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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 

 

Тема: Дослідження фризерів періодичної дії для виробництва 

морозива 

Мета роботи: отримання знання по призначенню, будові, 

роботі, регулюванні  та розрахунків  фризерів для виробництва 

морозива. 

Час виконання роботи: 4 год 

 

1 Порядок виконання роботи  

1) Відповісти на питання викладача, одержати допуск до роботи 

(студенти повинні пройти інструктаж з техніки безпеки з відповідним 

записом у журналі інструктажу з техніки безпеки на робочому місці); 

2)Вивчити призначення, будову, принцип роботи, основні 

характеристики і правила використання; 

3)Вивчити класифікацію машин для виробництва морозива; 

2) Скласти технологічну схему виробництва морозива; 

3) Вивчити будову та принціп дії фризерів; 

4) Виконати розрахунок фризера періодичної дії. 

5) Ознайомитись з правилами техніки безпеки при експлуатації 

обладнання. 

 

2 Завдання для самостійної роботи 

Під час підготовки до роботи за рекомендованою літературою 

вивчити: 

1) Технологію виробництва морозива; 

2) Фізико-технологічні основи процесу виробництва морозива; 

3) Технологічні вимоги до сировини, готової продукції і обладнання 

при виробництві морозива. 

 

3 Загальні відомості 

Фризер є основною машиною у виробництві морозива. 

За принципом дії розрізняють два основних види фризерів: 

періодичної дії (ФПД) і безперервної дії (ФБД). 

В апаратах ФПД усі операції - наповнення фризера сумішшю, 

фризерування й випуск морозива - здійснюються послідовно одна за 

одною; у фризерах ФБД - безупинно й одночасно. 

Залежно від системи охолодження фризери бувають із ропним 

або безпосереднім охолодженням. У фризерах з ропним охолодженням 
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використовується циркулюючий у сорочці фризера розсіл (звичайно 

хлористий кальцій), охолоджуваний у випарнику холодильної машини. 

Принцип дії фризерів з безпосереднім охолодженням 

заснований на кипінні холодильного агенту (найчастіше аміаку, у деяких 

конструкціях - фреону або хлорметила). Обидві системи охолодження 

можуть бути застосовані у ФПД і ФБД. У наш час ропне охолодження 

використовують тільки у фризерах періодичної дії. 

Фризери з безпосереднім охолодженням, у свою чергу, діляться 

на два види - із затопленою системою й із примусовою циркуляцією 

холодильного агенту, причому циркуляція здійснюється за допомогою 

інжектора або насоса. 

У фризерах періодичної дії (рис. 1) через вирву 1 у циліндр 3 

заливається самопливом певна порція суміші (40-50% його повної 

ємності). 

У циліндрі суміш перемішується мішалкою 4 і збивається. 

Циркулюючий у сорочці 5 розсіл або паркий холодильний агент 

прохолоджує суміш, що досягає кріоскопічної температури, а потім при 

подальшому відводі тепла намерзає тонким шаром на стінці циліндра. 

 

Рис. 1. Технологічна схема ФПД: 1 - вирва; 2 - ніж; 3 - циліндр; 

4- мішалка; 5 - сорочка; 6 - розвантажувальна засувка. 

 

При обертанні мішалки шарнірно підвішені на ній ножі 2 

притискаються відцентровою силою до стінки циліндра й зрізують з неї 

замерзлий шар. Оголююча при цьому теплопередаюча поверхня 
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покривається новим шаром суміші, що також примерзає до стінки й 

зрізується ножами. Для прискорення розвантаження циліндра в мішалці 

ФПД улаштовані гвинтові ребра, що направляють морозиво до виходу. 

Напору, створюваного цими ребрами, досить тільки на подолання 

опорів усередині циліндра й у розвантажувальній засувці. Тому 

розвантаження фризера періодичної дії, так само як і завантаження, 

відбувається самопливом. 

У фризерах безперервної дії суміш і повітря подаються у 

циліндр за допомогою насосів. Процес заморожування у ФБД 

здійснюється принципово так само, як і у ФПД. І тут суміш намерзає на 

стінці циліндра й зрізується з неї ножами. Однак, на відміну від ФПД, у 

ФБД мішалка займає більшу частину ємності циліндра й корисна його 

ємність, тобто, одночасна ємність робочої камери, утвореної кільцевим 

зазором між мішалкою й стінкою циліндра, порівняно мала (2-4 л), що 

сприяє інтенсивності заморожування. Під тиском насосів, що безупинно 

подають суміш і повітря, отримане в циліндрі морозиво також 

безупинно витісняється з нього. 

