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Ультразвукові технології

Відносна вологість повітря у 
холодильній камері безпосеред-
ньо пов’язана з якістю продуктів. 
Якщо у ній повітря сухе – це зни-
жує вміст вологи та призводить 
до псування і втрати маси/об’єму 
товарного вигляду та смакових 
властивостей як сировиною, так і 
готовою продукцією, скорочення 
термінів їхнього зберігання. 

Знижений вміст вологи у хо-
лодильних камерах спричинений 
роботою холодильних агрегатів  – 
охолоджувачів, які мають низь-
ку температуру холодоагента, 
внаслідок чого волога «конден-
сується» на ребрах охолоджува-
ча і повітря в камері стає сухим. 
Зволожувачі не тільки компенсу-
ють втрату вологи в холодильних 
агрегатах. Багато процесів визрі-
вання та ферментації м’яса, ковбас 
тіа м’ясних виробів (хамон, тощо) 
відбуваються при температурі від 
0 до +5°С та вологості повітря 

95-100%, або в режимі штучного 
туману. Такі кліматичні режими 
не дають змоги застосувати зволо-
жувачі традиційного випарного та 
парового типу. Тому фахівці НВП 
«ВДОХНОВА» розробили техно-
логію утворення та застосування 
штучного водяного туману уль-
тразвукового типу. 

УльтразвУкові технології 
зволоження

Ультразвукові зволожувачі 
утворюють штучний ультразву-
ковий туман з дуже дрібними 
краплями води – 1–5 мкм. Вони 
утворюються внаслідок вібруван-
ня з частотою 1,5 млн раз/сек. 
керамічних дисків ультразвуко-
вого генератора. Його властиво-
сті відрізняються від газоподібної 
пари, яка повність має газопо-
дібний стан, і від аерозольних 
великих крапель 20–100 мкм.  

В холодильних камерах парові 
зволожувачі працюють пога-
но – вони «нагрівають» камеру, 
випарні зволожувачі не можуть 
підтримати вологість вище 85%, 
а аерозольні краплі цілком не 
випаровуються і осідають на під-
логу. 

На властивостях штучного 
ультразвукового туману, а голо-
вне, їх комбінації – синергії і 
базується технологія застосуван-
ня зволожувачів ультразвукового 
типу ТМ «Вдох-Нова». Застосу-
вання:

Створюють штучний туман – 
аналог природного. Ультразву-
кові зволожувачі повітря утво-
рюють водяну пару – туман, який 
добре перемішується з повітрям 
і випаровується у холодильній 
камері. Туман леткий і поши-
рюється в камері з повітряними 
потоками холодильного агрегату, 
рівномірно зволожуючи її. Такий 
туман не утворює «факела розпи-
лу» і краплинного осаджування. 
Дрібні краплі води 1-5 мкм від 
ультразвукового перетворювача 
завдяки фізичним властивостям 
не осідають на продуктах і по-
верхнях.

Біотехнологія виробництва. 
Ультразвукові аерозольні краплі 
води вступають у контакт із сиро-
виною і беруть участь у біохіміч-
них процесах ферментації. Це 
можливо тому, що діаметр пор на 
поверхні, наприклад, м’яса тіста, 
сирів більший за діаметр краплі 
туману. Відбувається взаємодія 
температури повітря, вологи, кра-
пель води і біохімічних процесів 
ферментації, що поліпшує процес 

визрівання. Можливе зволожен-
ня та утворення штучного водя-
ного туману при низьких темпе-
ратурах повітря.

Електробезпечність. Модуль 
вологості в холодильній камері 
має низьковольтне живлення DC 
45 В від адаптера, який розта-
шований поза камерою. Окреме 
розташування модулів вологості 
і живлення підвищує безпеку об-
ладнання.

Енергозбереження. Ультра-
звукові зволожувачі дуже еконо-
мічні. Якщо для видобування 1 кг 
пари треба 850 Вт електричної 
енергії, то для утворення одного 
кг ультразвукового туману треба 
90 Вт електроенергії.

Ергономічність. Просто-
та монтування, експлуатації та 
обслуговування. Системи зво-
ложення ТМ Вдох-Нова можна 
монтувати в холодильній камері 
для подавання туману на потік 
повітря від охолоджувача або 
зовні (канальне зволоження).

Дезінфекція. Можливість 
розпилювати засоби для дезін-
фекції камери та холодильних 
агрегатів.

Додаткове охолодження. 
Ефект охолодження приміщень 
влітку при підвищеній темпера-
турі повітря (адіабатичне охо-
лодження).

Сергій Швець, координатор 
проекту ТМ «Вдох-Нова»

Компанія пропонує обладнання для 
таких технологій, як «Cold Break» і «Hot 
Break» з можливістю фасування продукції 
в жерстяній банці, склотарі, асептичній 
промисловій упаковці. «Hot Break» пере-
дбачає обробку помідорів при темпера-
турі близько 90°C або вище, що інактивує 
ферменти в'язкості. За такою технологією 
виготовляють томатні продукти високої 
в'язкості, наприклад, пасти. І, навпаки, 
холодний метод «Cold Break» передбачає 
обробку при температурі нижче 70°С, в 
результаті чого отримують сік.

