: 

- повторити: конспект лекцій за темою заняття та опра-

цювати відповідну літературу; 

- знати:  

- принципи дії та будову обладнання для визначення адгезійних 

характеристик тензометричним методом;  

- вміти: проводити налаштування лабораторного пристрою, про-

водити досліди згідно з їх методикою, аналізувати результати дослі-

джень, оформлювати графіки експериментальних залежностей. 
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3 Основні теоретичні положення 

Під адгезією (лат. adhaesio – прилипання, зчеплення, притя-

гання) розуміють явище прилипання різних по структурі матеріалів 

при їх поверхневому контакті, внаслідок чого утворюється так званий 

адгезійний зв’язок. Це явище дуже широко розповсюджено в техніці, з 

ним у більшості випадків борються як з небажаним, хоча в деяких 

процесах бажають прилипання збільшити.  

Здатність матеріалів виявляти певні зусилля взаємодії з іншим ма-

теріалом або контактуючими з ними поверхнями з металу або тканини 

називають адгезією. За визначенням теорії адгезії досліджуваний матері-

ал носить назву адгезиву, а матеріал, з яким він контактує – субстрату. 

Крім явища адгезія існують супутні явища когезія і аутогезія. Те-

рмін когезія характеризує міжмолекулярну взаємодію усередині однієї 

фази – явище зчеплення атомів, молекул або іонів даної речовини. Тер-

мін аутогезія відносять зв’язок між собою часток сипучих мас. 

На формування адгезійного зв’язку між харчовими масами і 

конструкційними матеріалами вирішальний вплив здійснюють їх рео-

логічні властивості, шорсткість поверхні субстрату, тривалість і на-

пруження контакту, температура адгезиву і субстрату спосіб і швид-

кість відриву, а також наявність між адгезивом і субстратом гранично-

го шару, нанесеного за допомогою мастила, напилення або покриття.  

Саме адгезія визначає зв’язок харчових мас з поверхнями техноло-

гічного обладнання (ємності, транспортери, трубопроводи, арматура та ін. 

Сила взаємодії між тілами на межі їх контакту визначається за 

рівнянням: 

F = f ·(Fk + рo ·So),         (1) 

де f - дійсний коефіцієнт зовнішнього тертя; 

   Fk - нормальне навантаження, Н;  

   Fo - питоме зусилля прилипання, Па; 

   So - площа контакту двох тіл, м
2
. 
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Введене поняття „ефективний коефіцієнт зовнішнього тертя“ 

fеф, який обчислюється за формулою: 

fеф = ртр/pk,    (2) 

де ртр і рk  - відповідно напруження тертя і контакту, Па. 

Ефективний коефіцієнт може бути пов’язаний з істинним коефі-

цієнтом наступним співвідношенням: 

fеф = f ·(1+Fо/Fk)   (3) 

Відрив пластини від продукту: 

1/pо = h/2a + С/wc ,   (4) 

де pо - адгезійне напруження, Па. 

     h - товщина продукту між пластинами, м; 

     a - коефіцієнт, аналогічний коефіцієнту поверхневого натягу, Н/м; 

     С - коефіцієнт пропорційності, який характеризує темп 

           убування площі контакту, м
2
/с; 

     wc - швидкість збільшення відриву, Н/с. 

З урахуванням методів оцінки і особливостей різних видів адгезії, 

способів визначення її величини і властивостей харчових мас розрізня-

ють адгезію сипучих, пружно-пластичних і рідких продуктів (таблиця 1). 

В таблиці перелічені тільки деякі основні харчові маси. Адгезія 

спостерігається на усіх стадіях технологічного процесу: при транспорту-

ванні і переробці сировини, на проміжних стадіях, при упакуванні і збері-

ганні готового продукту і т.д. 

Наведена класифікація адгезії у залежності від властивостей хар-

чових основана на наступних уявленнях.  

Адгезія як поверхневе явище виникає на границі розділу фаз різно-

рідних конденсованих тіл: харчові маси – одна фаза, поверхня контакту – 

друга фаза. Тобто, мова йде про межу розділу рідина-тверде тіло (Р – Т) і 

тверде тіло – тверде тіло (Т1 – Т2). 
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Таблиця 1 – Класифікація харчових мас з урахуванням  

особливостей їх адгезії 

Харчові 
маси 

Границя 
фаз 

Площа 
контакту 

Представники 
продуктів 

 Рідкі Р – Т Безперервна 

Олія рослинна, винно-горілчані 
вироби, безалкогольні напої, со-
ки, молоко, харчові емульсії (ма-
йонез), рідкі добавки 

 Пружно- 
 пластичні 

Т1 – Т2  Безперервна 

Тісто, конфетні маси, креми, пасти, 
м’ясо і його вироби, риба і її виро-
би, сир, вершкове масло, маргарин, 
джеми, варення, овочі, фрукти 

 Сипучі Т1 – Т2 Перивчаста 
Борошно, крупа, цукор, сіль, кофе, 
крохмаль, чай, какао, яєчний поро-
шок, сухе молоко, дитяче харчування 

