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Аннотація. Стаття присвячена дослідженням крохмальної патоки як об’єкту розпилювального
сушіння в системі «крапля-парогазове середовище» на експериментальному стенді сушіння одиничних
крапель у потоці нагрітого теплоносія.
Рідкий концентрат крохмальної патоки з вмістом сухих речовин 78-83% має високов’язку консистенцію, що викликає ускладнення в багатьох технологічних процесах. Отримання її у формі сухого порошку методом розпилювання дозволить поліпшити умови використання та розширити галузі її застосування.
Наявність цукристих речовин у складі відносно кислих розчинів сприяє прояву властивостей, характерних для аморфних речовин та полімерних матеріалів. За рахунок цього крохмальна патока належить до категорії термопластичних матеріалів – одних з найскладніших об’єктів розпилювального
сушіння.
Здатність до висушування колоїдної системи, якою є крохмальна патока, а також адгезійність висушених часток у камері розпилювальної сушарки, закладені в її фізико-хімічних характеристиках та
реологічних властивостях. Саме вони визначають кінетику сушіння крапель її розчинів, морфологію та
міцність висушених часток під впливом різних температурних режимів.
Дослідження процесу сушіння крапель крохмальної патоки з масовою часткою редукуючих речовин
38-42% проводились з розчинами концентрацією сухих речовин 40%, 45%, 50%, 55%, 60% і температурах теплоносія 140 оС, 160оС, 180оС, 200оС. Встановлено, що при вмісті сухих речовин у розчинах ≥50% і
підвищенні температури теплоносія до 200оС відбувається миттєве зростання градієнтів концентрації та тиску на поверхні щільної непроникливої оболонки висушуваної краплі, що характерно для колоїдних систем. Свідченням тому є наведені фотоматеріали різких змін форми, розмірів та структури
крапель у стадіях кипіння та досушування.
Більш того, різке зростання дифузійного опору процесам вологопереносу призводить до утримання
залишкової вологи всередині кралі. Підтвердженням тому стало зафіксоване в процесі вивчення фізичного стану висушених крапель (часток) даних розчинів (≥50%) кипіння водяної пари у вигляді бульбашок,
які виникали з отворів крапель під час їх зондування у потоці теплоносія.
Більшу здатність висушуватись до сухого стану, визначену за кінетичними залежностями відносної тривалості зневоднення крапель до крапки кр.3, встановлено для розчинів з концентрацією <50% при
температурі теплоносія 180-190оС. Однак, у потоці теплоносія висушені краплі усіх досліджених концентрацій розчинів патоки перебували у в’язко-пластичному стані і проявляли адгезійність. За результати аналізу фізичного стану висушених крапель крохмальної патоки у потоці теплоносія та поза його
межами лише після охолодження частки набували твердості при відсутності адгезійних властивостей.
Ключові слова: крапля, температура теплоносія, крохмальна патока, кінетика сушіння, адгезійність.
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STUDY OF MALTODEXTRIN SOLUTIONS AS AN OBJECT OF
SPRAY DRYING IN THE "DROP-STEAM ENVIRONMENT" SYSTEM
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Abstract. An article is devoted to the study of maltodextrin as an object of spray drying in the system "dropvapor medium" at an experimental apparatus for drying single droplets in a flow of heat transfer agent.
Liquid maltodextrin concentrate containing 78-83% dry matter is characterized by a high-viscosity
consistency, which causes complications in many technological processes. Obtaining it in the dry powder form
by spraying will improve its conditions of use and expand its application.
The presence of sugary substances, which are present in mildly acidic solutions, сontributes to the
manifestation of properties typical for amorphous substances and polymeric materials. This is the reason why
maltodextrin belongs to the category of thermoplastic materials which are ones of the most difficult spray drying
objects.
The drying ability of the maltodextrin coloid system as well as the adhesion of the dried particles in the
spray dryer chamber are inherent in its physicochemical characteristics and rheological properties. It is they
that determine the kinetics of drying droplets of the solutions, morphology and strength of the dried particles
under the influence of different temperature parameters.
Studies of drying droplets of maltodextrin solutions having a mass fraction of reducing sugars of 38-42%
were carried out at concentrations of 40%, 45%, 50%, 55% and 60% of dry matter and heat transfer agent
temperatures of 140оC, 160оC, 180оC and 200оC. It has been determined that when the solutions are ≥ 50% dry
matter and the heat transfer agent temperatures rises to 200°C, an instant increase in the concentration and
pressure gradients on the surface of the dense impermeable shell of the hanging drop occurs which is typical for
coloid systems. These facts are evidenced by the photographic materials of various changes in the shape, size
and structure of droplets in the stages of boiling and drying.