Компанія «Boema S.p.A.» виготовляє 
машини та лінії для випуску томатної пас-
ти зі свіжих томатів із вмістом сухих речо-
вин на вході 5 Bx різної продуктивності  – 
від 50 до 2 000 т/день.

Виробнича лінія зазвичай складається 
з трубчастого нагрівача для інактивації 
ензимів фруктової і овочевої пульпи. Для 
томатної пульпи «Hot break» і «Cold break» 
потрібен трубчастий вертикальний нагрі-
вач з рециркуляцією продукту і елект-
ронасосом вилучення моделі H54_P. Для 
наступного виробничого етапу – миття 

плодів – застосовують барботажні мий-
ні машини для приймання продукту, до-
зування і самого миття з максимальною 
продуктивністю до 10 т/год. Для миття 
продукти завантажують у наповнену во-
дою ванну – спочатку в передню її части-
ну для очищення від бруду, а потім – на 
сітчасту стрічку. Після цього продукцію 
переміщають на конвеєрну стрічку для 
сортування. Для дроблення помідорів 
компанія виготовляє молотковий подріб-
нювач з нержавіючої сталі марки AISI 304. 
Машина складається з фільтрувального си-
та з нержавіючої сталі з отворами, камер 
дроблення для приймання ротора і філь-
тра, головки закриття камери дроблення 
з гніздами для підшипників, центрального 
вала на двох підшипниках, які закріплю-
ють ротор, де встановлені рухомі молотки, 
шпильок для блокування молотків. 

Для пастеризації і стерилізації соків і 
пюре, натуральних і уварених, з шматоч-
ками плодів і без «Boema S.p.A» проектує 
і виготовляє трубчасті стерилізатори різ-
них моделей. До прикладу, PE13x призна-
чена для гарячого розливу з максималь-

При охолоджуванні та зберіганні плодово-овочевої продукції та при обробці, визріванні 
та ферментації продуктів харчування підтримувати вологість повітря необхідно 
при різних температурах  – низьких (заморожування та зберігання), нульових 
(зберігання, ферментація, визрівання), середніх та вищих за кімнатні (термічна 
обробка). Особливу увагу слід звернути на холодильні камері для зберігання продукції 
та висушування повітря охолоджувачами. 

Щоб виробництво соків було високорентабельним, потрібні не лише 
якісні плоди, а й ефективне обладнання. Такі виробничі лінії та машини, 
розроблені за принципом мінімізації відходів при переробці продукту 
й економії витрат електроенергії, пропонує офіційний представник 
італійського виробника «Boema S.p.A» – «Боема Україна». Для 
виготовлення овочевих, фруктових і ягідних соків, пюре за технологією 
холодної та гарячої екстракції, свіжовичавлених, стерильних в 
асептику, в тому числі для дитячого харчування в асортименті цього 
постачальника є різноманітний вибір агрегатів. 

Мікроклімат виробництва і зберігання продукції

Виробництво соків: рентабельність на кожному етапі

ним термоциклом 50-130-80°C. Для етапів 
турбо протирання, тобто протирання пер-
шого ступеня, і турбо фінішер – другого 
ступеня  надаються такі моделі «Boema», 
як PR40 і PR40G, призначені для екстракції 
соків і пюре/пульпи з фруктів і овочів. 
Ще одним важливим елементом лінії є 
наявність вакуумного деаератора. Ми про-
понуємо модель з нержавіючої сталі AISI 
304 у вигляді ємності на вертикальній осі, 
з'єднаної з конденсатором трубчастого ти-
пу, з холодною водою, вакуумним насосом 
і камерою деаерації з конічним дном і 
випуклою кришкою. Рідинний вакуумний 
насос з'єднаний з верхньою точкою кон-
денсатора, трубопровід подавання продук-
ту – з автоматичним клапаном і дифузо-
ром для деаерації, є датчик для керування 

насосом подавання, конус вивантаження, 
одногвинтовий багатостадійний насос для 
вилучення деаерованого продукту, клапан 
для регулювання й індикатор вакууму, інс-
пекційний люк, 2 оглядових вікна з лам-
пою, 3 мийні головки – для автоматичного 
миття камери дегазації і конденсатора, 
опорна рама з майданчиком для інспекції. 

Пропонуємо також агрегати для ви-
готовлення стерильних фруктово-ягідних 
наповнювачів для молочної промисло-
вості, термостабільних начинок і підварок 
для кондитерської промисловості, гетеро-
генних і гомогенних. Якість усіх машин 
підтверджена сертифікатом ISO 9001.

Олег ІВАНИНА,  
директор компанії «Боема Україна»
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