Якщо заморожування у ФПД і ФБД відбувається за тим самим 

принципом, то механізм другого елемента фризерування - збивання - у 

ФБД істотно відрізняється від ФПД. 

У загальному процесі збільшення обсягу системи суміш - 

морозиво при фризеруванні у ФБД можна розглядати три стадії - 

уведення повітря у суміш, його упровадження, тобто перемішування й 

рівномірний розподіл повітряних пухирців у масі суміші й, нарешті, 

розширення повітряних пухирців при виході морозива із циліндра. 

Сутність останньої стадії зводиться до наступного. Суміш у циліндрі 

ФБД перебуває під тиском, що створюється примусовою подачею 

суміші й повітря в циліндр, зростанням в'язкості морозива в міру його 

замерзання, а також опором у шляхах проходження суміші й морозива; 

внаслідок цього повітряні пухирці в морозиві під час перебування його в 

циліндрі перебувають у стислому стані й по виходу морозива із 

циліндра розширюються, що збільшує обсяг морозива, а, отже, і його 

збитість. 

За принципом здійснення першої стадії збивання ФБД діляться 

на два типи: з підсмоктуванням повітря й з нагнітанням. На рис. 2 

показана технологічна схема фризераз підсмоктуванням повітря.  



6 

 

 
Рис. 2. Технологічна схема ФБД з підсмоктуванням повітря: 1 - 

прийомний бачок; 2 - повітряний клапан; 3 -сполучна лінія; 4 - насос 

другого ступеня; 5 - насос першого ступеня; 6 - мішалка; 7 -ніж: 8 - 

циліндр; 9 - випускний патрубок. 

 

Суміш із прийомного бачка 1 надходить до насоса першого 

ступеня 5. який по сполучній лінії 3 подає її в насос другого ступеня 

4.Насоси працюють із різним числом обертів: насос другого ступеня 

обертається утри із зайвим рази швидше, ніж насос першого ступеня. 

Насос другого ступеня, таким чином, має більшу продуктивність. 

Усмоктувальна лінія насоса 4 у той же час є нагнітальною лінією насоса 

5, і живлення насос 4 одержує тільки з лінії 3; внаслідок цього між 

насосами створюється розрідження, і насос другого ступеня через 

вмонтований у лінії 3 повітряний клапан 2 підсмоктує повітря й 

перемішує його із сумішшю. Кількість усмоктуваного повітря 

регулюється за допомогою клапана 2. Насичена повітрям суміш 

подається насосом 4 під тиском у циліндр фризера 5 і попадає у робочу 

камеру між стінкою циліндра й мішалкою 6.Тут поряд з охолодженням і 

замерзанням суміші відбувається також остаточна виробка повітря. 

 

Під тиском насоса другого ступеня, що безупинно подає у 

циліндр суміш, морозиво витісняється з циліндра й виходить через 

патрубок 9.Таким чином, у фризерах з підсмоктуванням повітря насос 

першого ступеня подає суміш, а насос другого ступеня засмоктує також 

повітря, робить первинне перемішування його із сумішшю, подає суміш 



7 

 

із повітрям у циліндр, підтримує у циліндрі необхідний тиск і витісняє 

морозиво із фризера.  

Технологічна схема ФБД із нагнітанням повітря показана на 

рис. 3. 

Рис. 3. Технологічна схема ФБД із нагнітанням повітря: 1 - 

прийомний бачок; 2 -повітряний вентиль; 3 -зворотний клапан; 4 -ніж; 5 

- лінія подачі повітря; 6 - повітряний фільтр; 7 - повітряний компресор; 8 

- насос для морозива; 9 - циліндр; 10- мішалка; 11 -насос для суміші. 

