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МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ЖАРЕННЯ 

 

Анотація. У статті розглянуто математичний опис процесу жарення. 

Це дозволяє більш точно дослідити об'єкт, дає можливість прогнозувати 

температурний режим і ступінь готовності об'єкта, який досліджується.  

Ключові слова: модель, жарення, компонент, параметри. 

Abstract. The article discusses the mathematical a description of the process 

of roasting. This allows you to more accurately examine the object, makes it 

possible to predict the temperature regime and the degree of readiness of the object 

that is being investigated. 

Keywords: model, roasting, component, parameter. 

 

Процес жарення – це створення умов, за яких на поверхні продукту 

утворюється скоринка викликана реакцією мелаідиноутворення [1, 2]. 

Існують два способи жарення – основний та жарення у фритюрі (табл. 1). 

Таблиця 1 

Способи жарення 

основний жарення у фритюрі 

Продукт жариться у відносно 

невеликій кількості жиру за 

температур 150..190 °С.  

Одна поверхня продуту 

контактує через шар жиру з 

нагрітою поверхнею апарату, 

а друга вільна поверхня 

віддає теплоту у навколишнє 

середовище 

Продукт повністю занурюється у киплячий 

жир, внаслідок значного коефіцієнту 

теплообміну в продукті виникає зона кипіння 

вологи, яка поступово поширюється від його 

поверхні до центру. Вся теплота, що 

підводиться до продуту витрачається на 

випаровування вологи, температура продукту 

з часом не змінюється. Процес жарення у 

фритюрі закінчується коли зона кипіння 

досягає центру продукту.  
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де к2 – коефіцієнт тепловіддачі від жиру до поверхні продукту, Вт/м
2
К, к1 – 

коефіцієнт тепловіддачі від вільної поверхні продукту до оточуючого 

середовища, Вт/м
2
·К, R1,2=V/S1,2 – відношення об’єму тіла до відповідної 

площі поверхні, м;   – коефіцієнт теплопровідності продукту, Вт/м
2
·К. 

Розв’язок відповідного диференційного рівняння за заданою 

початковою умовою має наступний вигляд 

    Ke)0(maxmax                                       (3) 

Отримане рівняння описує кінетику зміни середньої температури 

продукту під час жарення. Тривалість процесу гот  до досягнення заданої 

середньої температури виробу дорівнює: 
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де 
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T

T
  – безрозмірна температура готовності продукту. 

Отримуємо формулу, що описує положення зони випаровування у 

продукті з часом: 
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Тривалість процесу жарення у фритюрі, як зазначалося вище, 

визначається часом гот , за яким зона кипіння досягає центру продукту 

(r=0). Тому з (5) маємо: 
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                                (6)  

Опис процесу жарення являє собою математичний опис фізичних явищ. 

Математичний опис досліджуваного об’єкта дає можливість прогнозувати 

процес, який розглядається. 
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