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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 

Тема: Холодильне технологічне обладнання для 

розморожування харчових продуктів 

Мета роботи: вивчення способів розморожування харчових 

продуктів; вивчення обладнання для розморожування харчових 

продуктів. 

Час виконання роботи: 2 год. 

 

1 Порядок виконання роботи 

1) Вивчити призначення розморожування; 

2) Ознайомитись зі способами розморожування; 

3) Вивчити обладнання для розморожування; 

 

2 Завдання для самостійної роботи 

У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому 

порядку повинен виконати наступні завдання: 

1) вивчити конспект лекцій; 

2) опрацювати рекомендовану літературу. 

 

3 Загальні відомості 

 

Розморожуванням називають технологічний процес 

перетворення льоду, що міститься у морожених продуктах, у рідку фазу.  

Розморожування продуктів є завершальним технологічним 

процесом холодильної обробки, впродовж якого відбувається 

підвищення температури замороженого продукту. Процес 

розморожування за теплофізичною суттю можна розглядати як процес, 

зворотний заморожуванню.  

Розморожують майже усі морожені продукти, окрім тих, які 

можуть бути реалізовані в мороженому вигляді (м'ясо, риба, морозиво, 

тощо). Проте перед надходженням до торгової мережі продукти 

розморожувати не рекомендується, оскільки навіть при нетривалому 

зберіганні в розмороженому стані може погіршати їх товарний вигляд.  

Розморожування швидкозаморожених продуктів у дрібному 

фасуванні, як правило, поєднують з їх кулінарною обробкою.  

 

Класифікація методів розморожування харчових продуктів 

http://www.xiron.ru/%20http:/www.xiron.ru/content/view/30178/74/
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Підприємства харчової промисловості застосовують нині 

декілька способів розморожування, при яких теплоносіями є повітря, 

пароповітряне середовище, вода і розсіл. Відомі також способи 

розморожування за допомогою ультразвуку, інфрачервоних променів, 

електричного струму високої, надвисокої і промислової частоти і під 

вакуумом.  

На відміну від отеплення, яке проводять виключно в повітрі з 

контрольованими параметрами, розморожування можливе в різних 

середовищах і при використанні різноманітних джерел тепла.  

Існуючі способи розморожування можуть бути розділені на 

три основні групи.  

До першої групи відносяться усі методи, засновані на 

використанні теплопередаючого середовища (теплоносія) з різними 

теплофізичними властивостями, при веденні яких завжди має місце 

температурний градієнт, тобто використовується конвективний нагрів 

пароповітряною сумішшю, в рідині, в середовищі насиченої пари тощо.  

Друга група - методи розморожування, в основі яких нагрів 

шляхом перетворення енергії того або іншого виду в теплову 

безпосередньо в оброблюваному продукті. До таких видів енергії 

відносяться енергія електричного поля різної частоти і енергія 

ультразвукових коливань. З використанням енергії змінного 

електричного поля нагрів продукції за певних умов може здійснюватися 

рівномірно за усім обсягом, тобто відбувається безградієнтний нагрів.  

До третьої групи входять комбіновані методи, що 

використовують одночасно конвективний і безградієнтний нагрів. При 

комбінованому способі розморожування може використовуватися 

повітря, мікрохвильовий, вакуумний, електроконтактний і інший нагрів.  

Для харчових продуктів з тканинною структурою (м'ясо, риба, 

птах) найбільш важливим показником оборотності властивостей при 

розморожуванні є величина втрат соку. Втрати соку розглядаються як 

зовнішня ознака денатурації білкових речовин. Основним компонентом 

соку є вода, яка не поглинається продуктом при розморожуванні, а 

також вода, що виділяється з продукту під впливом стискання при 

розморожуванні. Виділення соку з продуктів може супроводжуватися 

значними втратами розчинних речовин – вітамінів, ферментів, 

мінеральних речовин, тощо.  

Розморожування - це завершальний процес холодильної 

обробки харчових продуктів, метою якого є максимальне відновлення їх 
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первісних властивостей. При розморожуванні харчові продукти 

нагрівають до температури, при якій можлива їх подальша технологічна 

обробка. 

Установки, які використовуються для розморожування 

харчових продуктів за способом підведення тепла до розморожуваного 

продукту, можна поділити на установки з теплопідводом до поверхні і 

об'єму продукту. 

 

Установки  з  теплопідводом  до  поверхні  продукту 

Для розморожування харчових продуктів використовують 

установки для розморожування харчових продуктів у потоці повітря і в 

потоці вологого повітря; у вакуумі і воді, а також установки для 

комбінованого розморожування харчових продуктів у воді і повітрі. 

Установки для розморожування харчових продуктів у 

потоці повітря (рис. 1) отримали широке поширення на 

м'ясокомбінатах. До складу установки входять канали з соплами 

діаметром 40 мм, призначені для подачі теплого повітря у камеру. 