Moreover, a sharp increase in diffusion resistance to moisture transfer results in the retention of residual
moisture inside the droplet. This fact is confirmed by boiling of water vapor in the form of bubbles which
emerged from the holes of the drops during their probing in the flow of heat transfer agent. It was recorded
when studying the physical state of dried droplets (particles) of the solutions (≥50%).
A higher capacity to dry to a dry state, which was determined from the kinetic dependences of the relative
duration of droplets dehydration to the critical point 3, was found for solutions with a concentration of <50% at
heat transfer agent temperature of 180-190oС. However, the dried droplets of any of investigated maltodextrin
solutions in the flow of heat transfer agent were in a viscous-plastic state and revealed adhesion. An analysis of
the physical state of dried drops of maltodextrin in the flow of the heat transfer agent and beyond its boundaries
allowed to establish that only after cooling did the particles become solid without adhesion properties (20 оС).
Key words: droplet, temperature of heat transfer agent, maltodextrin, drying kinetics, adhesion.
Постановка проблеми. Харчові продукти та інгредієнти широкого спектру дії, вироблені з натуральної природної сировини без хімічних добавок, користуються підвищеним попитом. До таких універсальних і багатофункціональних продуктів належить крохмальна (кукурудзяна) патока. Завдяки властивостям консерванта і стабілізатора, антикристалізатора і цукрозамінника, формоутворювача, розрихлювача
та згущувача, поліпшувача структурних і реологічних властивостей харчових середовищ, а також як
засобу для зменшення вологопоглинаючих властивостей продуктів, крохмальна патока широко використовується у кондитерській, молочній, хлібопекарській, харчопереробній, консервній, лікеро-горілчаній,
фармацевтичній, комбікормовій та ін. галузях промисловості [1-7].
Використання крохмальної патоки, яка для подовження терміну її зберігання виробляється у формі
рідкого концентрату з вмістом сухих речовин 78-83%, в багатьох технологічних процесах (вивантаження,
дозування, змішування, диспергування та ін.) зазвичай ускладнене її високов’язкою консистенцією та
адгезійністю. Отримання її у формі дисперсного порошку, що можливо лише методом розпилювального
сушіння, є актуальним і перспективним для поліпшення умов та розширення галузей її застосування.
Здатність до висушування колоїдних систем, якою є крохмальна патока, обумовлюється структуроутворюючими та паропровідними властивостями матеріалу, а термостійкість матеріалу при термічному
зневодненні, адгезійність та міцність висушених часток у камері розпилювальної сушарки визначаються
фізико-хімічними характеристиками та реологічними властивостями вихідного продукту [8-11]. Визначення раціональних теплотехнологічних режимів отримання сухої форми крохмальної патоки, а також
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принципової схеми організації усього технологічного процесу отримання порошку методом розпилювання має базуватися на знанні особливостей кінетики сушіння даного рідкого продукту і властивостей
порошкового матеріалу після висушування під впливом різних температурних умов.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Крохмальна патока – натуральна харчова добавка, яка
має вигляд густої безбарвної прозорої маси. Харчові продукти з патокою у якості цукрозамінника набувають присмаку та аромату карамелі. Її використовують при виготовленні зефіру, тортів, лукума, глазурі,
а також льодяникових карамелей та мармеладу, а наявність її у складі охолоджених десертів та морозива
дозволяє знизити точку замерзання продукту [1]. Крохмальна патока цілком безпечна для здоров’я, а
тому активно застосовується у виготовленні консервів з плодів та ягід, соусів, пива та безалкогольних
напоїв, певних сортів хліба (у т.ч. бородінського), дієтичного та спортивного харчування. Поживні речовини у патоці представлені більше вуглеводами, а біологічно активні – вітамінами і мікроелементами:
мідь, фтор, цинк, хром, кобальт, фосфор, нікель, натрій, калій, селен, кальцій, магній, органічне залізо.
Патока сприяє підвищенню еластичності м’якіша випічки, значному подовженню терміну свіжості пряників, хлібобулочних виробів, запобігає утворенню плісняви [2-4].
Хімічно патока визначається як мальтодекстрин або декстринмальтоза – продукт ферментативного
або неповного кислотного гідролізу крохмалю (крохмалевмісної сировини), який є побічним продуктом
отримання крохмалю та цукру і складається з декстринів, глюкози та мальтози. Якщо ще нещодавно
вироблявся тільки один вид крохмальної патоки – карамельна, то на сьогодні в залежності від глибини
гідролізу (ступеня оцукрення крохмалю) і поєднання цих вуглеводів патока виробляється [4-9]:
— низькооцукрена, що містить 11-12% глюкози, 19-20% мальтози і 65-70% декстринів;
— середньооцукрена, відповідно 19-21%,
18-20%,
і 55-60%;
— високооцукрена відповідно
до 45%,
~ 40%
і 6-8%,
а за вмістом масової частки редукуючих речовин (на мальтозу, %) [6]:
— карамельна низькооцукрена 30-34%;
— карамельна вищого сорту
38-42%;
— глюкозна високооцукрена
34-44%;
— мальтозна
45-60%.
