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Мета. Метою статті є обґрунтування і систематизація фізичних 
закономірностей механізму мікроруйнування замороженого м'яса і інших 
харчових продуктів в процесі гідрорізання і взаємозв'язку окремих явищ, що 
відбуваються при цьому.  

Методика. У роботі розглянуті сили, які діють на струмінь робочої 
рідини, безпосередньо в місці її контакту із зразком замороженого м'яса, що 
розрізається. Доведено, що розрізанню продукту на частини під впливом 
струменя передує процес попереднього стискування нею матеріалу до 
виникнення на його поверхні, охопленою площею поперечного перерізу самого 
струменя в місці контакту, руйнівної контактної напруги σ. Момент останнього 
визначається значенням сили Fп, створюваною робочою рідиною і що долає ряд 
опорів різного походження, що виникають в зразку м'яса. При розрізанні різних 
матеріалів, в більшості випадків, сила Fп, при дії якої завершується процес 
стискування матеріалу і починається різання, є максимальною, або критичною. 

Результати. Узагальнення отриманих експериментальних результатів 
дозволило встановити фізичний механізм взаємодії трьохкомпонентного 
струменя із замороженим м'ясом, який полягає в тому, що розрізання м'яса 
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струменем робочої рідини обумовлене: дією динамічного тиску 
гідроабразивного (трьохкомпонентного струменя з двома видами абразивного 
матеріалу — частками соди і льоду) і водяного струменів; "гідравлічним 
клином"; ударами окремих часток абразиву (частинок з кристалів льоду і 
харчової соди), розігнаних водяним струменем до звукових і надзвукових 
швидкостей; гідродинамічною кавітацією, що знижує міцність замороженого 
м'яса із-за пульсуючого навантаження, що виникає при цьому (процес 
утворення в струмені бульбашок, згортання їх при взаємодії з поверхнею 
замороженого м'яса, що призводить до його ерозії кавітацією). 

Практична значущість. Дослідивши механізм опору харчових 
продуктів струменю рідини, який є ріжучим органом, та, безпосередньо, сам 
механізм взаємодії між струменем та продуктом, з’являється  можливість 
підвищувати інтенсивність процесу гідрорізання харчових продуктів струменем 
рідини з найменшими  фінансовими, енергетичними та ресурсними затратами. 
Досліди показали, що ефективність гідрорізання значно збільшується при 
комплексній модифікації робочої рідини шляхом збільшення її щільності 
абразивними матеріалами, які дозволено використовувати в харчовій 
промисловості. 

Ключові слова: гідроабразивне різання, абразивні матеріали, сода, лід, 
заморожене м'ясо. 

 
Гідрорізання різних харчових продуктів є дуже складним технологічним 

процесом, що визначається цілим рядом специфічних особливостей. На даний 
момент як теоретичний, так і практичний аспекти цього питання до кінця не 
систематизовані, що пояснюється безпосередньо складністю моделювання 
процесу взаємодії різального струменя із зразком, що розрізається. Фізичний 
механізм розрізання харчових продуктів (включаючи і продукти високого 
заморожування) струменем рідини повинен давати узагальнене уявлення про 
фізичні закономірності процесу різання [1].  

Різальні елементи, використовувані в харчовій промисловості, повинні 
відповідати загальним вимогам, це максимальна продуктивність, високий 
показник зносостійкості і забезпечення необхідної якості продукції, різальний 
інструмент повинен мати мінімальні енергетичні витрати, габарити, масу і 
універсальність [2]. Рішенням цієї задачі є використання в харчовій 
промисловості гідро — і гідроабразивних технологій, в яких різальним 
елементом є струмінь рідини, який може містити абразивні матеріали. Останні 
літературні дані свідчать про те, що наші сучасні уявлення про процес 
гідрорізання замороженого м'яса, особливо в умовах низьких температур, 
далекі від досконалості. Це обумовлює нерозуміння спостережуваних явищ як 
при витіканні робочої рідини із струмоформуючої голівки, так при взаємодії 
тонкого високошвидкісного гідроструменя із замороженим м'ясом, що 
розрізається, і часто породжує масу непорозумінь і помилок при інтерпретації 
експериментальних результатів. У гідродинаміці розрізання твердих харчових 
продуктів здійснюється перехід від накопичення експериментальної інформації 
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до розуміння суті процесу гідрорізання і встановлення основних його 
закономірностей. Для вирішення поставленого технічного завдання по 
розрахунку устаткування для гідроріжучої установки, потрібне встановлення 
закономірностей процесу гідрорізання замороженого в широкому інтервалі 
низьких температур м'яса при зміні властивостей різального гідроструменя. 
Аналіз результатів досліджень різання високошвидкісним гідроструменем 
різних харчових продуктів дозволяє говорити про перспективність технології 
гідрорізання, особливо, для розрізання продуктів харчування, заморожених до 
мінус 25 °С і нижче, аж до температури кипіння рідкого азоту — мінус 195,8 °С, 
оскільки при таких температурах традиційними методами це зробити 
практично неможливо. 

