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Тема: Розрахунок параметрів бланшувальної машини 

Мета роботи: ознайомлення з класифікацією бланшувальних 
машин, вивчення принципу дії і конструкцій бланшувальних машин, 
придбання практичних навичок з їх розрахунку. 
 

1 Порядок виконання роботи 

- Вивчити призначення і суть процесу бланшування; 
- Вивчити класифікацію технологічного обладнання для блан-

шування харчових продуктів; 
- Виконати розрахунок бланшувальної машини. 

2 Завдання для самопідготовки 
У процесі підготовки до заняття потрібно розглянути питання: 
- Теоретичні основи процесу бланшування; 
- Класифікація бланшувальних машин; 
- Вимоги, які пред’являються до бланшувальних машин. 

3 Практична частина 
3.1 Теоретичні відомості 
Бланшуванням називається нетривала теплова обробка овочів, 

картоплі і фруктів до напівготовності з швидким наступним охоло-
дженням холодною водою з метою: 

- збереження природного кольору продукту, що досягається 
руйнуванням окислювальних ферментів під дією високих температур; 

- видалення повітря з тканин продуктів і створення умов для 
кращого збереження вітамінів; 

- збільшення проникності оболонки плодів і овочів; 
- руйнування плазматичного шару для наступного видобування соку; 
- часткового знищення мікроорганізмів; 
- полегшення видалення шкірки плоду. 
Теплова дія на сировину різко змінює усі її властивості, інтенси-

вність дії залежить від виду сировини, міри її попереднього подріб-
нення і характеру теплової дії (тривалості, температури, тиску). При 
дії теплоти тканина, що піддається бланшуванню, стає м’якішою, клі-
тини її набрякають і витісняють повітря з міжклітинного простору, 
протоплазма згортається та відділяється від клітинних оболонок, які 
стають більш проникними. Крім того, завдяки бланшуванню зменшу-
ється гігроскопічність сушених овочів і фруктів, а також інактиву-
ються їх окислювальні ферменти. 
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При бланшуванні частково знищуються мікроорганізми (цвілі, 

дріжджі), головним чином з поверхні, зменшується їх об’єм, зміню-
ється пружність тканин. Проте бланшовані овочі і фрукти не повинні 
бути занадто м’якими, збереження ними початкової форми є обов’яз-
ковою умовою даного виду обробки. 

Характер і інтенсивність змін залежать від виду сировини, її хі-
мічного складу, передусім від вмісту в ній крохмалю та інших висо-
комолекулярних вуглеводів, білкових речовин і води, а також від са-
мого способу і режимів бланшування. 

Важливим завданням бланшування є інактивація ферментів, що 
містяться у свіжих овочах, коренебульбоплодах і фруктах. Ці фермен-
ти каталізують окислення поліфенолів, вітамінів і деяких амінокислот 
з утворенням сполук, що мають темне забарвлення. Найбільш термос-
тійким ферментом є пероксидаза. Для її інактивації рослинна тканина 
має бути нагріта до температури вищої за 75 °С. Повнота її інактива-
ції залежить також від тривалості теплової дії. Тому реакція на перок-
сидазу є загальноприйнятим методом контролю процесу бланшуван-
ня. При температурі води 97 °С повна інактивація пероксидази досяга-
ється: в картоплі, нарізаній стовпчиками, через 3 хв., а в цілих бульбах 
– через 10...25 хв. залежно від їх розміру; у шаткованій капусті при 
температурі в паровій камері 93 °С – через 2...3 хв.; у зеленому горош-
ку при температурі води 92 °С – через 3...4 хв. 

При бланшуванні коренебульбоплодів, овочів та фруктів у воді 
відбуваються і небажані зміни, які приводять до збіднення їх хімічно-
го складу, а також часткове руйнування вітамінів, головним чином ві-
таміну С. Тому бланшувати їх рекомендується в цілому виді, не очи-
щеними від шкірки. Бланшовані коренебульбоплоди ріжуть охоло-
дженими, при цьому вони також добре подрібнюються на коренеріз-
ках, як і сирі. Для зменшення втрат сухих речовин рекомендується 
бланшувати нарізані шматочки картоплі і овочів парою. 