 

За цією схемою суміш надходить із танка або прийомного 

бачка 1 за допомогою насоса 11 безпосередньо в циліндр 9.Сюди ж 

через фільтр 6 повітряним компресором 7 по особливій лінії 5 

нагнітається повітря. Первинне перемішування повітря із сумішшю і 

його упровадження здійснюються у самому циліндрі. Для видачі 

морозива із циліндра передбачений насос 5. У фризерах цього типу 

морозиво в циліндрі також перебуває під тиском і по виходу із фризера 

розширюється. Збитість регулюється зміною тиску повітря за 

допомогою повітряного вентиля 2.Потрапляння суміші в повітряну 

лінію запобігають за допомогою зворотного клапана 3. Таким чином, 

характерною рисою такого фризера є роздільна подача повітря й суміші 

в циліндр, а також відсмоктування морозива насосом, розташованим на 

виході із циліндра. 

 

Холодильні схеми фризерів. На рис. 4 показана принципова 

схема фризера з ропним охолодженням. Розсіл подається насосом з 

випарника холодильної установки в сорочку фризера 3 і обмиває 

зовнішню поверхню циліндра 2.Розсіл, отеплений у результаті 
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поглинання тепла від суміші, вертається у випарник для повторного 

охолодження, а потім знову в сорочку. На вході й виході із сорочки 

ставляться запірні засувки 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Холодильна схема фризера з ропним   охолодженням: 1 - 

запірна засувка; 2 - циліндр; 3 - сорочка фризера. 

 

На рис. 5 представлена схема фризера безпосереднього 

охолодження із затопленою системою. Рідкий холодильний агент при 

тиску конденсації надходить через запірний вентиль 11 і поплавковий 

регулюючий вентиль (ПРВ) 9 у акумулятор 5. ПРВ виконує подвійну 

функцію: знижує тиск холодильного агенту до тиску випару й 

підтримує постійний рівень в акумуляторі (приблизно половину його 

висоти). Рідина низького тиску з акумулятора зливається самопливом у 

сорочку 5, проходячи через масловіддільник 2.Цим досягається 

звільнення холодильного агенту від масла й запобігає осадження масла 

на теплопередаючій поверхні. Крім того, оскільки масловіддільник 

розташований нижче сорочки, свіжа рідина надходить під рівень, чим 

забезпечується спокійне заповнення сорочки без розбризкування. 

У сорочці холодильний агент випаровується й вологі пари, що 

утворяться, попадають у верхню частину акумулятора, що виконує 

функцію віддільника рідини. Під впливом відбійників 7 крапельки рідини 

осідають в акумуляторі й знову включаються в робочий цикл, а осушені 

пари йдуть в усмоктувальну лінію, пройшовши на своєму шляху через 

фільтр і ряд вентилів. Таким чином, у фризерах із затопленою системою 

сорочка завжди перебуває під затокою й живлення її здійснюється 

самопливом з розташованого вище акумулятора. 
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Рис. 5. Холодильна схема фризера із затопленою системою 

безпосереднього охолодження: 1- маслоспускний вентиль; 2 - 

масловіддільник; 3- -мішалка; 4 - циліндр; 5 - сорочка; 6 - соленоїдний 

вентиль; 7 - відбійник; 8 - акумулятор; 9 - поплавковий регулюючий 

вентиль; 10 -газовий запірний вентиль; 11 - запірний рідинний вентиль; 

12 - бародроселюючий вентиль. 

 

Фризер ФМ-1 періодичної дії (рис. 6) складається з корпусу, 

бака з дозатором, робочого циліндра, мішалки, холодильного агрегату і 

трубопроводу. 

Корпус виконаний у вигляді звареної станини і знімних 

панелей, зверху - кришка. Робочий циліндр і бак мають теплоізоляцію і 

з'єднані трубопроводом. Привід мішалки містить у собі електродвигун і 

редуктор. Обертання мішалки здійснюється за допомогою 

клиноремінної передачі. Добірний пристрій служить для вивантаження 

готового продукту. 

Холодильний агрегат, що включає у себе електродвигун, 

компресор і теплообмінник, з'єднаний системою трубопроводів з 

випарником, розташованим між стінками робочого циліндра. 

Для збору крапель морозива використовується знімна ванночка, 

що виконує одночасно функцію столика-наповнювача стаканчиків. Для 

промивання і дезінфекції фризера передбачене часткове розбирання 

добірного пристрою і витягнення шнека мішалки. Усі деталі, що 

контактують з харчовими продуктами, виконані зі спеціальної 

нержавіючої сталі і полімерних матеріалів. 