Канали з соплами розміщені між підвісними шляхами під їх каркасом. 

Кожен канал обслуговується самостійним вентиляційно-опалювальним 

агрегатом, що складається з калорифера і вентилятора, встановленими 

на каркасі підвісного шляху. Система повітророзподілу дозволяє 

провадити розморожування м'яса при завантаженні будь-якої нитки 

підвісних шляхів камери. 

Швидкість розморожування м'яса в таких установках відносно 

невелика і обмежена максимально припустимою температурою 

поверхневого шару продукту. 

Установки для розморожування харчових продуктів в 

потоці вологого повітря (рис. 2) отримали широке поширення для 

розморожування рибного філе. Установка складається з ізольованого 

контуру, вантажного конвеєра, відцентрового вентилятора, калорифера, 

системи зволоження повітря і повітропроводів. 

Заморожені блоки рибного філе подаються на стрічку 

вантажного конвеєра. Безперервно переміщуючись на вантажному 

конвеєрі, блоки обдуваються вологим повітрям, рух якого створюється 

відцентровим вентилятором. Для забезпечення спрямованого і 

рівномірного обдування продукту теплим повітрям у повітропроводі 

встановлені направляючі щити. Відцентровий вентилятор засмоктує 

повітря з вантажного відсіку установки і направляє його в калорифери і 
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систему зволоження. Зволоження повітря здійснюється подачею гострої 

пари в потік повітря або безпосереднім разбризкуванням води на 

продукт. Швидкість руху вантажного конвеєра має бути такою, щоб 

блоки за час переміщення в апараті були розморожені. 
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Рис. 2.  Установка для розморожування блокових продуктів у 

потоці вологого повітря : 1 –вантажний  конвеєр; 2 – блоки 

мороженого продукту;3– направляючі щити,4– повітропровід,  5 – 

система  зволоження повітря; 6 – калорифер; 7 – відцентровий  

вентилятор,8– ізольований  контур. 

 

При розморожуванні продуктів у таких установках практично 

не відбувається втрат маси продукту. 

Перевагою установки є простота конструкції і незначні 

експлуатаційні і капітальні витрати, а недоліком установки – мала 

інтенсивність процесу розморожування. 

Широке поширення отримали установки для 

розморожування продуктів зануренням у воду ( рис. 3). Установка 

складається з ванни з водою, кошиків з блоками мороженої риби, які 

переміщуються ланцюговим конвеєром, відцентрових насосів, 

водопідігрівача, електродвигуна ланцюгового конвеєра з варіатором 

швидкості. 

 
Рис. 3.  Установка для розморожування продуктів зануренням у 
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воду: 1 –каркас установки;2– кошики з блоками риби;     3 – відцентрові 

насоси; 4 –ванна  з  водою. 

 

Блоки мороженої риби подаються у закреплені на ланцюговому 

конвеєрі кошики. Верхня гілка ланцюгового конвеєра з кошиками 

спочатку рухається у повітрі, а потім проходить через ванну з водою. 

Таким чином, з цій установці обидві гілки ланцюгового конвеєра є 

робочими. На верхній гілці розморожування блоків йде повільніше, а на 

нижній – швидше. Для інтенсифікації процесу розморожування блоків на 

нижній гілці у ванну подається стиснуте повітря і за рахунок барботажу 

інтенсифікується процес розморожування. Розморожену рибу 

вивантажують з нижньої гілки ланцюгового конвеєра і направляють 

на переробку. 

Перевагою установки є інтенсивність процесу розморожування, 

простота пристрою, зручність експлуатації, а недоліками установки – 

велика витрата води, відсутність засобів механізації завантажувально-

розвантажувальних робіт. 

Технічна характеристика установок для розморожування 

харчових продуктів з теплопідводом до поверхні продукту приведена в 

табл. 1. 

Таблиця 1 – Технічна характеристика установок для 

розморожування з  теплопідводом до поверхні продукту 

Показники 

Установки для розморожування 

у потоці 

повітря 

у потоці 

вологого 

повітря 

занурен

ням у 

воду 

Продуктивність, кг/год 200 100 100 

Температура, °С 

      середовища 

      розмороженого продукту 

 

20 

1 

 

21 - 22 

1 

 

15 - 16 

1 

Швидкість руху повітря, м/с 1-2 5 – 

Питома витрата води, кг/т – 1,5 18 

Тривалість розморожування, год 12 4 - 5 0,2 - 0,3 

 

Установки з теплопідводом до об'єму продукту 
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Залежно від частоти електричного струму установки з 

теплопідводом до об'єму продукту можна класифікувати на установки із 

струмами високої і надвисокої частоти. 

Установки, в яких використовуються струми високої і 

надвисокої частоти, являються найбільш досконалими, оскільки в них 

тепло підводиться рівномірно до усього об'єму розморожуваного 

продукту. Велика інтенсивність процесу розморожування, невелика 

площа, займана устаткуванням, повна гігієнічність, невеликі втрати 

м'язового соку, висока якість розмороженого продукту є перевагами 

установок для розморожування струмами високої і надвисокої частоти. 