Для бланшування овочів, картоплі та фруктів застосовують теп-
лові апарати різних систем. 

Воду при бланшуванні звичайно підігрівають барботуванням 
пари в неї. При бланшуванні в середовищі пари, пар через барботери 
подається безпосередньо в камеру з продуктом.  

Бланшування у воді можна проводити в стрічкових, ківшевих, 
скребкових, барабанних і інших бланшувальних машинах, бланшу-
вання парою – в стрічкових горизонтальних і похилих апаратах. 
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Бланшування у воді.  

 На рисунку 1 наведені схеми стрічкових машин для бланшуван-
ня в воді. Транспортуючий пристрій складається з тягового органа 
(звичайно це ланцюг) і несучого органа (стрічка), закріплена на лан-
цюзі. Продукт розміщений на стрічці 3 проходить через ванну з во-
дою (розчином солі, кислоти, тощо) 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - планка; 2 - стрічка; 3 - ванна з рідиною; 4 - барботер 
Рисунок 1 – Схеми стрічкових машин для бланшування в воді 
Для утримування продукту на похилих ділянках стрічки вона 

оснащена планками 1. Пара для нагрівання води подається в ванну 
через трубки барботерів 4 під тиском 0,4 МПа. 

В машині на схемі а) обидві гілки транспортера занурені в ван-
ну, на схемі б) – робоча гілка в ванні, а холоста проходить під її дном. 

Ковшова тунельна бланшувальна машина (рисунок 2) складаєть-
ся з тунелю, ківшевого транспортера, каркасу, приводу, паропроводу і 
водопроводу. Бланшувальний тунель складається з окремих скріпле-
них між собою секцій. Уздовж бічних стінок тунелю розташовані на-
прямні, по яких котяться ролики ковшового транспортера. Нижня час-
тина тунелю представляє собою ванну, яка заповнюється водою. 

Сировину завантажують в ковші, які просуваються через тунель 
транспортером. Вони занурені у гарячу воду або знаходяться під дією 
пари. Після закінчення процесу ковші виносять бланшований продукт 
з тунелю і передають його на охолодження. Тривалість бланшування 
можна регулювати від 2 до 32 хвилин.  

1 2 3 Завантаження 

Вивантаження 

Завантаження 
Вивантаження 

1 2 3 
а) 

б) 

4 

4 
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1 - каркас, 2 - тунель; 3 - ківшевий транспортер; 4 - привод;  
5 - паропровід, 6 - водопровід 

Рисунок 2 – Ківшева бланшувальна машина типу БК 
Барабанна водяна бланшувальна машина (рисунок 3) застосову-

ється в консервній промисловості переважно для бланшування зеленого 
горошку. Сітчастий барабан обладнаний для жорсткості каркасом. На 
одному з торців барабана встановлений завантажувальний бункер, на 
іншому – розвантажувальний люк. 

Барабан поміщений в нерухомий кожух, у якому утримується 
трьома парами роликів і обертається за допомогою двох насаджених на 
нього зубчастих кільцевих рейок. Біля завантажувального кінця бара-
бана розташований приводний вал з робочим і холостим шківами. Від 
нього за допомогою конічних шестерень приводиться у рух допоміж-
ний вал з двома циліндричними шестернями, які приводять у рух зуб-
часті рейки барабана. З боку завантажувального отвору у барабан під-
водиться вода, в нижню частину кожуха – пара для нагрівання води. 