Фризер працює у двох режимах: готування морозива і 

промивання. Переключення режимів здійснюється тумблером. 
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Рис. 6. Фризер ФМ-1: 1 – корпус; 2 – дозатор; 3 – бак; 4 – 

теплоізоляція; 5 – добірний пристрій; 6 – мішалка; 7 – робочий циліндр; 

8 – привод мішалки;9 – трубопровід; 10 – холодильний агрегат; 11 – 

терморегулятор; 12 – шкала; 13 – рукоятка. 

 

У робочому режимі фризер працює у такий спосіб. Вихідна 

суміш, попередньо приготовлена і зціджена, заливається в бак, звідки 

через дозатор перетікає у робочий циліндр. За допомогою дозатора в 

циліндр надходить і повітря. У процесі роботи холодильного агрегату 

охолоджена суміш лопатями мішалки знімається з внутрішньої стінки 

робочого циліндра, інтенсивно перемішується з повітрям і збивається. 

При цьому обсяг суміші збільшується приблизно в два рази. При 

досягненні заданої температури (-5…-6
о
С), що встановлюється 

терморегулятором, холодильна система і мішалка відключаються. 

Поршень добірного пристрою переміщається рукояткою нагору і 

відкриває випускний отвір. Одночасно за допомогою штанги 
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замикається мікроперемикач, що через реле часу увімкне двигун 

мішалки. У результаті обертання останньої, порція морозива подається в 

стаканчик. У міру добору готового продукту в робочий циліндр 

надходить нова порція вихідної суміші і робочий цикл повторюється.  

 

   
 

Рис. 7. Фотографія загального вигляду фризера для 

виробництва морозива 

При цьому готування і добір морозива можуть йти одночасно. 

При перекладі рукоятки у верхнє положення поршень рухається униз, 

перекриваючи випускний отвір, але завдяки реле часу двигун мішалки 

продовжує працювати ще якийсь час (5...18с). Якщо в плині цього часу 

повторного добору готового продукту не виробляється, то двигун 

мішалки відключається. Використання реле часу забезпечує 

оптимальний режим роботи електродвигуна мішалки. При 

безперервному доборі морозива він може відключатися. Дозатор 

служить для регулювання подачі вихідної суміші в робочий циліндр у 

залежності від сорту морозива. 
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Час охолодження суміші забезпечує оптимальну збитість 

морозива. Якщо вона недостатня, морозиво виходить надто щільним, 

водянистим, грубої структури. При збільшеній збитості морозиво має 

пластівчасту будову. І в тому, і в іншому випадках смакові якості 

морозива нижче норми. Вважається, що для більшості сортів морозива 

його збитість повинна складати 75-95% і при цьому обмежуватися 

триразовим вмістом сухих речовин у суміші. 

У режимі промивання у бак фризера заливається миючий або 

дезінфікуючий розчин. Включається режим промивання, при якому 

працює тільки електродвигун мішалки. Розчин видаляється через 

добірний пристрій. При частковому розбиранні відкручуються гайки-

баранчики і знімаються добірний пристрій, шнек мішалки і дозатор. 

Місткість робочого циліндра 12 л. Застосовується холодоагент хладон-

12. Продуктивність фризера ФМ-1 21кг/год при потужності двигунів 

мішалки і холодильного агрегату 3 кВт. Тривалість збивання суміші не 

перевищує 10 хв. 

 

4 Оснащення лабораторної роботи обладнанням для 

експериментальних досліджень 
1) Машини і обладнання, що вивчаються; 

2) Необхідний інструмент для виконання регулювань; 

3) Навчальний посібник і завдання; 

4) Практикум до роботи; 

5) Необхідна література. 

 

5 Методика проведення роботи 

Фризерування – процес, при якому суміш морозива частково 

заморожується й насичується повітрям. Суміш надходить у фризер при 

температурі від 2 до 6° С (оптимальна температура 2–4° С); на першій 

стадії фризерування відбувається подальше охолодження суміші, потім 

її часткове заморожування (виморожування) з утворенням дрібних 

кристаликів льоду. На кількість вимороженої води впливає головним 

чином, вміст цукру в морозиві: чим вище вміст цукру в суміші морозива, 

тим нижче повинні бути температури заморожування. Чим нижче 

температура фризерування й чим краще циркуляція суміші у фризері, 

тим швидше утворяться кристали льоду й тим вони дрібніше. У морозиві 

гарної структури величина кристалів льоду не повинна перевищувати 

60- 80 мкм. 