В Україні крохмальну патоку виробляють шляхом ферментативного гідролізу кукурудзяного крохмалю з подальшим її очищенням і концентруванням [3, 5-7]. Характеристики крохмальної патоки, яка
була обрана як об’єкт наших досліджень, наведені в таблиці 1.
Про багатофункціональність крохмальної патоки свідчить її широке використання у фармацевтичній
промисловості як допоміжної речовини у зовсім різних технологічних процесах: як зв’язувальна (склеювальна) речовина в таблетках, які отримують методом грануляції (3-10%) або прямим пресуванням (240%), як регулятора осмотичного тиску розчинів (10-50%), як інгібітора кристалізації (5-20%), як наповнювача (10-99%), гелеутворювача та регулятора в’язкості (10-50%). Із терапевтичною метою її (патоку
або мальтодекстрин) застосовують як джерело вуглеводів у складі харчових добавок [8, 9].
Для отримання сипкого дисперсного порошку методом розпилювання слід враховувати природні характеристики рідкого продукту (крохмальної патоки): хімічний склад, реологічні властивості розчинів в
залежності від вмісту сухих речовин і температури, температуру фазових переходів, у т.ч. склування
біополімерів в охолодженому стані та ін.[1, 6, 9, 18]. При цьому питанням управління дисперсним складом та характеристиками порошку як основних критеріїв його якості завжди приділяється особлива увага, де ключовими і визначальними вважаються процеси формо- та структуроутворення при зневодненні.
Адже на якість порошкового продукту безпосередньо впливають морфологія висушених часток (форма,
щільність, монолітність, міцність) та ступінь дисперсності порошку, що визначає його структурномеханічні характеристики і можливість своєчасного видалення з зони термічної дії [10-20].
При термічному зневодненні методом розпилювання вміст цукристих речовин у складі відносно кислих вихідних розчинів (табл. 1) зазвичай призводить до прояву якостей, характерних для аморфних
речовин та полімерних матеріалів, що і обумовлює належність крохмальної патоки до категорії термопластичних та адгезійних матеріалів – одних з найскладніших об’єктів розпилювального сушіння [1, 6, 9,
17, 18].
Вміст декстринів у складі багатофункціональних добавок (мальтодекстрини, циклодекстрини), які
вводяться у колоїдний розчин або колоїдну капілярно-пористу рідку гетерогенну систему рослинного
походження для посилення їх структуроутворюючої здатності при сушінні у диспергованому стані,
сприяє, за даними авторів [19-23], значному покращенню паропровідних властивостей поверхневої кірочки висушуваних крапель та збільшенню виходу порошку з сушарки завдяки більшій міцності структури
(каркасу) часток і кращій їх сипкості. Такий результат досягається завдяки взаємодії усього комплексу
структуроутворюючих елементів рослинної сировини (білків, пектинів, полісахаридів та ін. розчинних
речовин) та декстринів біополімерної структуруючої добавки в умовах дії механізмів дискретно-
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імпульсного введення енергії в об’ємі колоїдної гетерогенної системи на стадії її підготовки до розпилювального сушіння і далі – при дифузійних процесах вологопереносу всередині сформованої і зневодненої
у факелі розпилу краплі. У випадку ж сушіння крохмальної патоки, де введення додаткових структуруючих речовин неможливе, проблеми формування жорсткого і стійкого до фізичних навантажень каркасу
висушуваних часток вимагають особливої уваги.
Таблиця 1 – Якісні характеристики крохмальної патоки
Показник
[3]
Вид продукції
Ферментативний сироп глюкозний
Сировина
Зерно кукурудзи
Опис продукту
Органолептичні характеристики
Зовнішній вигляд
Однорідна в’язка рідина
Колір
Від безбарвного до слабкожовтого
Смак, запах
Властивий,
без стороннього присмаку і запаху
Фізико-хімічні характеристики
Декстрозний еквівалент (масова частка
40
редукуючих речовин), %
38-42
1,49
Показник заломлення (20оС)
Густина, кг/дм3 (20оС)
1,41
В’язкість, спз (40оС)
Масова доля сухих речовин, max, %
83 (не менш 78,0)
Масова доля видимих сухих речовин,
%, не менш
80,4
Масова частка SO2, max, мг/кг
<10
Масова доля золи, %, не більш
0,1
Забарвленість, одиниць ICUMSA, max
2,0
одиниць RBU, не більше
Вуглеводний склад до маси с.р., %:
глюкоза
10-14
мальтоза
14-18
мальтотриоза
16-20
вищі цукри
50-54
Кислотність [NaOH 0,1 моль/дм3 (0,1
н.)] для нейтралізації в 100 г с.р. см3, не
5,0
більш
рН
4,0-6,0
Калорійність/100 г
320
Температура карамельної проби, оС

[5-7]

38-42
1,4866-1,4893
1,4105-1,4173
4900-5100
78-79

20
0,1
25

145

Враховуючи наведені вище особливості крохмальної патоки як об’єкту розпилювального сушіння,
експериментальні дослідження процесу сушіння одиничних крапель її розчинів обов’язково мають
включати вивчення особливостей формо- та структуроутворення крапель (часток) при зневодненні та
фізичного стану висушених часток як в потоці високотемпературного теплоносія, так і поза його межами.