Продукт, який поступив через завантажувальний отвір, занурю-
ється в гарячу воду і завдяки наявності спіралі на внутрішній поверхні 
барабана повільно просувається до протилежного кінця барабана. Пе-
ред завантажувальним отвором він омивається холодною водою і 
спеціальними лопатями через розвантажувальний отвір виштовхуєть-
ся з барабану. Тривалість процесу бланшування регулюється зміною 
частоти обертання барабана.  
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1 - завантажувальний бункер; 2 - кільце; 3 - барабан; 4 - спіраль; 
 5 - розвантажувальний жолоб; 6 - ролики; 7 - основа корпусу 
 Рисунок 3 – Барабанна бланшувальна машина 

При частоті обертання 3,5 об/хв. продуктивність бланшувальної 
машини по зеленому горошку складає 0,7…0,85 кг/с при потужності, 
що витрачається 1,5 кВт.  
 Бланшування парою. Широке поширення отримали безперервно 
діючі парові стрічкові бланшувальні машини, які працюють без над-
лишкового тиску (рисунок 4). Агентом, який гріє в них є насичена во-
дяна пара, яку подають в апарат через сопла або барботери. Теплота, 
необхідна для бланшування, виділяється при конденсації водяної пари 
на поверхні продуктів, які обробляються. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Рисунок 4 – Схеми машин для бланшування парою 

 
1 

2 Пара 

Продукт 
Продукт 

Продукт 

Продукт 
1 

2 
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При бланшуванні парою частина робочої гілки стрічки 1 прохо-

дить через закриту парову камеру 2, в якій над стрічкою і під нею 
знаходяться трубки, які барботують пару. При переміщенні через ка-
меру стрічки розміщений на ній продукт обробляється гострою па-
рою, яка виходить з барботера. Тиск пари до вентилю складає звичай-
но 0,3 МПа, в паровій камері 0,1 МПа, при температурі 100 ºС. 

Горизонтальна стрічкова парова бланшувальна машина предста-
вляє собою транспортер з сітчастою стрічкою, що проходить через  
П - подібну парову камеру завдовжки 6 м, з барботером над стрічкою і під 
нею. Сировину бланшують тонким шаром (4...7 см), що створює сприят-
ливі умови для рівномірної теплової обробки усіх шматочків. В процесі 
бланшування шматочки не мнуться. Перевагою бланшувальних машин 
стрічкового типу являється їх універсальність. Вони придатні для блан-
шування не лише картоплі, але і буряка, моркви, капусти і інших овочів. 

Похила стрічкова бланшувальна машина (рисунок 5) складаєть-
ся з похилого транспортера, поміщеного в камеру, що має три секції: 
промивальну, ошпарювальну і промивально-остигальну. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Стрічкова похила бланшувальна машина БК-200 

1 - шнек розподілювач продукту;  
2 - стрічка із дротяної сітки;  
3, 6 - пристрої ополіскування;  
4 - рама і корпус машини; 
5 - перфоровані труби барботера. 
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Всередині ошпарювальної камери встановлений паровий труб ча-

стий барботер 5, а над промивальною і промивально-остигальною каме-
рами – перфоровані труби з трьома рядами отворів для подачі холодної 
води у вигляді душу. 

Нарізані овочі або картопля через завантажувальний пристрій по-
даються в апарат і за допомогою спеціального шнека розміщуються рів-
ним шаром на сітці стрічки транспортера. Продукт проходить через пе-
ршу камеру, де промивається водою, потім в ошпарювальній камері об-
робляється парою, що подається в барботери під тиском до 0,3 МПа, в 
третій камері охолоджується під душем і з його поверхні змивається 
крохмальний клейстер. 

Продуктивність апарата залежить від швидкості руху стрічки, ши-
рини і товщини шару продукту. Для картоплі нарізаної стовпчиками при 
ширині шару 1250 мм і його товщині 30 мм продуктивність машини 
складає 200 кг/год. Потужність електродвигуна 1 кВт. Габаритні розміри 
2950×1500×820. Маса апарата 655 кг. 

Подібну конструкцію має бланшувальна машина БКП-400 продук-
тивністю до 0,115 кг/с. 

Представляють інтерес конструкції шнекових бланшувачів, в них 
основним робочим органом є шнек, що переміщує продукт. При блан-
шуванні в гарячій воді шнек встановлюється горизонтально, в середо-
вищі водяної пари – вертикально або ж під деяким кутом. Через порож-
нинний вал шнека пара подається в жолоб, де знаходиться продукт або 
вода і продукт. 