Теоретично фізична схема розрізання струменем води в деякій мірі 
схожа зі схемою розрізання лезом, як різальним інструментом. Як і при різанні 
лезом, в результаті руху струменя відносно продукту, що розрізається, 
відбувається послідовне руйнування матеріалу за рахунок відриву, сколювання 
або зрушення окремих його елементів. Проте процес гідрорізання харчових 
продуктів є складнішим процесом різання, що має свої специфічні особливості і 
що відрізняється від традиційних процесів різання. 
Розглянемо сили, з якими струмінь робочої рідини діє на продукт, що 
розрізається. Тиск Рс, а потім і сили Fп, які створюються струменем робочої 
рідини на поверхні контакту із зразком харчового продукту, що розрізається, 
при гідрорізанні, можна визначити по формулах [3]: 

( ) V105,0P 2
c

6
c ⋅ρ⋅⋅ε+= −      (1.1) 

V2cf c10)5,0(Fn 6 ⋅⋅ψ⋅ρ⋅⋅ε+= −     (1.2) 
де: Рс — тиск струменя рідини на розрізаємій поверхні матеріалу, ε — 
коефіцієнт стискування струменя, залежний від профілю отвору сопла (при 
коноідном профілі ε≈1), ρ — щільність робочої рідини, Vc — швидкість 
струменя робочої рідини, що витікає з сопла, Ψ — коефіцієнт, що враховує 
ефект розтікання струменя і зміни швидкості струменя у міру її видалення від 

сопла (Ψ = 0,92ч0,96), 
4
d2ñf c
⋅π=  — площа поперечного перерізу вихідного 

отвору сопла.  
З формули (1.2) видно, що за рівних умов роботи збільшення fc і, отже, 

діаметру вихідного перерізу сопла призводить до зростання Fп. У свою чергу 
збільшення діаметру сопла, призводить до підвищеної витрати робочої рідини і, 
отже, до зростання енергетичних витрат на формування струменя. Зміна ж 
діаметру отвору сопла в меншу сторону призводить до формування струменя з 
меншим діаметром витікання. Високонапірні струмені зменшеного діаметру 
при зустрічі з контактуючою поверхнею схильні до швидшого розпаду. 

Збільшення діаметру отвору сопла, і відповідно поперечного перерізу 
вихідного отвору площі fc при незмінному тиску води також призводить до 
збільшення глибини різу в замороженому м'ясі. Відмічений характер впливу 
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діаметру вихідного отвору сопла на глибину різа, може бути пов'язаний з тим, 
що використання сопел з відносно великим діаметром вихідного отвору при 
незмінних швидкості переміщення струменя відносно зразка, що розрізається, і 
тиску води перед соплом, повинно призводити до збільшення кількості енергії, 
що доводиться на одиницю поверхні продукту [1,3,7]. 

При цьому розрахункова залежність (у безрозмірному виді) для 
визначення глибини різу в м'ясі глибокого заморожування з урахуванням його 
міцності на одновісне стискування, оптимальної відстані між зрізом сопла і 
поверхнею м'яса, а також гідравлічних і режимних параметрів гідроструменя, 
швидкості переміщення струменя і якості її формування записується в 
наступному виді: 
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Безперервність будь-якого виду різання матеріалів пов'язана із 
швидкістю відносного переміщення зразка і інструменту (струменя робочої 
рідини), чисельне значення якої залежить від фізико-механічних властивостей 
матеріалу, що розрізається. За рівних умов роботи зниження швидкості подачі 
приведе до падіння продуктивності розрізання продукту, а її збільшення до 
скорочення величини енергії, що приходить на одиницю поверхні, і, отже, до 
зменшення можливої глибини різання.  

Формула для остаточного визначення сили різання Fр, яка враховує 
вплив швидкості подачі : 

)1( 2V2cf c10 6)5,0(Fp α−⋅⋅ψ⋅ρ⋅−⋅ε+=     (1.3) 
де: α=Vп/Vc, Vп — швидкість подачі. 