Мета роботи полягала у дослідженні процесу сушіння крапель розчинів крохмальної патоки з масовою часткою редукуючих речовин 38-42% в системі «крапля–парогазове середовище» на експериментальному стенді в потоці нагрітого теплоносія і фізичного стану висушених крапель (часток) під впливом
різних температурних режимів для визначення раціональних теплотехнологічних параметрів процесу
отримання її порошку методом розпилювання.
Науково-дослідні завдання:
- дослідити кінетичні залежності темпу прогрівання крапель крохмальної патоки у стадіях кіркоутворення та досушування, відносної тривалості процесу у цих стадіях і тривалості зневоднення до крапки
критичної кр.3 при різному вмісті сухих речовин у розчинах та різних температурах теплоносія;
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- вивчити фізичний стан висушених крапель (часток) у потоці нагрітого теплоносія і поза його межами на наявність термопластичних та адгезійних властивостей.
Матеріали та методи досліджень
Матеріали досліджень: водні розчини крохмальної патоки з масовою часткою редукуючих речовин
38-42 - продукту ферментативного гідролізу кукурудзяного крохмалю.
Експериментальні дослідження. Моделювання процесу сушіння одиничних крапель розчинів розміром ~1,5 мм в системі «крапля-парогазове середовище» на експериментальному стенді у потоці високотемпературного теплоносія здійснювались, як показано у роботі [24], з залученням сучасного цифрового
реєстратора температури краплі, цифрового мікроскопу, призначеного для трансляції зображення спаю
термопари з краплею на монітор ПК під час проведення різних операцій з краплею (сушіння, охолодження, зондування за допомогою тонкого металевого щупа, вилучення її зі спаю) та відеозапису процесу сушіння краплі. Накопичені на цифровому реєстраторі температури краплі експериментальні дані за
допомогою спеціальної комп’ютерної програми розгортаються у файлі Datalogger Document у відповідні
термограми. За знятими з термограм числовими даними у програмі Microsoft Excel в подальшому будуються наступні кінетичні залежності: темпу прогрівання крапель у стадіях кіркоутворення
(dТк/dτ)кірк=ƒ(Тп) та досушування (dТк/dτ)V=ƒ(Тп), відносної тривалості окремих стадій процесу зневоднення крапель τкр2/τзаг, τкр3/τзаг, τV/τзаг та загального часу їх висушування τзаг=ƒ(Тп). З матеріалів відеозапису формуються відповідні кінограми процесу сушіння і динаміки морфологічних змін форми та розмірів
краплі в процесі зневоднення.
Результати експериментальних досліджень та їх аналіз. Для проведення досліджень були підготовлені розчини крохмальної патоки з масовою часткою редукуючих речовин 38-42% і вмістом сухих
речовин: 40%, 45%, 50%, 55% та 60%. Дослідження процесу сушіння одиничних крапель цих розчинів
проводились при температурах теплоносія (повітря): 140оС, 160оС, 180оС та 200оС.
Кінетика сушіння. Згідно класифікації матеріалів як об’єктів сушіння методом розпилювання, розвиненої та доповненої доктором технічних наук Малецькою К.Д. [10], крохмальна патока з масовою
часткою редукуючих речовин 38-42% за характером термограм сушіння крапель розчинів усіх досліджених концентрацій сухих речовин відноситься до рідинних матеріалів 3-III групи. При зневодненні крапель даної групи рідких матеріалів характерно утворення на поверхні розділу фаз щільної пружної непроникливої для водяної пари оболонки, яка чинить дифузійний опір процесу вологопереносу, що викликає інтенсивні зміни розмірів та форми крапель у стадіях кипіння та досушування. До цієї групи
об’єктів сушіння належать деякі розчини високомолекулярних сполук, якими є, зокрема, природні біополімери (білки, вищі полісахариди та ін.), переважна більшість концентрованих екстрактів рослинного
походження (крушини, кори дуба та ін.), екстрактів зернових (солодовий, полісолодовий), концентровані
фруктові соки та багато ін. рідких матеріалів, досліджених в системі «крапля-парогазове середовище»
[10, 15-17].