 Плівкові Т1 – Т2 Безперервна 
Сир, ковбасні вироби, молочні 
продукти та ін 

У зв’язку з тим, що адгезія харчових матеріалів являє собою 

перш за все поверхневе явище, тому можливі наступні напрями впли-

ву на характеристики поверхні субстрату „конструкційного матеріалу“ 

і поверхні адгезиву „харчового продукту“: 

- підбір матеріалу субстрату в залежності від його функціональ-

ного призначення для ослаблення або посилення адгезійної взаємодії з 

харчовим об’єктом, застосування антиадгезійних матеріалів і покрит-

тів або матеріалів, які мають підвищену адгезійну спроможність; 

- створення пограничного (проміжного) шару шляхом нанесення 

твердого або рідиноподібного покриття на поверхню контакту (зма-

щення маслом або борошняною заваркою, посипка борошном або 

крохмалем, створення плівки конденсату тощо.) 

- направлене змінення фізичного стану поверхні адгезиву (на-

приклад, попередній обдув повітрям, підсушування або ж будь-яка те-

рмічно-вологісна обробка); 

- внесення у харчовий продукт добавок (незначна зміна рецеп-

тури введенням, наприклад, поверхнево-активних модифікаторів); 
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- змінення енергетичних рівнів поверхонь контакту адгезиву і 

субстрату (наприклад, створення і зоні контакту подвійного електрич-

ного шару шляхом накладення постійного електричного поля). 

Для зниження адгезії харчових мас в промисловості широко ви-

користовуються різні полімерні матеріали, покриття облицювання і 

напилювання, внаслідок чого підвищуються ефективність технологіч-

них процесів та якість виробів. Застосування полімерних матеріалів на 

харчових підприємствах знижує прилипання харчової маси, зменшує 

витрати часу на обслуговування обладнання, покращує зовнішній ви-

гляд виробів і т.д. 

Прилади і методи вимірювання адгезійних характеристик засно-

вані на руйнуванні адгезійного з’єднання шляхом прикладення зовні-

шнього зусилля. За способом прикладення зусилля розрізняють мето-

ди відриву рівномірного і нерівномірного та зсуву.  

На величину адгезії, окрім технологічних властивостей самого 

продукту (температура, вологість, склад, ступінь подрібнення тощо) і 

марки конструкційного матеріалу, впливають умови вимірювання – 

геометричні, кінематичні і динамічні параметри приладу. Тому до ад-

гезіометрів пред’являються особливі вимоги: 

1) Перед вимірюванням продукт потрібно притиснути до суб-

страту для встановлення контакту і видалення з нього повітряних пу-

хирців. Чим більше зусилля і тривалість контакту, тим краще продукт 

заповнює мікрорельєф поверхні. В результаті він контактує зі всією 

поверхнею, площа якої може бути більше геометричної. Таким чином, 

зусилля і тривалість попереднього контакту повинні змінюватися в 

широкому діапазоні; 

2) Вимірювання, проведені на пластинах субстрату, які мають 

різну площу при різній товщині шару, дають різні числові значення 

адгезійних характеристик за інших рівних умов. Тому повинен бути 

застосований певний шаблон для нанесення продукту заданої товщи-

ни на пластину; 
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3) Різні марки матеріалу пластин, ступінь і якість його обробки 

впливають на міцність молекулярних контактів. В приладі повинна 

бути передбачена можливість заміни пластин, які виготовлені з різно-

го матеріалу при різній шорсткості поверхні; 

4) Тривалість і кінетика прикладення зусилля відриву по різно-

му впливають на розподіл деформацій і зусиль між пластинами, тому 

прилади повинні допускати варіювання швидкості прикладання сили 

відриву або зсуву в широкому діапазоні. 

Прилади для визначення адгезійних характеристик за способом 

прикладення навантаження ділять на адгезіометри з поступовим від-

ривом, адгезіометри з миттєвим відривом, а також зсувометри.  

При рівномірному відриві навантаження прикладається перпен-

дикулярно до площині субстрату, при цьому адгезія характеризується 

нормальною силою, віднесеною до одиниці площі контакту, тобто нор-

мальним напруженням. При зсуві визначаються дотичні напруження, 

які виникають при відносному зсуві шарів адгезиву відносно субстрату.  

Для дослідження адгезії харчових в’язко-пластичних матеріалів 

використовуються в основному прилади, засновані на способі норма-

льного відриву. На таких приладах визначають адгезійні характерис-

тики м’ясних напівфабрикатів, тіста, борошна, кондитерських мас та 

багатьох харчових продуктів. 

4 Оснащення лабораторної роботи приладами і механізмами 

При дослідженні адгезійних характеристик застосовуються при-

лад, який використовує принципи, що реалізують нормальний розрив 

двох плоско-паралельних поверхонь, між якими перебуває продукт. 

При проведенні лабораторної роботи досліди проводяться на 

приладі, у якому зусилля відриву пластини вимірюється за деформаці-

єю тензометричної балки з фіксацією результатів на стрілочному при-

ладі або з записом сигналу на стрічці осцилографа. Балка встановлена 

так, що допускає тарування до й після дослідів. 
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Прилад (рис. 1) працює наступним чином: для закріплення зраз-

ка служать затискачі 2.  