З утворенням кристалів льоду підвищується концентрація 

некрижаної частини розчину в суміші й знижується температура 



13 

 

замерзання. У міру відводу тепла збільшується кількість замороженої 

води й знижується температура морозива. До кінця фризерування 

температура суміші у фризері досягає –4 –6° С; у результаті 

фризерування виморожується 30–60% води, що міститься у суміші. 

Надалі в процесі загартовування у морозильних камерах, гартівних 

шафах і швидкоморозильних апаратах температура морозива знижується 

до –18° -20° С і кількість вимороженої води становить 70–80%; при 

тривалому зберіганні морозива температура знижується до –25°, у 

результаті чого 90% води перетворюється у лід. 

Морозиво, що вивантажується із фризера, повинне мати 

консистенцію густої сметани, пасти або густого крему (незагартоване, 

або м'яке, морозиво). 

Одночасно із заморожуванням у фризері відбувається 

насичення суміші повітрям (збивання). Збитість виражають у відсотках 

приросту об`єму  морозива проти первинного об`єму  суміші.  

 

6 Обробка результатів експерименту 

Алгоритм розрахунку основних технічних показників 

фризера періодичної дії 

Визначають збитість за формулою 

100
С

СМ
А


 ,     (1) 

де  А –ступінь збитості, %; 

     С - об`єм суміші до її фризерування, л; 

    М- об`єм морозива, отриманого з даного об`єму суміші, л. 

 

На практиці збитість обчислюють виходячи не з об`єму, а з 

маси суміші й морозива, узятого в тому самому об`ємі: 

100
м

мсм

В

ВВ
А


 ,   (2) 

де   Всм– маса суміші в певномуоб`ємі, кг;  

       ВМ– маса морозива в тім же об`ємі  , кг. 

 

Якщо відомі ємність тари, маса порції морозива й щільність 

суміші, з якої приготовлене дане морозиво, збитість визначають за 

формулою 

100
н

н

М

МТ
А





,    (3) 
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де Т - ємність тари, м
3
; 

     - щільність суміші морозива, кг/м
3
;  

    Мн - маса нетто порції морозива, кг. 

 

Тривалість технологічного процесу фризера залежить від його 

конструктивних особливостей і для апаратів невеликої продуктивності 

(10...40 кг/чгод), що виробляють м'яке морозиво, становить 0,8...1,0 год. 

Фризери більшої продуктивності, установлювані в технологічних лініях 

виробництва морозива, мають тривалість технологічного процесу  - 

0,1...0,3 години. 

Продуктивність фризера періодичної дії Q. кг/г можна 

розрахувати за формулою 

 

21000

6,3 мсмcH S
knm

Q
 




 ,   (4) 

де mн – число ножів; 

     - товщина шару, що зрізується, мкм; 

     n – частота обертання ножів, с
-1

 ; 

     kc – коефіцієнт, що враховує нерівномірність зрізання 

намороженого шару (kc = 0,7...0,8); 

     S – площа поверхні охолодження циліндра, м
2
; 

см  і м – щільність,  відповідно, сумішіі морозива, кт/м
3 

 ( см = 1100 кг/м
3
). 

Щільність морозива залежить від ступеня його збитості й 

може бути орієнтовно визначена із залежності 

А

см

м



01,01


                                        (5) 

 

де A - ступінь збитості морозива, % (для молочного й 

вершкового морозива А = 70...90%). 

Іноді в технічній характеристиці фризера вказується його 

продуктивність для конкретного ступеня збитості морозива. У цьому 

випадку продуктивність фризера не розраховується, а уточняється з 

урахуванням формули (5) для заданого (або прийнятого) ступеня 

збитості продукту. 

Фризери по виробництву м'якого морозива мають вмонтований 

холодильний агрегат і невелику продуктивність (10...40 кг/ч). 
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Більш продуктивні фризери, застосовувані в цехах по 

виробництву морозива й холодокомбінатах, звичайно підключені до 

загальноцехової циркуляційної холодильної системи, переважно 

аміачного типу. Тому для роботи цієї системи необхідно знати 

витрати холоду Х , кДж/г кожним її споживачем (Х = 10000…20000 

кДж/г).  