Таким чином, з рівняння (1.3) виходить, що різальна здатність струменя 
безпосередньо залежатиме також і від щільності робочої рідини ρ. Підвищення 
щільності гідроструменя, за рахунок впроваджених в неї абразивних частин з 
щільністю вище за щільність води, приводить, очевидно, до збільшення 
енергетичних можливостей струменя. При додаванні у воду абразивних 
речовин з'являється можливість різання твердих харчових продуктів значної 
товщини. Струминне гідроабразивне різання м'яса глибокого заморожування є 
процесом ударної дії на поверхню зразка високошвидкісного гідроабразивного 
струменя. Характер взаємодії абразивних часток, що знаходяться в струмені, з 
поверхнею визначає вихідні параметри процесу на продуктивність і якість 
різання. У плані абразивної дії струминне гідроабразивне розрізання 
різноманітних харчових продуктів можна розглядати як процес ерозії потоком 
абразивних часток [4]. 

Для вирішення задачі підвищення щільності гідроструменя 
запропоновано у якості робочої рідини використовувати трьохкомпонентні 
абразивно — рідинні струмені. Ідея застосування таких струменів полягає в 
комплексній модифікації, що включає одночасне додавання в струмінь чистої 
води як абразивних матеріалів, так і пари азоту, яка вносить в процес різання 
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харчових продуктів цілий ряд можливостей, що сприятливо впливають на 
ефективність і якість технологічного процесу. Розрізання замороженого м'яса 
досягається за рахунок використання енергії трикомпонентної робочої рідини з 
двома видами абразивного матеріалу, обумовлене тим, що при охолодженні 
струменя до t = 0 °С в робочій рідині відбувається генерація кристалів льоду. 
Останні виконують функцію абразивного матеріалу, і разом з подачею харчової 
соди в камеру змішення обумовлюють значне збільшення глибини різу в м'ясі. 
Також пониження температури призводить до значного зниження швидкості 
розчинення харчової соди у воді, а, отже, збільшує ефективність методу 
розрізання трьохкомпонентним струменем рідини при зниженій витраті соди. 
При цьому забезпечуються якісніші параметри процесу різання; різання, що 
позитивно відбивається на глибині і швидкості, продуктивності в цілому. 

Крім того, авторами роботи [4] було виявлено, що водокрижаний 
струмінь має проміжну структуру між гідроабразивним струменем і струменем 
чистої води. Було встановлено, що водяний струмінь має активну ділянку по осі 
струменя; гідроабразивний струмінь є потоком розігнаних абразивних часток, 
рівномірно розподілених по перерізу струменя, тоді як водокрижаний струмінь 
має і активну ділянку по осі, і розігнані крижані частки по периферії. На 
підставі цих фактів можна зробити припущення, що комплексне використання 
декількох абразивних матеріалів в трикомпонентному середовищі підвищує 
щільність і енергетичні можливості струменя по усьому її перерізу. 

Розглянемо сили, які діють на струмінь робочої рідини, безпосередньо в 
місці її контакту із зразком замороженого м'яса, що розрізається. Розрізанню 
продукту на частини під впливом струменя передує процес попереднього 
стискування нею матеріалу до виникнення на його поверхні, охопленою 
площею поперечного перерізу самого струменя в місці контакту, руйнівної 
контактної напруги σ. Момент останнього визначається значенням сили Fп, 
створюваною робочою рідиною і що долає ряд опорів різного походження, що 
виникають в зразку м'яса. При розрізанні різних матеріалів, в більшості 
випадків, сила Fп, при дії якої завершується процес стискування матеріалу і 
починається різання, є максимальною, або критичною. 

При поглибленні різального гідроабразивного струменя в шар 
замороженого продукту (рис.1), коли на його поверхні виникає руйнівна 
контактна напруга σ, починається процес різання. На струмінь рідини при 
цьому діятиме сила Ропор — сила опору руйнуванню продукту в області 
контакту останньої із зразком, що розрізається, спрямована вгору; сила Робт – 
сили обтискання зразком, що мають горизонтальний напрям і діючі на струмінь 
в горизонтальному напрямі. 
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Рисунок 1 — Механізм взаємодії гідроабразивного струменя рідини харчовим 
продуктом, що розрізається 

 
Слід зазначити, що процес гідроабразивного різання буде можливий 

лише в тому у разі, коли тиск струменя робочої рідини на одиницю площі 
поверхні різу перевищуватиме межу міцності замороженого м’яса. При 
моделюванні умов розрізання необхідно розглянути два критерії опору зразка 
— відривної міцності і деформацій. Згідно з першим з них, відривні руйнування 
в продукті відбуваються при виконанні прочностного критерію виду σi ≥ σ*

