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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ 

ВАКУУМНОГО СУШІННЯ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ  

Мета роботи: Дослідити процес сушіння на вакуумної сушиль-

ній установці, виявити закономірності змінення вологості матеріалу і 

швидкості сушіння від тривалості процесу. 

Час виконання роботи 4 год. 

1 Порядок виконання роботи 

- розглянути будову та принцип дії експериментальної установ-

ки для вакуумного сушіння; 

- розрахувати основні параметри процесу сушіння; 

- провести експериментальні дослідження процесу сушіння зра-

зка рослинної сировини; 

- обробити статистично результати експерименту; 

- побудувати графіки залежностей вологовмісту від часу сушін-

ня (криву сушіння) і швидкості сушіння від вологовмісту; 

- сформулювати висновки за результатами роботи. 

2 Завдання для самопідготовки 

У процесі підготовки до заняття студент повинен: 

- повторити:  

1) основні теоретичні положення процесу сушіння; 

2) основні способи і обладнання які застосовують для сушіння 

сировини та продукції харчових і переробних виробництв; 

3) основні закономірності вакуумного способу сушіння. 

- знати:  

1) область застосування процесів сушіння на переробних та харчо-

вих підприємствах; 2) місце вакуумного сушильного обладнання в техно-

логічних лініях переробних виробництв, класифікацію і схеми сушарок; 

- вміти: проводити налаштування експериментальної сушарки, 

користуватися контрольно-вимірювальними приладами, проводити ви-

значення основних показників продукту, будувати графічні залежності 

за результатами досліджень.  
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3 Загальні відомості про процес сушіння 

Сушіння – видалення вологи з твердих і пластичних матеріалів 

шляхом її випаровування; при цьому волога з твердих або пластичних 

матеріалів переходить в парову або газову фазу. 

Багато видів сировини харчових виробництв містять значну кі-

лькість вологи. Однак готові продукти повинні містити мінімальну кі-

лькість вологи, що дозволяє здешевити їх транспортування, збільшити  

ступінь збереження і надати їм необхідні властивості. Тому процес 

видалення вологи знаходить застосування майже на всіх переробних і 

харчових підприємствах. 

Вологу можна видалити з матеріалів різними способами: 

1) Механічними способами (віджимання, відстоювання, фільт-

рування, центрифугування).  

2) Сушінням – видаленням вологи з матеріалу випаровуванням. 

3) Фізико-хімічними, які використовуються в лабораторній 

практиці (зневоднення над сірчаною кислотою або над хлористим ка-

льцієм в ексикаторах). 

Найбільш повне видалення вологи досягається за допомогою 

теплового сушіння. 

У цукробуряковому виробництві сушінню піддаються цукор-

пісок, цукор-рафінад, а також відходи виробництва – жом; в пивовар-

ному виробництві: сушать солод, відходи виробництва.  

Сушіння використовується при отриманні сухого молока, суха-

рів, фруктів, овочів, макаронних виробів, пастили і т.п. 

По своїй фізичній суті сушіння є складним дифузійним проце-

сом, швидкість якого визначається швидкістю дифузії вологи з глиби-

ни тіла, що висушується в навколишнє середовище. Видалення вологи 

при сушінні зводиться до переміщення тепла і речовини.  

Вологовміст матеріалу виражають за відношенням кількості во-

логи, що втримується в ньому, волG до загальної кількості вологого ма-

теріалу вмG  або до кількості абсолютно сухої речовини, що перебуває 

у вологому матеріалі, cG . 
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Вологість матеріалу звичайно виражають у відсотках, але за змі-

стом вона виражається як [кг вологи/кг вологої речовини] або [кг воло-

ги/кг сухої речовини]. 

Рушійної силою процесу сушіння є різниця парціальних тисків 

парів вологи над поверхнею матеріалу мp  і в повітрі пр . 

пм ррр  .   (3) 

У процесі сушіння величина мp  зменшується і наближається 

до межі пм рp  . При досягненні цієї межі наступає стан динамічної 

рівноваги, при якому кількість вологи, що йде з матеріалу, що вису-

шується, у повітря, дорівнює кількості вологи, що надходить у зворо-

тному напрямку. Вологість матеріалу, відповідна до динамічної рівно-

ваги, називається рівноважною вологістю pW . 