Основною особливістю сушіння крапель розчинів даної крохмальної патоки, незалежно від вмісту
сухих речовин Со, є протікання процесу зневоднення виключно у другому «високотемпературному» сушильному періоді (періоді падаючої швидкості сушіння) в умовах кіркоутворення й багаторазового різкого роздування крапель у стадіях кипіння та досушування. На термограмах сушіння Тк= ƒ(τ) відмічалась
характерна для цього продукту короткочасність стадії кіркоутворення (до крапки кр.2): τ кр2/τзаг=0,16-0,24
в залежності від вмісту сухих речовин, і значна відносна тривалість стадій кипіння та досушування. Так,
при збільшенні концентрації розчинів за сухими речовинами від 40% до 60% відносна тривалість стадії
кипіння τкип/τзаг скорочувалась від 0,30 до 0,20, а стадії досушування τV/τзаг подовжувалася від 0,45 до
0,65. У зв’язку з цим більше уваги було приділено аналізу показників відносної тривалості зневоднення
крапель крохмальної патоки до крапки кр.3, яка включає і стадію кипіння (відрізок кр.2-кр.3 на термограмі сушіння) як більш визначальної ступінь їх висушування.
За результатами обробки термограм були побудовані кінетичні залежності процесу сушіння крапель
крохмальної патоки, наведені на рис.1-6. Кінетичні залежності (dТк/dτ)кірк=ƒ(Тп) темпу прогрівання крапель розчинів крохмальної патоки у стадії кіркоутворення (рис. 1) мають характер помірного збільшення
з перегином на рубежі температури теплоносія 180 оС, вище якої (відрізок кривих в межах Тп=180-200оС)
темп прогрівання крапель різко зростає на 25-30%.
Збільшення вмісту сухих речовин від 40% до 60% викликає закономірне прискорення процесу виділення сухої фази розчинених у дисперсійному середовищі речовин на поверхні розділу фаз, що призводить до підвищення темпу прогрівання цих крапель тільки при Тп=180оС в 1,3-1,5 рази (рис. 1). Отже,
якщо для розчину з Со=40% темп прогрівання крапель складає (dТк/dτ)кірк=10о/с, а для розчину з Со= 50%
– (dТк/dτ)кірк=13 о/с, то для розчину з Со=60% – вже (dТк/dτ)кірк=16о/с. За таких умов відносна тривалість
стадії кіркоутворення скорочується для усіх досліджених температур теплоносія в середньому на 35%
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(рис. 2). А з підвищенням температури теплоносія від 140оС до 200оС ця ж стадія процесу зневоднення
(кіркоутворення) τкр2/τзаг (рис. 2) та відносна тривалість зневоднення до крапки кр.3 τкр3/τзаг (рис. 3) скорочуються в середньому на 26-27% в залежності від вмісту сухих речовин. Виходячи з аналізу отриманих
даних, зменшення темпу прогрівання крапель 40%-го та 45%-го розчинів патоки (дві криві знизу, рис. 1)
позитивно позначається на показниках відносної тривалості стадії кіркоутворення (рис. 2) і, особливо,
зневоднення до крапки критичної кр.3 (рис.3): криві τкр2/τзаг та τкр3/τзаг для цих розчинів розташовані вище
решти, що свідчить про більшу ефективність процесу вологовидалення.

Рис. 2 – Кінетичні залежності τкр2/τзаг=ƒ(Тп)
відносної тривалості стадії кіркоутворення
при сушінні крапель розчинів крохмальної
патоки різного вмісту сухих речовин від температури теплоносія
Як видно на рис. 4, показники відносної тривалості стадії досушування для цих двох розчинів (40%
та 45%) значно менші: криві τV/τзаг розташовані нижче за решту кривих. При цьому збільшення температури теплоносія вище 180оС, вже не має такого впливу на значення τV/τзаг для усіх концентрацій розчинів.
А згідно з даними [10, 11, 16, 17], чим більше значення відносної тривалості зневоднення до крапки кр.3
(τкр3/τзаг) і коротший час стадії досушування (τV/τзаг), тим більший відсоток вологи видалено з краплі.
Завдяки цьому зростає вірогідність отримання на розпилювальній сушарці порошку меншої кінцевої
вологості і більшого терміну зберігання.