При частоті обертання від 2,5 до 12 об/хв. шнек переміщує продукт 
від завантажувального кінця жолоба до вивантажувального. Тривалість 
бланшування залежить від довжини шнека і частоти його обертання. На 
продуктивність бланшувача впливають розміри витка шнека і частота 
обертання; продуктивність збільшується пропорційно цим показникам. 

При бланшуванні зеленого горошку в середовищі пари протягом 
2…5 хвилин продуктивність вертикального шнекового бланшувача до-
сягає до 3500 кг/год. 

Парові бланшувальні машини обладнують місцевими відсмок-
тувальними пристроями і оснащують манометром, встановленим на 
паропроводі підводу пари.  

Водяні бланшувальні машини необхідно забезпечувати покаж-
чиками рівня води у ванні, які встановлюють на 200 мм вище барбо-
тера. Машини для бланшування оснащують автоматикою, що відклю-
чає подачу пари при пониженні рівня води у ванні. 
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 3.2 Завдання для практичного заняття 

Завдання: виконати розрахунок бланшувальної машини, якщо 
задані: продуктивність G, кг/с; вид продукту; площа поверхні випаро-
вування води Fвип, м2; маса води, що доливається Wв, кг/с; швидкість 
руху стрічки транспортераv , м/с. 

3.3 Методика розрахунку 

Загальні витрати теплоти, потрібної для реалізації процесу бла-
ншування в бланшувальні машині складаються з витрат на безпосере-
дній нагрів продукту, витрат на випаровування вологи з поверхні 
продукту, витрат на підігрівання води, що доливається до ванни ма-
шини, витрат на нагрівання частин машини і витрат на компенсацію 
втрат теплоти в навколишнє середовище. 

Витрати теплоти на нагрів продукту Q1, Дж/с, 

),tt(cGQ 121            (1) 
де  G - продуктивність бланшувальної машини, кг/с; 
       с - питома теплоємність продукту, Дж/(кг·К), (таблиця 1); 
t1 і t2 - середня початкова і кінцева температура продукту, °С. 
При розрахунку приймається значення початкової температури 

t1 = 18°С;температуру t2 приймають на 2…3 ºС нижчою за температу-
ру бланшування tб (таблиця 1). 

Таблиця 1. – Характеристика продуктів та температура бланшування 

Найменування 
продукту 

Питома  
теплоємність  
продукту с, 
Дж/(кг·К) 

Насипна  
щільність ρ, 

кг/м3 

Температура 
бланшування, 

tб, °С 

Картопля 3,43…3,68 640…750 94…96 
Морква  3,14…3,94 550…650 92…98 
Яблука 3,77…3,91 585…650 94…98 
Горошок  3,52…3,68 350…400 92 
Буряк  3,35…3,90 600…780 93 
Абрикос  3,77…3,88 550…640 94 
Слива  3,31…3,81 600…720 94 
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Витрата теплоти на випаровування вологи, Q2, Дж/с, 

r)рр(КFQ 21випвип2   ,         (2) 

      де Fвип - площа поверхні випаровування води, м2; 
 Kвип - коефіцієнт випаровування, кг/(м2·с·Па), 
    p1 - пружність парів води при температурі випаровування, Па; 
    p2 - пружність парів води при температурі повітря 21 °С, Па. 
      r - теплота випаровування, яка відповідає температурі 

                    бланшування, Дж/кг; r = 2283 Дж/кг. 
     φ - відносна вологість повітря (φ = 0,7); 
Значення пружності парів води при відповідній температурі прийма-

ється по таблиці Б 1 (Додаток Б) 
8,0

вв
7

вип )v(1056,1K   ,        (3) 
де vв - швидкість руху повітря, м/с (υв = 0,02 м/с); 
    ρв - щільність повітря, кг/м3 (ρв = 1,2 кг/ м3); 

Витрати теплоти на підігрівання води, яка доливається до ванни 
бланшувальної машини, Q3, Дж/с,  

),tt(сWQ 34вз      (4) 
де Wв - маса води, яка доливається, кг/с; 
        с - питома теплоємність води, с = 4186 Дж/(кг·К); 
  t3 і t4 - початкова і кінцева температура води, що доливається, °С  
При розрахунку приймається t3 = 17…19 °С і t4 = tб. 