Гайка 7, на якій закріплена тензометрична балка 5, утворює із 

ходовим гвинтом різьбове сполучення. При обертанні ходового гвинта 

6 у ту або іншу сторону гайка 7 із закріпленою тензометричною бал-

кою 5 переміщається вгору або вниз. Обертання гвинта здійснюється 

вручну рукояткою 8.  

До тензометричної балки 5 кріпиться пластина 4, яка повинна 

контактувати з продуктом, що досліджується. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Лабораторний прилад для вимірювання адгезії: 

1 - зразок; 2 - затискач; 3 - нерухома площина; 4 - пластина; 5 - тензо-

метрична балка; 6 - гвинт; 7 - гайка; 8 - рукоятка; 9 - тензометричний 

підсилювач; 10 - осцилограф; 11 - вимірювальний прилад; 12 - лінійка. 

Пластини 4 виготовляються з вуглецевої сталі Ст. 3 та нержаві-

ючої сталі 1Х18Н9Т. 

Перед контактом пластини 4 з продуктом вона повинна бути ре-

тельно очищена, знежирена та просушена. 

У якості вимірювальної апаратури використовується тензомет-

ричний підсилювач „Топаз“, осцилограф Н-115, гальванометр. 

 

Підсилювач  
сигналу 

Вимірювальний 
прилад 

Осцилограф 
 1 

 2 

 3 

 4 
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11 
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Рисунок 2 – Фото лабораторного місця вивчення явища адгезії 

5 Методика проведення лабораторної роботи 

а) Перед проведенням дослідів провести тарування пластини і 

побудувати тарувальний графік. 

б) Закріпити зразок у затискачах 2. Опустити пластину за допо-

могою ходового гвинта 6 до утворення контакту з матеріалом. 

в) Виміряти площу контакту на пластині S0, м
2
;  S0  =  

г) Для створення попереднього контакту на пластину 4 встано-

вити вантажі залежно від того, яке значення тиску попереднього кон-

такту необхідно створити. Тривалість витримки попереднього контак-

ту прийняти 30, 60, 180, 300 і 600 с.  

д) За допомогою ходового гвинта 6 повільно підняти пластину. 

За показаннями гальванометра за допомогою тарувального графіка 

(рисунок 3) визначити навантаження і силу відриву.  

Повторність дослідів 3-х кратна. 

е) Результати дослідів занести в таблицю 2. 

Таблиця 2 – Результати дослідів  

Тривалість витримки, с Сила відриву, Н Адгезія, Па 

30   

60   

180   

300   

600   
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є) Визначити залежність адгезії від тиску попереднього контак-

ту. Результати занести в таблицю 3. 

Таблиця 2 – Результати дослідів 

Величина навантаження, Н Сила відриву, Н Адгезія, Па 

   

   

   

   

   

ж) Обчислити значення адгезії і занести їх у таблиці 2 і 3; 

з) За результатами дослідів і розрахунків побудувати графіки 

залежності адгезії від тривалості попереднього контакту і величини 

навантаження (рисунки 3 і 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Приклад оформлення залежності адгезії від тривалості 

попереднього контакту 
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6 Вимоги техніки безпеки 

Під час проведення роботи додержуватись загальної інструкції з 

охорони праці, наведених в розділі „Загальні вимоги безпеки“. 

7 Обробка експериментальних даних 

Адгезія р0 (Па) визначається як питома сила нормального відри-

ву від пластини: 

0в0 SFp  ,        (5) 

 де Fв - сила відриву, Н; 

     S0 - геометрична площа пластини, м
2
. 

8 Контрольні питання 

1 Яке явище розуміється під адгезією? 

2 Поясніть поняття „адгезія“, „когезія“ і „аутогезія“. 

3 Які чинники впливають на формування адгезійного зв’язку 

між харчовими продуктами і конструктивними матеріалами? 

4 Які Ви знаєте способи впливу на адгезію харчових продуктів? 

5 Вимоги, що ставляться до адгезіометрів. 

6 Види адгезіометрів за способом прикладення навантаження. 

7 Охарактеризуйте спосіб визначення зусиль методом тензометрії. 
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9 Тестові завдання 

1) Як називають явище прилипання різних по структурі ма-

теріалів при їх поверхневому контакті? 

а) адгезія;  б) когезія;  в) аутогезія. 

2) Як називають міжмолекулярну взаємодію усередині однієї 

фази – явище зчеплення атомів, молекул або іонів даної речовини? 

а) адгезія;  б) когезія;  в) аутогезія. 

3) Як називають елемент технологічного обладнання з яким 

контактує харчова маса при вивченні явища адгезії? 

а) адгезив;  б) когезив;  в) субстрат. 

4) Вкажіть розмірність адгезії. 

а) Н×м;   б) Па;   в) Н/м. 

5) До якої групи за методом прикладення зусилля відносять 

прилад, який застосовують в даній роботі? 

а) рівномірного відриву; б) нерівномірного відриву; 

в) зсуву. 
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