Рис. 1 – Кінетичні залежності
(dТк/dτ)кірк=ƒ(Тп) темпу прогрівання крапель
розчинів крохмальної патоки різного вмісту
сухих речовин від температури теплоносія

Рис. 3 – Кінетична залежність τкр3/τзаг=ƒ(Тп)
відносної тривалості зневоднення до крапки
кр.3 крапель розчинів крохмальної патоки
різного вмісту сухих речовин від температури
теплоносія

Рис. 4 - Кінетична залежність τV/τзаг=ƒ(Тп)
відносної тривалості стадії досушування крапель розчинів крохмальної патоки різного
вмісту сухих речовин від температури теплоносія
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За отриманими експериментальними даними вміст сухих речовин в розчині крохмальної патоки з
масовою часткою редукуючих речовин 38-42% при подачі в розпилювальну сушарку має складати 4045%, оскільки співвідношення показників відносної тривалості зневоднення крапель до крапки кр.3
(τкр3/τзаг) та відносної тривалості стадії досушування (τV/τзаг), наприклад, при Тп=180-190оС перебувають
в найбільш прийнятних межах: ~ 0,55:0,45 – 0,50:0,50 відповідно. Вже при Со=50% і вище співвідношення цих показників змінюється у бік зростання відносної тривалості стадії досушування, що неприпустимо.
Як бачимо з графічних залежностей, наведених на рис. 5, показники темпу прогрівання крапель розчинів крохмальної патоки у стадії досушування значно нижчі, ніж у стадії кіркоутворення (рис.1), проте
для менш концентрованих розчинів (40-45%) цей показник вищій, ніж для більш концентрованих розчинів патоки (50-60%). Так, наприклад, при температурі 180оС для розчинів з Со=40% та 45% значення
(dТк/dτ)V ≈9,5 о/с та 8,5о/с відповідно, а для розчинів з Со=50% та 60% – (dТк/dτ)V ≈ 8,0о/с та 6,5о/с відповідно. Саме більшим темпом прогрівання крапель у цій стадії пояснюються найменші показники відносної
тривалості стадії досушування τV/τзаг (рис. 4), що свідчить про кращу їх здатність до висушування завдяки
більш ефективному протіканню процесу вологовидалення за умов меншого дифузійного опору поверхневої оболонки висушуваних крапель у порівнянні з розчинами патоки з Со=50-60%.
Отже, за кінетичними характеристиками сушіння одиничних крапель в системі «крапля-парогазове
середовище» у потоці нагрітого теплоносія більшу здатність до висушування серед досліджених зразків
крохмальної патоки проявили розчини найменшого вмісту сухих речовин Со=40% та 45%.
Збільшення температури теплоносія від 140оС до 200оС сприяє інтенсифікації процесу тепломасопереносу при зневодненні крапель, в результаті чого загальний час їх сушіння закономірно скорочується до
35-40% (рис. 6). Як в усіх наведених кінетичних залежностях (рис. 1-5), так і на кривих залежності загального часу сушіння крапель крохмальної патоки від температури теплоносія (рис. 6) спостерігається
перегин кривих на відмітці температури 180оС, вище якої криві τзаг=ƒ(Тп) набувають більш пологу траєкторію, що свідчить про зниження впливу температури на час сушіння. Це є підставою вважати ці температури (180-190оС) граничними, вище яких нагрівання теплоносія на вході в сушарку недоцільне.

Рис 5 – Кінетичні залежності
(dТк/dτ)V=ƒ(Тп) темпу прогрівання крапель
розчинів патоки різного вмісту сухих речовин у
стадії досушування від температури

Рис. 6 – Залежність τзаг=ƒ(Тп) загального
часу сушіння крапель розчинів крохмальної
патоки різного вмісту сухих речовин від температури теплоносія

Аналіз отриманих кінетичних залежностей (рис. 1-6) процесу сушіння крапель розчинів крохмальної
патоки з масовою часткою редукуючих речовин 38-42% показує, що для даного діапазону концентрацій
сухих речовин у розчинах крохмальної патоки (40-60%) значення загального часу сушіння τзаг достатньо
близькі з різницею їх крайніх значень у 9-13%, що для часток мікронних розмірів в камери розпилювальної сушки може надати додаткові секунди для повного висушування і своєчасного вивантаження порошку. Таким чином, максимальне скорочення часу сушіння крапель розчинів крохмальної патоки з масовою
часткою редукуючих речовин 38-42% за рахунок покращення умов протікання процесів тепломасопереносу при їх зневодненні може бути досягнуто при температурі теплоносія 180-190оС, яку можна рекомендувати як раціональну для отримання порошку крохмальної патоки методом розпилювання.
Однак в силу природного хімічного складу крохмальної патоки, зокрема, наявності цукристих речовин у складі відносно кислих розчинів (табл.1), видалення вологи ніяким чином не дає можливості уникнути прояву термопластичних і адгезійних властивостей висушених часток у гарячому стані. Тому для
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більш об’єктивного визначення раціональних теплотехнологічних параметрів процесу розпилювального
сушіння крохмальної патоки доцільно враховувати не тільки кінетичні характеристики процесу сушіння
крапель, а й фізичний стан висушених часток в залежності від їх температури.