р, де 
σi — інтенсивність напруги, σ*

р — відривна міцність продукту. Згідно з другим 
критерієм, цей процес відбувається при досягненні інтенсивністю деформацій 
своїх критичних значень εі≥ε*. Тут ε* — критична деформація. Для цього 
деформаційного критерію: jiij3/2 εε=ε  — інтенсивність пластичних 
деформацій; εij, εji — відповідно, пластичні складові компонент тензора 
деформацій і тензора швидкостей деформацій; ε* — гранична (критична) 
пластична деформація [5]. За рівних умов подальше підвищення тиску 
витікаючого струменя рідини (із — за зростання її кінетичної енергії) приведе 
до збільшення глибини різу зразка за один прохід. 

Узагальнення отриманих експериментальних результатів [1,3,6] 
дозволило встановити фізичний механізм взаємодії трьохкомпонентного 
струменя із замороженим м'ясом, який полягає в тому, що розрізання м'яса 
струменем робочої рідини обумовлене: дією динамічного тиску 
гідроабразивного (трьохкомпонентного струменя з двома видами абразивного 
матеріалу — частками соди і льоду) і водяного струменів; "гідравлічним 
клином"; ударами окремих часток абразиву (частинок з кристалів льоду і 
харчової соди), розігнаних водяним струменем до звукових і надзвукових 
швидкостей; гідродинамічною кавітацією, що знижує міцність замороженого 
м'яса із-за пульсуючого навантаження, що виникає при цьому (процес 
утворення в струмені бульбашок, згортання їх при взаємодії з поверхнею 
замороженого м'яса, що призводить до його ерозії кавітацією). 

Висновки. Дослідивши фізичний механізм розрізання замороженого 
м’яса струменем рідини з’являється можливість систематизації 
закономірностей механізму його мікроруйнування. Аналізуючи механізм 
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взаємодії струменя із зразком м’яса, що розрізається, треба зазначити, що на 
збільшення його енергетичних можливостей впливає діаметр отвору сопла — 
збільшення площі поперечного перерізу вихідного отвору сопла призводить до 
зростання сили Fп, яка створюються струменем робочої рідини на поверхні 
контакту із зразком. Також різальна здатність струменя залежить від щільності 
робочої рідини ρ — підвищення щільності робочої рідини, за рахунок 
впроваджених в неї абразивних частин з щільністю вище за щільність води, 
приводить до збільшення ріжучої здатності рідини. Було з’ясовано, що процес 
гідроабразивного різання буде можливий лише в тому у разі, коли тиск 
струменя робочої рідини Рс на одиницю площі поверхні різу перевищуватиме 
межу міцності замороженого м’яса σ. Весь процес розрізання струменем рідини 
можна умовно розділити на: ерозійне, фрикціонно-контактне, мікрорізання та 
гідродинамічну кавітацію. 
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Цель. Целью статьи является обоснование и систематизация физических 
закономерностей механизма микроразрушения замороженного мяса и других 
пищевых продуктов в процессе гидрорезания и взаимосвязи отдельных 
явлений, которые происходят при этом.  

Методика. В работе рассмотренные силы, которые действуют на струю 
рабочей жидкости, непосредственно в месте ее контакта с разрезаемым 
образцом замороженного мяса. Доказано, что разрезанию продукта на части 
под воздействием струи предшествует процесс предыдущего сжатия ею 
материала к возникновению на его поверхности, охваченной площадью 
поперечного перереза самой струи в месте контакта, разрушительного 
контактного напряжения σ. Момент последнего определяется значением силы 
Fп, создаваемой рабочей жидкостью, которая преодолевает ряд сопротивлений 
разного происхождения, которые возникают в образце мяса. При разрезании 
разных материалов, в большинстве случаев, сила Fп, при действии которой 
завершается процесс сжатия материала и начинается резание, является 
максимальной, или критической. 

Результаты. Обобщение полученных экспериментальных результатов 
позволило установить физический механизм взаимодействия 
трехкомпонентной струи с замороженным мясом, которая заключается в том, 
что разрезание мяса струей рабочей жидкости обусловлено: действием 
динамического давления гидроабразивной (трехкомпонентной струи с двумя 
видами абразивного материала - частицамими соды и льда) и водяной струи; 
"гидравлическим клином"; ударами отдельных частиц абразива (частиц из 
кристаллов льда и пищевой соды), разогнанных водяной струей к звуковым и 
сверхзвуковым скоростям; гидродинамической кавитацией, которая снижает 
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прочность замороженного мяса из-за пульсирующей нагрузки, которая 
возникает при этом (процесс образования в струе пузырьков, свертывания их 
при взаимодействии с поверхностью замороженного мяса, которое приводит к 
его эрозии кавитацией). 