Рівноважна вологість залежить від парціального тиску водяної 

пари в повітрі пр  або пропорційної їй величини відносної волого-

сті повітря   і визначається експериментально.  

Залежність )(fWp   обумовлена при постійній температурі і 

постійному тиску вологого повітря, називається ізотермою десорбції. 

Типові ізотерми десорбції зображено на рисунку 1. 

З рисунка видно, що чим вища температура повітря (при 

constp  ) і нижче його тиск (при constt  ), тем нижча рівноважна 

вологість матеріалу (при const ).  

Отже, для збільшення ступеня сушіння матеріалу необхідно 

підвищувати температуру або ж понижувати тиск повітря, що ото-

чує вологий матеріал. 
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Рисунок 1 – Ізотерми десорбції:  

а) при постійному тиску повітря; б) при постійній температурі повітря 

Очевидно, що спільне застосування цих способів дасть найбільший 

ефект, що й використовується в радіаційних вакуумних сушарках. 

Механізм процесу сушіння в значній мірі визначається формою 

зв’язку вологи з матеріалом: чому міцніший цей зв’язок, тим трудніше 

протікає процес сушіння.  

З погляду сушіння розрізняють вільну і зв’язану вологу. Під віль-

ною розуміють вологу, швидкість випару якої з матеріалу дорівнює шви-

дкості випару води з вільної поверхні. При випарі вільної вологи мн рp  , 

де рн - тиск насиченої пари води над її вільною поверхнею. Під 

зв’язаною розуміють вологу, швидкість випару якої з матеріалу менша 

за швидкість випару води з вільної поверхні. 

Користуючись ізотермою десорбції, розглянемо зміну вологості 

матеріалу в процесі сушіння (рисунок 2). При зміні вологості від 1W  до 

W матеріал містить вільну вологу (при цьому мн рp  ) і перебуває у 

вологому стані. При зміні вологості від W  до нуля матеріал містить 

зв’язану вологу (при цьому рн < рм) і перебуває в гігроскопічному стані. 

Точка „а“ називається гігроскопічною точкою, а відповідна їй воло-

гість W  гіроскопічною вологістю. Області вологого стану матеріалу 

відповідає відносна вологість повітря φ = 100 %, при цьому мн рp  . 
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Рисунок 2 – Змінення вологості матеріалу в процесі сушіння 

Гігроскопічна вологість гсW  перебуває на границі вільної й 

зв’язаної вологи в матеріалі. Вільна волога буде видалятися з матеріалу 

при будь-якій відносній вологості повітря, меншій, ніж 100 %. Видалення 

зв’язаної вологи можливе лише при тій відносній вологості повітря, яка 

відповідає рівноважній вологості матеріалу, меншій, чим його дійсна во-

логість. Наприклад, якщо дійсна вологість матеріалу, що перебуває в гі-

гроскопічному стані, рівна 2W  то матеріал буде сушитися, коли віднос-

на вологість повітря φ < φ2, а при φ > φ2 можливе тільки зволоження ма-

теріалу (сорбція вологи матеріалом). 

Як відомо, основними графічними показниками процесу сушіння є 

крива сушіння, яка описує характер змінення вологовмісту Wі  матеріалу під 

час його сушіння і будується за експериментальними даними (рисунок 3 а) 

та експериментальна крива швидкості сушіння (рисунок 3 б) * 

* Примітка: Характеристика та порядок побудови вказаних 

кривих викладені у попередній лабораторній роботі „Експеримента-

льне дослідження процесу конвективного сушіння харчових матеріа-

лів“ (даний посібник с. 223) і тому для виконання цієї роботи слід ско-

ристатися наведеними даними. 
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  а)     б) 

Рисунок 3 – Графічні показники процесу сушіння: 

а) крива сушіння; б) крива швидкості сушіння. 