Фізичний стан висушених часток. Процес зневоднення краплі колоїдного розчину, як відомо [10,
11, 16, 17], представляє собою сукупність процесів, що відбуваються одночасно:
- процеси внутрішнього тепло- і вологопереносу в краплі, протікання яких визначається не тільки
складом розчинних речовин, а й їх концентрацією;
- процеси зовнішнього тепломасообміну між краплею, що висушується, та навколишнім середовищем, де швидкість, температура, вологість та ін. характеристики теплоносія (повітря) мають значення;
- процеси структуроутворення поверхневого шару висушуваних крапель )кірочки або оболонки) з
розчинних речовин на поверхні краплі (стадія кіркоутворення), паропровідні якості якої визначають
інтенсивність процесу вологовидалення і загальний час сушіння.
Результати досліджень впливу концентрації сухих речовин у розчині на процес сушіння крапель
крохмальної патоки показали, що при більших концентраціях (≥50%) і температурах теплоносія (180200оС) зростання темпу прогрівання крапель і прискорення процесу структуроутворення у стадії кіркоутворення (рис.1, 2) призводить до формування висококонцентрованої в’язкої і непроникливої оболонки на
поверхні краплі. Як видно на кінограмі (рис. 7), зростаючий (по мірі збільшення товщини оболонки)
дифузійний опір процесу вологопереносу викликає динамічні деформаційні коливання форми та розмірів
крапель у стадії кипіння та досушування, що призводить до виникнення великих порожнин в середині
крапель і збільшення їх кінцевих розмірів. При цьому, значно триваліший час стадії досушування (рис.
4), пов'язаний зі зниженим темпом прогрівання часток на цій стадії (рис. 5), свідчить про погіршення
умов їх висушування і низьку ефективність вологовіддачі при сушінні висококонцентрованих розчинів
(Со=55-60%). Тобто, дифузійний опір утвореної на поверхні висушуваної краплі оболонки, характерний
для більш концентрованих високов’язких колоїдних систем, призводить до виникнення під нею нерелаксованих тисків і деформаційних трансформацій частки, що утворюється при зневодненні.
Так, на кінограмі сушіння краплі крохмальної патоки, наведеній на рис. 7, видно, як у достатньо тривалих стадіях кипіння та досушування (кадри 2-7) відбуваються складні деформаційні перетворення форми, структури висушуваної частки і інтенсивна зміна її розмірів. При цьому кінцевий розмір висушеної
частки у гарячому стані (у потоці теплоносія Тк≈Тп) такий самий або більший за початковий кон.о, а в
середині її структури зафіксовані численні порожнини у вигляді повітряних бульбашок.
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Рис. 7 - Кінограма сушіння краплі розчину крохмальної патоки з вмістом сухих речовин 50%
при температурі теплоносія 180оС
У потоці високотемпературного теплоносія. Як показали дослідження, висушені краплі (частки)
крохмальної патоки незалежно від вмісту сухих речовин у розчині у потоці теплоносія перебувають у
рідкому або в’язко-пластичному стані і проявляють адгезійні властивості.
Так, на рис. 8 (а) наведені фотографії крапель, висушених з розчинів крохмальної патоки з Со=45% та
60%, де у потоці теплоносія зафіксовано їх деформацію під час зондування за допомогою тонкого металевого щупа (перше, трете та п’яте фото ліворуч), налипання продукту на зонд при його вилученні з
висушеної, але розплавленої, краплі та її руйнування (друге, четверте фото ліворуч і перше праворуч).
Дослідження чинників впливу на ступінь висушування крапель розчинів крохмальної патоки показали, що з підвищенням концентрації вихідних розчинів ≥50% при їх зондуванні у потоці теплоносія після
висушування відбувались викиди водяної пари з утворенням бульбашок і подальшим закипанням розчину в середині краплі. Такі викиди спостерігались і при повторному нагріванні охолоджених часточок.
Так, на рис. 8 (а) можемо спостерігати інтенсивні викиди пари (третє фото праворуч) при зондуванні
висушеної при температурі 180-200оС краплі (частки) 60%-го розчину патоки у потоці теплоносія з утворенням і зростанням у розмірах бульбашок (друге фото праворуч) над отвором, утвореним щупом в її
оболонці.