Практическая значимость. Исследовав механизм сопротивления 
пищевых продуктов струе жидкости, которая является режущим органом, и, 
непосредственно, сам механизм взаимодействия между струей и продуктом, 
появляется  возможность повышать интенсивность процесса гидрорезания 
пищевых продуктов струей жидкости с наименьшими  финансовыми, 
энергетическими и ресурсными затратами. Опыты показали, что эффективность 
гидрорезания значительно увеличивается при комплексной модификации 
рабочей жидкости путем увеличения ее плотности абразивными материалами, 
которые разрешено использовать в пищевой промышленности. 

Ключевые слова: гидроабразивное резание, абразивные материалы, 
сода, лед, замороженное мясо. 

 
Objective. The purpose of the article are a ground and systematization of 

physical conformities to law of mechanism of mikrodestruction of the frozen meat 
and other food foods in the process of hydrocutting and intercommunication of the 
separate phenomena which take place here.  

Methods. In-process the considered forces which operate on the stream of 
working liquid, directly in the place of her contact with the standard of the frozen cut 
meat. It is well-proven that to the scission of product to pieces under act of stream the 
process of previous compression is preceded by her to material to the origin on his 
surface, by the overcame area of transversal cut of stream in the place of contact, 
destructive pin tension σ. Moment last it is determined by the value of force of Fп, by 
the created working liquid and that overcomes the row of resistances of different 
origin, which arise up in the standard of meat. At the scission of different materials, 
in most cases, force of  Fп, at the action of which the process of compression of 
material is completed and begins cutting, is maximal, or critical. 

Results. Generalization the got experimental results allowed to set the physical 
mechanism of co-operation of three-component stream with the frozen meat, which 
consists in that the scission of meat is conditioned the stream of working liquid: by 
the action of dynamic pressure hydroabrasive (three-component stream with two 
types of abrasive material - parts of soda and ice) and aquatic streamed; by a 
"hydraulic wedge"; by the shots of separate parts of abrasive (particles from the 
crystals of ice and baking soda), up-diffused by a waterjet to voice and supersonic 
speeds; hydrodynamic kavitaciya, which reduces durability of the frozen meat from 
the pulsating loading which arises up here (process of education in the stream of 
bubbles, rolling up of them at co-operating with the surface of the frozen meat which 
results in his erosion kavitaciya). 

Practical importance. Investigating the mechanism of resistance of food foods 
to the stream of liquid, which is a cutting organ, and, directly, mechanism of co-
operation between a stream and product, possibility to promote intensity of process of 
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hydrocutting of food foods the stream of liquid with the least  financial, power and 
resource expenses appears. Experiments showed that efficiency of hydrocutting 
considerably increased at complex modification of working liquid by the increase of 
her closeness by abrasive materials which it is let to use in food industry. 

Keywords: hydroabrasive cutting, abrasive materials, soda, ice, frozen meat. 
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FURFURAL ALLOCATION METHOD FROM GRAPE POMACE BY 
SUBCRITICAL WATER EXTRACTION 

 
Метою статті є розробка інноваційного засобу селективного вилучення 

фурфуролу субкритичною водною екстракцією  із сухих виноградних вичавків. 
Методика. Для екстрагування фурфуролу із виноградних вичавок 

застосовували субкритичну воду (перегріта вода під тиском вище тиску 
насиченого пару при температурах від 100оС до 374оС). Екстрагування 
проводилося у лабораторному реакторі в стаціонарних умовах при наступних 
параметрах процесу: температура Т = 1400С та Т = 1600С, тиск Р=12 МПа, час 
витримки τ - 30, 60 и 90 мін., гідромодуль 1:5 та 1:10. Фільтрацію проводили на 
воронці Бюхнера, ідентифікацію фурфуролу - методом ЯМР.   

Результати. Розподіл електронної щільності по молекулі на отриманому 
спектрі ЯМР, практично повністю сходиться з еталоном. Це свідчить про те, 
що, речовина, що отримана, є дійсно фурфурол.  

Наукова новизна. Запропонований інноваційний засіб отримання 
фурфуролу із сухих виноградних вичавках екстрагуванням субкритичною 
водою. 
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