Потужність на привод фризера N, кВт можна визначити, 

враховуючи витрати холоду та продуктивність фризера  

 

    
3600

36,3 вмкрмкрсмсмx mttСttСQkX
N


 ,  (6) 

де Ссмта См- теплоємність суміші мороженого й готового 

морозива кДж/(кг 
0
С);(для орієнтовних розрахунків їх можна прийняти 

відповідно 2,93 і 1,63 кДж/(кг 
0
С); 

tсм– температура суміші, що поступає у фризер °С; 

tм – температура морозива, °C; 

mв– маса води в 1 кг морозива,- кг;  

kх–коефіцієнт, що враховує втрату холоду, kх = 0,85…0,90; 

tкр– температура утворення кристалів льоду, tкр =0 
0
С; 

 – механічнийККДфризера ( = 0,7...0,8). 

 

Таблиця 1 – Варіанти індивідуальних завдань до розрахунків 

фризера 

№ 

вар 
mн 

 , 

мкм 

n, 

с
-1 

S, 

м
2 

Т, 

м
3
 

Мн, 

кг 
Х 

tсм, 
0
С 

tм, 
0
С 

mв, 

кгв 

1 2 12 3 0,4 0,00030 0,15 12000 4 2 0,55 

2 3 13 4 0,5 0,00031 0,17 13000 5 3 0,57 

3 4 14 5 0,6 0,00029 0,16 15000 6 4 0,58 

4 2 15 6 0,7 0,00028 0,15 16000 4 2 0,60 

5 3 16 3 0,8 0,00032 0,18 17000 5 3 0,62 

6 4 17 4 0,9 0,00030 0,16 18000 6 4 0,64 

7 2 18 5 0,4 0,00031 0,15 19000 4 2 0,66 

8 3 19 6 0,5 0,00029 0,17 20000 5 3 0,55 

9 4 20 3 0,6 0,00033 0,18 12000 6 4 0,57 

10 2 14 6 0,6 0,00027 0,17 13000 4 3 0,58 

11 3 15 3 0,7 0,00028 0,15 15000 5 4 0,59 

12 4 16 4 0,8 0,00029 0,18 14000 6 2 0,60 

13 2 17 5 0,9 0,00030 0,16 18000 4 3 0,62 
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14 3 18 6 0,4 0,00031 0,17 17000 5 4 0,56 

15 4 19 3 0,5 0,00032 0,15 16000 6 2 0,58 

16 2 20 6 0,6 0,00033 0,16 15000 4 3 0,57 

17 3 12 3 0,4 0,00030 0,17 14000 5 4 0,62 

18 4 13 4 0,5 0,00031 0,18 13000 6 2 0,64 

19 2 14 5 0,6 0,00029 0,15 16000 4 3 0,66 

20 3 15 6 0,7 0,00028 0,16 17000 5 2 0,55 

 

 

7 Контрольні питання 
1) Класифікація машин і обладнання для виробництва морозива. 

2) Фризер періодичної дії, будова та принцип дії. 

3)  Фризер безперервної дії, будова та принцип дії. 

4)  Які переваги мають фризери безперервної дії. 

5)  Основні розрахунки фризерів. 

6) Яке обладнання застосовується для охолодження морозива. 

8 Тестові завдання 

1. Фризер є основною машиною у виробництві: 

а) морозива; 

б) хліба; 

в) конфет; 

г) борошна. 

2. У фризерах з ропним охолодженням використовується 

а) циркулюючий у сорочці фризера розсіл, охолоджуваний у 

випарнику холодильної машини; 

б) киплячий холодильний агент; 

в) вода; 

г) лід. 

3. Принцип дії фризерів з безпосереднім охолодженням 

заснований на:  
а) кипінні холодильного агента; 

б) циркулюванні у сорочці фризера розсолу; 

в) застосуванні льоду; 

г) зрошуванні водою. 

4. Оптимальна температура суміші, що надходить до 

фризера: 

а) 2 – 4° С; 

б) 0° С; 

в) 10° С; 
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г) неважливо. 

5. Процес, при якому суміш морозива частково 

заморожується й насичується повітрям, називається: 

а) фризерування; 

б) випічка; 

в) охолодження; 

г) зневодження. 

6. За принципом дії розрізняють наступні види фризерів: 

а) періодичної дії (ФПД); 

б) безперервної дії (ФБД); 

в) періодичної дії (ФПД) і безперервної дії (ФБД) ; 

г) немає вірної відповіді. 
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