Проте, в таких установках можна розморожувати продукти 

правильної геометричної форми. Найбільше поширення установки із 

струмами високої і надвисокої частоти знайшли для розморожування 

блоків мороженої риби. 

Установка із струмами високої частоти призначена для 

розморожування блокових продуктів (рис.4), складається із 

завантажувального пристрою, ванни для розморожування з 

патрубками для підведення і відведення води і двох паралельних 

пластинчастих перфорованих електродів з діелектричними 

прокладками і відкидного дна. З метою спрощення конструкції 

установки і безпеки її обслуговування електроди з прокладками 

стаціонарно встановлені у ванні у вертикальному положенні. 

Блок харчового продукту, який підлягає розморожуванню, 

подається в завантажувальний пристрій, який розташований над ванною 

для розморожування. Направляючі цього пристрою пов'язані між собою 

зубчастими стулками, які, у свою чергу, пов'язані з відкидним дном 

ванни. Після того, як блок потрапив у ванну, на перфоровані електроди 

подається напруга і відбувається процес розморожування. 

З метою автоматичного управління завантажувально-

розвантажувальними роботами і процесом розморожування установка 

забезпечена кінцевими вимикачами, увімкненими в електричну схему 

привода. Коли закінчується процес розморожування, відкривається 

відкидне дно ванни, і розморожений продукт випадає на 

розвантажувальний транспортер. Одночасно з розвантаженням з ванни 

розмороженого продукту до неї надходить наступний блок для 

розморожування. 

Перевагою установки для розморожування блокових продуктів 

струмами високої частоти є компактність, автоматизація процесу 
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розморожування і гарний товарний вигляд продукту, а недоліком 

установки – підвищена витрата електроенергії і складність електронної 

системи управління. 

 

 
Рис.4. Установка для розморожування блокових продуктів з 

використанням струмів   високої   частоти: 1 –вимикачі; 2 – рухлива 

муфта; 3 – нерухома муфта; 4 – важіль; 5 –соленоїдна котушка, 6 – 

стулки; 7 – завантажувальний пристрій; 8 – зубчасті стулки; 9 – вісі, 10 – 

щуп; 11 – ванна для розморожування; 12 – перфоровані електроди; 13 – 

діелектричні перфоровані прокладки; 14 – відкидне дно. 

 

Технічна характеристика установки з теплопідводом до об’єму 

продукту приведена в табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Технічна характеристика установки для 

розморожування з теплопідводом до об’єму продукту 

Показники 
Установка зі струмами 

високої частоти 

Продуктивність, кг/год 200 
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Частота струму, МГц 0,0004 

Температура розмороженого 

продукту, °С 

 

1 

Питома витрата води, кг/т 2 

Тривалість розморожування, год 0,7 - 1 

 

4 Контрольні питання 

1 Розморожування харчових продуктів, його сутність;  

2 Особливості організації та проведення процесу 

розморожування різних продуктів; 

3 Класифікація холодильного технологічного обладнання 

для розморожування  харчових продуктів; 

4 Способи та обладнання, яке використовують для 

розморожування харчових продуктів, будова, принцип дії переваги 

і недоліки. 

 

5 Тестові завдання: 

1) Для розморожування харчових продуктів не 

використовують: 

а) установки  з підведенням теплої пари холодильного агента; 

б) установки  з підведенням теплоти до поверхні продукту; 

в) установки з підведенням теплоти до об'єму продукту; 

г) немає вірної відповіді. 

2) Дефростація - це процес: 

а) нагрівання продукту; 

б) зволоження продукту; 

в) усихання продукту 

г) розморожування продукту. 

3) Для розморожування продуктів не існує установок з 

підведенням теплоти до поверхні продукту: 

а) у потоці вуглекислого газу; 

б) у потоці вологого повітря; 

в) у вакуумі і воді; 

г) у воді і повітрі. 

4) Недоліком установок для розморожування харчових 

продуктів з підведенням  теплоти до об'єму продукту є: 
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а) можливість розморожування продуктів тільки правильної 

геометричної форми; 

б) розморожування у присутності водяної пари; 

в) низька якість розморожування; 

г) висока втрата вологи продуктами. 

5) Повторне  заморожування розморожених харчових 

продуктів: 

а) забороняється; 

б) дозволяється; 

в) не має значення; 

г) тільки однократно. 

6) Установки, які використовуються для розморожування 

харчових продуктів за способом підведення тепла до 

розморожуваного продукту можна класифікувати на: 

а) установки з теплопідводом до поверхні і об'єму продукту; 

б) установки з теплопідводом до поверхні продукту; 

в) установки з теплопідводом до об'єму продукту; 

г) немає вірної відповіді. 
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