Витрати теплоти на нагрівання стрічки транспортера Q4, Дж/с 
)tt(cGQ 67mm4  ,    (5) 

де Gm - маса стрічки, яка переміщується за одну секунду, кг/с; 
      cm - питома теплоємність стрічки транспортера, 
             cm = 482 Дж/(кг·К));  
 t7 і t6 - кінцева і початкова середня температура стрічки 
            транспортера, °С. 
Кінцева температура транспортерної стрічки приймається рів-

ною температурі бланшування t7 = tб. 
Початкова температура стрічки визначається за формулою 

t6 = tб – (45…53).    (6) 
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Маса стрічки, яка переміщується за одну секунду, кг/с 

погm GvG  ?       (7) 

де  v  - швидкість руху стрічки, м/с; 
погG  - маса 1 погонного метра стрічки, 3,4Gпог   кг/м. 

Витрати теплоти на компенсацію втрат до навколишнього сере-
довища шляхом випромінювання і конвекції Q5, Дж/с 

)tt(FQ ncm0вп5   ,    (8) 

де  впF  - площа поверхні випромінювання машини, що 
                контактує з повітрям м2; 

α0 - сумарний коефіцієнт тепловіддачі конвекцією і  
                випромінюванням, Вт/(м2·К); 10...60   Вт/(м2·К) 
        tcm - середня температура поверхні стінки ванни, °С. 

      (tcm = 34…46 °С); 
tп - температура повітря, °С (tп = 18…21 °С). 

 Для учбового розрахунку можна прийняти площу поверхні ви-
промінювання машини рівною площі випаровування води випвп FF  . 

Загальна витрата теплоти при бланшуванні в воді Qзаг, Дж/с,  

54321заг QQQQQQ  .       (9) 

 Загальна витрата теплоти при бланшуванні парою загQ , Дж/с 

 4321заг QQQQQ  ,   (10) 
 де 1Q  - витрати теплоти на нагрів продукту, Дж/с; 

    2Q  - витрати теплоти на нагрів апарата (стрічки), Дж/с; 
    3Q  - витрати теплоти на компенсацію втрат до навколишнього 
             середовища шляхом випромінювання і конвекції, Дж/с; 
    4Q  - втрати теплоти внаслідок витоків пари по причині 
             негерметичності апарата, Дж/с. 

Втрати теплоти 4Q  важко визначити розрахунком тому, що во-
ни обумовлюються конкретною конструкцією бланшувального апара-
та та режимом його роботи, тому ці втрати обчислюються в процент-
ному відношенні від суми трьох перших складових. 
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Дослідженнями встановлено, що ці втрати складають в закрито-

му бланшувачі 1…2%, в шнековому 5…10%, в стрічковому з витяж-
ною трубою 10…20%. 

Таким чином втрати теплоти внаслідок витікань пари: 

b100
b)QQQ(Q 321

4 


 ,    (11) 

 де b  - відсоток втрат теплоти, % 
Витрати пари, D, кг/с, 

)іі(QD кзаг  ,       (12) 

де кi  ентальпія конденсату, Дж/кг ( кі  = 417,5 Дж/кг); 
     i - ентальпія гріючої пари, ( і  = 2700 Дж/кг) 

У тих випадках, коли бланшування продукту ведеться у водному 
розчині солі, кислоти або лугу з підігріванням через поверхню нагрі-
вання, числове значення ентальпії конденсату iк приймаємо рівним 
температурі бланшування або менше її на 5…8 °С. 

Площа поверхні нагрівання F, м2, бланшувальної машини при τ = 1 с 

,tk/QF заг         (13) 
де k - коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2·К), k = 1900 Вт/(м2·К); 
   Δt - різниця між температурами пари і бланшування, °С. 

бпр ttt  ,      (14) 

 де npt  - температура гріючої пари, 115...100tnp   ºС 
Витрати охолоджувальної води, кг/с. 