Слід відмітити, що вид кривої сушіння, а отже, і кривої швидкості 

сушіння залежить від форми часток матеріалу, що висушується, від його 

структури, від виду зв’язку вологи з матеріалом і в кожному конкретному 

випадку може відрізнятися 

від зображених на рисунку 3.  

Особливо великою рі-

зноманітністю форм відріз-

няються ділянки кривих у 

другому періоді сушіння. На 

рисунку 4 зображені типові 

криві швидкості сушіння 

для деяких матеріалів.  

Рисунок 4 – Різноманітність ділянок кривої швидкості сушіння 

Крива 1 характерна для капілярно-пористих матеріалів, лінії 2 і 

3 характерні для тонколистових матеріалів з великою поверхнею ви-

пару (папір, тканина і т.д.), крива 4 – для керамічних виробів. Точка 

перегину, відповідно до вологості може бути виражена нечітко. 
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4 Експериментальна лабораторна сушильна установка  

Лабораторна вакуумна сушильна установка показана на рисунку 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Загальний вигляд лабораторної вакуумної сушарки: 

1 - рама; 2 - покажчик дистанційного термометра; 3 - терморегулятор ТЕНа; 

4 - вмикач нагрівача; 5 - вмикач вакуум-насоса; 6 - вентиль скиду вакууму; 

7 - кришка сушильної камери; 8 - сушильна камера; 9 - вакуумметр;  

10 - вхід термопари термометра; 11 - вентиль вакуумного трубопроводу  

12 - вакуумний насос; 13 - електрообладнання; 14 - вимикач автомат. 

Вакуумна сушарка складається з циліндричної сушильної каме-

ри 8 оснащеної від’ємною кришкою 7, які закріплені на рамі 1. І каме-

ра і кришка мають еліптичні днища.  

Герметизація стику камери і кришки здійснюється гвинтовим 

фланцевим з’єднанням з гумовою прокладкою (12 різьбових шпильок 

та спеціальні ковпачкові гайки).  

На основі рами 1 встановлений вакуумний насос 12, під’єднаний 

до камери трубопроводом з вентилем 11.  
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При необхідності скидання вакууму (з’єднання порожнини су-

шильної камери з атмосферою) здійснюється вентилем скиду вакууму 6. 

Електрообладнання установки об’єднане в окремому блоці 13, 

захист здійснює вимикач автомат 14. 

В порожнині камери розташований 

предметний стіл обладнаний ваговимі-

рювальним пристроєм тензометричного 

типу, під яким кріпиться термоелектрич-

ний нагрівач (ТЕН) повітряного типу. 

Електрична схема керування ТЕНом дає 

змогу плавно змінювати температуру в 

сушильній камері.  

Вимірювання температури матеріа-

лу в процесі його сушіння здійснюється 

приладом 2ТРМ1 оснащеного термопарою 

(рисунок 6). 

Рисунок 6 – Прилад 2ТРМ1 

Вхід шнура термопари приладу 2ТРМ1 в робочу камеру сушар-

ки (поз. 10 рисунка 5) оснащений ущільнювачем, який забезпечує ге-

рметичність вакуумної камери. 

Розрідження (глибина вакууму в сушильній камері) вимірюється 

вакуумметром, під’єднаним до трійника в системі трубопроводу від 

вакуумного насоса 12 до сушильної камери.  

Регулювання степеню розрідження в сушильній камері здійсню-

ється тривалістю роботи вакуум-насоса. Насос вмикається і вимика-

ється вручну вмикачем 5. 

Пульт керування лабораторною вакуумною сушаркою включає 

покажчик температури в порожнині камери 2, регулятор температури, 

під’єднаний до ТЕНа, вмикач нагрівача 4, вмикач вакуум-насоса 5 та 

стрілочний вакуумметр 9. 
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5 Методика виконання експерименту 

1 Підготувати об’єкт дослідження. В залежності від програми 

досліджень овочі і фрукти можуть висушуватися цілими або подріб-

неними (на тонку стружку, кружечками, скибочками, тощо). Зважити 

вихідний матеріал (100...200 г) вкласти в металевий сітчастий кошик. 

