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СУШІННЯ МОРКВЯНО-КВАСОЛЯНОГО ХАРЧОВОГО ПОРОШКУ 
 
Досліджено сушіння нових функціональних продуктів харчування, що складаються з моркви та квасолі. Надано 
рекомендації щодо режимів сушіння. 
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Постановка проблеми 
Забезпечення людства збалансованим харчуванням є нагальною проблемою сьогодення. Одним із 

підходів до вирішення цієї проблеми є виробництво функціональних продуктів, зокрема для лікування 
захворювань, що є наслідком дефіциту харчових речовин.  

Внаслідок складного механізму тепломасоперенесення аналітичний розрахунок сушіння таких 
продуктів, зокрема морквяно-квасоляної суміші, майже неможливий, тому процес зазвичай досліджують 
експериментальним шляхом. 

 
Метою статті є дослідження кінетики зневоднення морквяно-квасоляного харчового порошку.  
 
Виклад основного матеріалу 
Зневоднення морквяно-квасоляного харчового порошку досліджували на стенді, розробленому 

співробітниками Інституту технічної теплофізики НАН України (рис. 1). 
У сушильній камері 1 на штоку терезів 6 розміщували піддон зі зразками розміром 10×50×40 мм. 

Сушильний агент (повітря) вологовмістом 10 г/кг нагрівали до 60, 70 і 100 °С за допомогою трисекційного 
електричного нагрівника й подавали в сушильну камеру зі швидкістю 3,5 м/с. Щоб підтримувати 
температуру повітря сталою, застосовували автоматичну систему регулювання ЕРТ-4 7 із точністю 
спрацювання сигнальних контактів ±2 °С і термометри опору ТСМ-50 8. 
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1 – сушильні камери; 2 – ділянка нагрівання теплоносія; 3 – вентилятор; 4 – потенціометр;  
5 – пульт керування; 6 – терези; 7 – регулятор температури повітря; 8 – термометр опору;  

9 – патрубок підведення пари; 10 – повітропровід; 11 – патрубок відведення повітря; 12 – психрометр 

Рис. 1 – Схема експериментальної установки 



Установлено, що з підвищенням 
температури сушильного агенту від 60 до 
100 °С тривалість сушіння скорочується на 35 
%, а швидкість сушіння зростає в 1,5 раза (рис. 
2). Але висока температура негативно впливає 
на якість висушуваної суміші, про що свідчать, 
зокрема, втрата нею кольору й 67 % 
каротиноїдів (табл. 1). 

Щоб покращити умови сушіння й 
зменшити втрати, застосовано ступеневий 
режим сушіння, під час якого температуру 
сушильного агенту на кінцевій стації сушіння 
зменшували зі 100 до 70 °C. Завдяки цьому, за 
зменшення тривалості сушіння на 25 % 
порівняно з іншими режимами, вдалося 
зберегти якість продукту на тому рівні, як і за 
температури 70 °C (крива 4 на рис. 2). Це 
пояснюється тим, що під час першого періоду 
швидкість сушіння є значно більшою завдяки 
вищій температурі, а сам продукт не встигає 
нагрітися до 100 °C. 

Енерговитрати за ступеневого режиму 
виявилися на 12 % менші, якщо порівнювати з 
режимом за 100 °C, і на 33 %, – за 70 °C (див. 
табл. 1). 

Для реалізації процесу доцільно 
застосовувати сушіння під вакуумом, за якого 
повітря поглинає більшу кількість вологи, аніж 
за конвективного сушіння [2]. 
 

Висновки 
Для зневоднення морквяно-квасоляного харчового порошку запропоновано ступеневий режим з 

початковою температурою сушильного агенту 100 °С, яку під час другого періоду сушіння зменшують до 70 
°С. 
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The process of drying of new functional foods which consist of carrot and kidney bean is analyzed. It is given 
recommendation in relation to the modes of drying. 
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1 – 60 °С; 2 – 70 °С; 3 – 100 °С; 4 – 100/70 °С 

Рис. 2 – Криві сушіння за різної температури  
сушильного агенту 

Таблиця 1 – Порівняння режимів сушіння 

Температурний 
режим, °С  

Втрата кароти-
ноїдів, % 

Питома витрата 
теплоти, 

МДж/кг вологи 
70 °C 9 18,0 
100  67 16,2 

100/70 °C 12 12,8 