вnк

52
охл с)tt(

)tt(cGW



 ,    (15) 

де t2 - температура продукту до охолодження, °С (приймаємо t2 = tб); 
    t5 - температура продукту після охолодження, °С (t5 = 25…35 °С); 
tп  і tк - початкова і кінцева температури охолоджувальної води, °С  
             (tп = t3 і tк = tб ); 
    св - питома теплоємність води, св = 4186 Дж/(кг·К). 
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4 Порядок оформлення звіту 

Звіт про розрахунково-проектну роботу оформляється відповід-
но до вимог і включає: 

- мету роботи; 
- теоретичну частину, в якій викладаються теоретичні основи 

процесу бланшування, класифікація бланшувальних машин, а також 
вимоги, що пред’являються до них; 

- розрахункову частину, в якій приводиться розрахунок бланшу-
вальної машини по індивідуальному варіанту (таблиця. А 1), опис її 
конструкції і принципу дії; 
 

5 Контрольні запитання 

1 Що таке процес бланшування? 
2 З якою метою проводять бланшування картоплі, овочів і фруктів? 
3 Поясніть принцип дії бланшувальної машини. 
4 Чому парові бланшувальні машини більш перспективні у порівнянні 
з водяними? 
5 Які типи бланшувальних машин плодів і овочів вам відомі? 
6 Наведіть порядок теплового розрахунку бланшувальної машини. 
7 Які види блокування застосовують в парових і водяних бланшува-
льних машинах? 
8 Які зміни відбуваються у харчових продуктах при бланшуванні? 
 
 Рекомендована література 
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2 Технологическое оборудование консервных заводов / М.С. Ами-
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Додаток А 

(довідковий) 
Таблиця А1 Варіанти індивідуальних завдань 

Н
ом

ер
  

ва
рі

ан
ту

 

Продук-
тивність 
G, кг/с  

Вид  
продукту 

Площа  
поверхні  

випаровування 
води, Fвип, м2 

Маса  
води, що  
додається 
Wв, кг/с 

Швидкість руху 
стрічки  

транспортера 
υ, м/с.  

1 0,138 Картопля  8,1 0,051 0,075 
2 0,139 Морква  8,2 0,052 0,070 
3 0,140 Яблука  8,3 0,053 0,065 

4 0,142 Горошок  
зелений 8,4 0,050 0,060 

5 0,144 Буряк  8,5 0,059 0,055 
6 0,146 Абрикоси  8,6 0,054 0,050 
7 0,150 Слива  8,7 0,051 0,073 
8 0,154 Картопля  8,8 0,052 0,071 
9 0,158 Морква  8,9 0,053 0,072 

10 0,162 Яблука  9,0 0,060 0,074 

11 0,166 Горошок  
зелений 8,1 0,059 0,076 

12 0,170 Буряк  8,2 0,054 0,066 
13 0,174 Абрикоси  8,3 0,051 0,073 
14 0,178 Слива  8,4 0,052 0,071 
15 0,183 Картопля  8,5 0,053 0,072 
16 0,188 Морква  8,6 0,060 0,074 
17 0,92 Яблука  8,7 0,059 0,076 

18 0,196 Горошок  
зелений 8,4 0,054 0,073 

19 0,200 Буряк  8,5 0,051 0,071 
20 0,200 Абрикоси  8,6 0,052 0,072 
21 0,208 Слива  8,7 0,053 0,074 
22 0,212 Картопля  8,8 0,058 0,076 
23 0,216 Морква  8,9 0,057 0,046 
24 0,220 Яблука  9,0 0,056 0,048 

25 0,222 Горошок  
зелений 8,1 0,055 0,051 



 17 
 

Додаток Б 
(довідковий) 

Таблиця Б1 Пружність водяної пари при різних її температурах 

t, °С pн, Па t, °С pн, Па 
0 610,5 40 7371,5 

5 871,8 50 12330,2 

10 1227,7 60 19861,7 

14 1599,6 70 31192,2 

16 1812,9 80 47321,5 

18 2066,2 90 70115,8 

20 2332,8 100 101308,0 

25 3172,5 150 470880,0 

30 4238,9 200 1500930,0 
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