2 Зняти кришку сушильної камери, завантажити підготований 

кошик з матеріалом на тензометричну пластину столу сушильної ка-

меру. Закрити кришку камери і затягнути гайки фланцевого з’єднання. 

3 Відмітити в протоколі дослідів час початку сушіння, ввімкну-

ти вакуум-насос та електронагрівач. 

4 Зафіксувати момент встановлення в порожнині камери потріб-

ної температури середовища і ступеню розрідження, тобто досягнення 

сталого режиму процесу сушіння. 

5 Протягом перших 15 хвилин сталого процесу сушіння фіксу-

вати змінення маси матеріалу через кожні 1...2 хвилини. Після 15 хви-

лин сушіння збільшити період фіксування через кожні 3...5 хвилин. 

Записи проводити у формі таблиці 1. 

6 Продовжувати досліди поки два останні показники маси матеріалу 

будуть незмінними, тобто моменту досягнення рівноважного вологовмісту. 

Таблиця 1 – Експериментальні і розрахункові дані процесу сушіння 
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Примітка: стовпці 1...3 для експериментальних даних, стовпці 4…6 

для розрахункових даних. 

7 Вимкнути нагрівач і вакуум-насос, вийняти з камери сіт-

ку з матеріалом і оцінити стан і якість висушеного матеріалу. 
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6 Вимоги безпеки 

Під час проведення роботи додержуватись загальної інструкції з 

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

розвантажуванні сушарки після експерименту не торкатись гарячих 

металевих частин. 

7 Обробка результатів експерименту  

Методика обробки результатів експерименту та порядок побу-

дови кривої сушіння і кривої швидкості сушіння викладені у поперед-

ній лабораторній роботі „Експериментальне дослідження процесу 

конвективного сушіння харчових матеріалів“ (даний посібник с. 223). 

8 Контрольні питання 

1 Роль процесу сушіння в технологічних процесах переробного і 

харчового виробництва. 

2 Які технологічні і економічні переваги забезпечує сушіння? 

3 Перерахуйте, які види сушіння використовують в різних галу-

зях виробництва.  

4 Дайте характеристику об’єктам сушіння в харчовій і перероб-

ній промисловості. 

5 Що розуміють під поняттям „рівновага при сушінні“? 

6 Які види вологи мають місце в матеріалах для сушіння? При 

яких умовах видаляються ці види вологи? 

7 Що називають „матеріальним балансом сушіння“? Яку роль 

він відіграє при розрахунках процесу сушіння? 

8 Як визначається питомі витрати теплоти при розрахунку теп-

лового балансу сушіння? 

9 Вкажіть переваги та недоліки сушіння при пониженому тиску 

(сушіння у вакуумі) у порівнянні з конвективним камерним сушінням. 

10 Два періоди процесу сушіння, їх характеристика, розрахунок 

оптимальної тривалості сушіння. 
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9 Тестові завдання 

1) Вкажіть, у яких координатах побудована крива сушіння? 

а) час протікання процесу – швидкість сушіння; 

б) вологовміст матеріалу – тривалість сушіння; 

в) час (тривалість) сушіння – вологовміст матеріалу. 

2) Як називають процес сушіння якщо підведення теплоти 

відбувається за допомогою теплопровідності? 

а) конвективний;      б) кондуктивний;       в) терморадіаційний. 

3) За рахунок яких змінень можна інтенсифікувати процес 

конвективного сушіння? 

а) збільшення температури та зменшення вологості повітря; 

б) зменшення температури та зменшення вологості повітря; 

в) збільшення температури та збільшення вологості повітря; 

4) Які області характеризують гігроскопічний стан матеріа-

лу на кривій змінення вологості матеріалу в процесі сушіння? 

а) області зволоження матеріалу і видалення вільної вологи; 

б) області зволоження матеріалу і видалення зв’язаної вологи; 

в) області видалення вільної вологи і зв’язаної вологи. 

5) Як змінюються показники сушильного агента (повітря) 

під час конвективного сушіння? 

а) температура збільшується, вологість зменшується; 

б) температура зменшується, а вологість збільшується; 

в) температура і вологість залишаються незмінними. 
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