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Розробка високоефективного обладнання для 

баротермічної обробки харчової сировини

Янович В.П.,

Купчук І.М., Ковальчук О.С.

Теплова стерилізація є найбільш розповсюдженим і надійним способом 

консервування харчових продуктів. Хоча цей спосіб з’явився ще в кінці ХУШ -  

на початку ХІХ століття, технологія процесу постійно удосконалюється [1]. В 

основному, зміни направлені на покращення якості готової продукції, яку 

визначають шляхом зовнішнього огляду банок і за органолептичними, 

хімічними та бактеріологічними показниками вмісту консервів та збільшення 

економічної ефективності процесу обробки [2].

Метою даної наукової роботи є розробка вертикального автоклава в 

якому за рахунок зміни конфігурації теплообмінних елементів досягається 

інтенсифікація процесу термічної обробки сировини за умови зменшення 

споживаних енерговитрат та часу обробки на організацію даного 

технологічного впливу.

Дана мета досягається шляхом створення вертикального автоклава [3] в 

якому нівелюється система перегрітої пари, а як наслідок необхідність нагріву 

та охолодження проміжного теплоносія, за рахунок введення в систему 

теплообмінника-змішувача та сітки для розсіювання.

Дане обладнання (рис. 1) містить кришку 1 шарнірно змонтовану до 

корпусу 2 у верхній частині якого розміщується сітка 3 для розсіювання 

вхідних потоків пари або води, петлю 4 через вісь якої проходить шарнір 5, 

трубопроводи 6, 8 відповідно для входу і виходу теплоагента зі змішувального 

теплообмінника 7, трубопроводи 9, 10 для подачі пари та стислого повітря, 

ємність 12 та патрубки 11, 13 для відведення конденсату, вентильні крани 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 21, циркуляційний насос 20, трубопроводи 22, 24, 28,
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термометр 23, з'єднувальні патрубки 25, 26 та сітку 27 для розподілу струменів

Кошики з консервними банками завантажують у корпус 2, закривають та 

герметизують кришку 1. Відкривають вентильний кран 16 для подачі пару 

через трубопровід 9 у змішувальний теплообмінник 7 де знаходиться вода, що 

частково випаровується при взаємодії з гарячою парою. Новоутворена насичена 

пара реєструється термометром 23 та через трубопровід 6, шарнір 5 в петлі 4, 

кришку 1 надходить у сітку 3 де розсіюється видавлюючи повітря з автоклава 

через збірник конденсату 12 і вентильний кран 18. Коли все повітря вийде з 

корпусу 1, закривають вентильний кран 18 та починають подавати пару по 

трубопроводу 9, що зумовлює зростання тиску, а як наслідок робочої 

температури. По досягненню необхідних експлуатаційних параметрів тиску та 

температури закривають кран 15 і відкривають кран 14, для переміщення пари 

через змішувальний теплообмінник 7 в днище корпусу 2. Весь цей час 

стерилізація проводиться в середовищі насиченої пари. Охолодження
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починають з подачі в автоклав додаткового повітря через трубопровід 10, щоб 

не пошкодити тару при падінні тиску внаслідок конденсації пари.

Після закінчення процесу стерилізації припиняють подачу пари та за 

допомогою відкриття, відповідно, вентильних кранів 17, 19 розпочинають 

порційне транспортування холодної води до автоклаву. Вмикають 

циркуляційний насос 20 для перемішування конденсату з холодною водою. 

Відкривають та закривають, відповідно, вентильні кран 15, 14, що зумовлює 

транспортування нагрітої рідини по трубопроводу 22 до сітки 3 для її 

розсіювання над банками. Нагріта вода, що пройшла через шари банок, стікає 

по трубопроводу 11 в збірник конденсату 12, куди продовжує надходити і 

холодна вода.

Через деякий час починають поступово випускати з автоклава повітря по 

трубопроводу 29 та відкривши кришку 1, вивантажують сітки з банками. Воду 

із ємкості для конденсату 12 випускають по трубопроводу 13 та частково 

залишають у трубопроводі 22. Надалі, при подачі пари, під час наступного 

циклу стерилізації, залишок води і закритий кран 19 перешкоджають 

попаданню пари в корпус 2.

Таке поєднання конфігурації теплообмінних елементів дає можливість 

значно інтенсифікувати термічну обробку сировини, а як наслідок підвищити 

продуктивність зменшуючи споживані енерговитрати на означений 

технологічний процес.
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