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Рис. 8 – Дослідження фізичного стану висушених крапель крохмальної патоки з концентрацією 45% та 60%, отриманих при температурі теплоносія 140-160оС та 180-200оС
Такі викиди водяної пари з часток, висушених з висококонцентрованих розчинів патоки (55-60%)
пояснюються затриманням залишкової вологи під ущільненою непроникливою оболонкою, зростаюча
в’язкість якої на завершальній стадії досушування чинить надто високий дифузійний опір процесу вологопереносу і гальмує його. За таких умов зростає вірогідність отримання на розпилювальній сушарці
порошку підвищеної вологості, що неприпустимо для харчових продуктів. Присутність зайвої вологи
всередині часток сприяє, як відомо [17], зниженню температури їх плавлення і прояву адгезійних та когезійних явищ, що негативно впливає на структурно-механічні характеристики порошку та його вихід з
камери сушарки. Через це зростає вірогідність налипання більших за розміром крапель підвищеної вологості на стінках камери, що призводить до втрат продукту. Агломерація таких часток та утворення грудок погіршує сипкість порошку та значно ускладнює процеси його сепарації на виході з камери та в сухому циклоні, а згодом ущільнення такого порошку призводить до скорочення терміну його зберігання
та погіршенню якості.
Виходячи з аналізу фізичного стану висушених крапель (часток) у потоці теплоносія, для отримання
високоякісного порошку крохмальної патоки мінімальної кінцевої вологості (≤4-5%) і подовженим терміном зберігання вміст сухих речовин у розчинах при подачі в розпилювальну сушарку має складати
<50%.
Фізичний стан висушених часток після охолодження. Завдяки цифровому мікроскопу, який транслював еволюцію крапель в процесі висушування та при вивченні їх стану після висушування на монітор
ПК, можна було спостерігати не тільки пластичність та адгезійність крапель у гарячому стані, а й миттєве їх затвердіння поза межами теплового потоку. Після охолодження до кімнатної температури відбувалось значне зменшення розмірів роздутих до того у гарячому стані висушених часток, а їх рухлива гелеподібна за консистенцією структура миттєве ущільнювалася до монолітної, прозорої та скловидної із
слизькою глянцевою поверхнею.
Важливо зауважити, що процес фазового переходу аморфної речовини (або матеріалу) з
розм’якшеного або, як у нашому випадку, гелеподібного стану до скловидного стану, характерний для
полімерів та біополімерів, привертає увагу дослідників при створенні нових видів продуктів та матеріалів у самих різних галузях [6, 18]. Температура склування, нижче якої аморфні речовини втрачають пластичність і стають твердими (або крихкими), визначає інтервал їхнього (полімерів та біополімерів) застосування. Іншими словами, температура склування - це межа, нижче якої аморфна речовина перебуває в
скловидному стані.
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Так, на рис. 8 (б) видно, як роздуті в’язко-пластичні краплі (перше, третє, п’яте фото ліворуч) після
охолодження (в залежності від температури їх сушіння і вмісту сухих речовин) набувають скловидного
стану. Поверхня часток стає гладкою, глянцевою і не проявляє адгезійниїх властивостей. В залежності
від вмісту сухих речовин у розчині та температури сушіння у формі, структурі та розмірах висушених
крапель (часток) при охолодженні спостерігались наступні зміни:
— значне зменшення розмірів (у 2-3 рази) і збільшення монолітності набувають частки 45%-ї
патоки, висушені при температурах 140-160оС;
— розміри часток 55-60%-го розчину патоки, висушених при температурі 140-160оС, значно
зменшуються у порівнянні з розмірами у стадії кипіння δ кін<δкр3, при цьому δкін ≥δо, а в їх структурі
мають місце порожнини у формі бульбашки;
— розміри часток 55-60%-ї патоки, висушених при температурі 180-200оС, дещо зменшуються, але залишаються такими ж або більшими за початкові δкін ≥δо, а їх структура за відсутністю бульбашок характеризується як цілком монолітна.
Висновки. Дослідження крохмальної патоки з масовою долею редукуючих речовин 38-42 як об’єкту
розпилювального сушіння в системі «крапля-парогазове середовище» у потоці нагрітого теплоносія підтвердили її належність до категорії колоїдних систем термопластичних і адгезійних матеріалів, сушіння
яких у диспергованому стані відбувається у високотемпературному – сушильному періоді, який супроводжується виникненням високих градієнтів концентрації сухих речовин та тиску на поверхні розділу
фаз, що призводить до значних трансформацій форми, розмірів та структури крапель у стадіях кипіння та
досушування. Висушені частки з більшими за початкові розмірами та бульбашковою структурою у потоці високотемпературного теплоносія перебувають у в’язко-пластичному стані і проявляють адгезійні
властивості.
Експериментально встановлено, зменшення розмірів, збільшення монолітності та міцності структури
висушених часток крохмальної патоки, а також відсутність адгезійних властивостей досягається охолодженням їх після висушування.
За результатами проведених експериментальних та аналітичних досліджень визначені раціональні
теплотехнологічні параметри отримання високоякісного порошку крохмальної патоки мінімальної вологості за вмістом сухих речовин вихідного розчину та за температурою теплоносія на вході в камеру розпилювальної сушарки.
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