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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди 
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, Молдовы, 
Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто 
любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей 
общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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PRODUCTION PUMPKIN JAM WITH EXTRACTS OF ARTICHOKE 
National University of life and environmental Sciences of Ukraine 

Kyiv, Heroes of Defense 15, 03 041 
 

Анотація. В статті представлені результати досліджень по розробленню 
гарбузового варення, в склад якого крім основної сировини – гарбуза також 
входять екстракт топінамбура, фруктоза і лимонна кислота. Виключення 
цукру з рецептури дозволяє використовувати готовий продукт як оздоровчо-
профілактичний засіб. Одночасно ця розробка веде до розширення 
асортименту групи овочевих консервів. 

Ключові слова: гарбуз, варення, екстракт топінамбуру, фруктоза, 
лимонна кислота. 

Abstract. The article presents the results of research on the development of 
pumpkin jam, the composition of which besides the main raw material - also includes 
pumpkin artichoke extract, fructose and citric acid. The exclusion of sugar from the 
recipe allows you to use the finished product as health-care agent. Simultaneously, 
this development leads to diversification of canned vegetables. 

Key words: pumpkin, jam, artichoke extract, fructose, citric acid. 
Вступ. Відомий гарбузовий  джем, що містить гарбуз, цукор та лимонну 

кислоту [1]. Співвідношення компонентів у готовому продукті має такий 
вигляд, %: гарбуз - 57,5; цукор - 41,7; лимонна кислота - 0,8. Недоліком такого 
гарбузового джему є високий вміст цукру в ньому, що не можна його 
використовувати в їжу людям, хворим на цукровий діабет. 

Нами запропоновано додавання до гарбузового варення екстракту 
топінамбура та фруктози замість цукру, що сприяє створенню продукту з 
функціональними, профілактично-оздоровчими властивостями, а також 
розширенню асортименту готової продукції.  

Лікувальна цінність топінамбура зумовлена насамперед високим вмістом 
полісахариду інуліну (до 20 %), який є замінником цукру для хворих на діабет 
та знедавна відомий як пребіотична речовина. Високий вміст калію, заліза, 
кремнію та цинку поліпшують стан людини при захворюванні на анемію, 
алергію. В екстракт з топінамбуру переходить велика кількість інуліну, 
клітковина, пектинові речовини, мікро- та мікроелементи. 

Інулін, клітковина і пектинові речовини зв'язують і виводять з організму 
важкі метали, ацетон, інші продукти порушеного обміну речовин, 
перешкоджаючи розвитку ацидозу. Антиоксидантні та антитоксичні функції 
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виконують короткі фруктозні фрагменти і органічні полі оксикислоти. При 
цьому поліпшується стан судин; імунологічні показники крові та знижується 
схильність хворих до інфекційних захворювань; стимулюється спалювання 
глюкози по резервному шляху (гліколіз), де роль інсуліну не є такою великою; 
стабільно знижується рівень глюкози в крові і призводить до вироблення 
власного інсуліну клітинами підшлункової залози; синтезу інсуліну сприяють 
кремній, цинк, марганець, калій, що також знаходяться в екстракті. 

Головна унікальна здатність фруктози полягає у проникненні в клітини 
всіх органів без участі інсуліну і повноцінно заміщує глюкозу в обмінних 
процесах. При цьому значно зменшується енергетичний клітинний голод. 
Більш того, короткі фрагменти молекул інуліну, вбудовуючись в клітинну 
стінку, полегшують проходження всередину клітини і самої глюкози, хоча й у 
відносно невеликих, порівняно з нормою, кількостях. Все це веде до істотного і 
стійкого зниження концентрації цукру в крові, яке не супроводжується різкими 
коливаннями цього показника протягом доби. 

Інулін в значній мірі відновлює функціональну активність інсуліну, а 
значить, і наближає до норми стан всіх видів обміну речовин, а тому числі, і 
жирового. 

Всі ці зміни благотворно відбиваються на основних показниках 
мікроциркуляції: підвищується швидкість кровотоку, полегшується доставка 
поживних речовин і кисню до тканин організму і звільнення їх від продуктів 
життєдіяльності клітин, що заважають нормальному функціонуванню всіх 
органів. 

Матеріали і методи дослідження.  Як основну сировину для 
приготування варення брали гарбуз, як допоміжну сировину – екстракт з 
топінамбуру. Визначення вмісту сухих речовин в готовому варенні проводили 
рефрактометричним методом. 

Результати. Обговорення і аналіз. Технологія виробництва гарбузового 
варення складається з наступних операцій. Митий гарбуз, очищають від 
насіннєвого гнізда та шкірки, ріжуть на шматочки розміром 10*10 см. Додають 
до обробленого гарбуза екстракт топінамбура та фруктозу в необхідних 
кількостях, уварюють суміш до вмісту сухих речовин 62 %, підігрівають та 
відправляють на фасування. Банки з варенням закупорюють і піддають 
пастеризації, після чого направляють на лінію оформлення готової продукції. 

 Гарбузове  варення готували згідно технології, при такому співвідношенні 
компонентів, яке представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Варіант 
доданих 

компонентів 

Компоненти варення, % 
Гарбуз Екстракт 

топінамбура 
Фруктоза Лимонна 

кислота 
1 50 14 35,8 0,2 
2 53 26 20,5 0,5 
3 55 22 27,5 0,5 
4 60 9 30 1,0 
5 65 16 17,5 1,5 
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Порівнявши органолептичні показники всіх видів гарбузового варення, 
було встановлено, що у варінаті 1 в отриманому продукті відчутний солодкий 
присмак фруктози. У другому варіанті в отриманому продукті  відчувається  
присмак топінамбура. Для третього варіанта отримане варення має приємний 
смак та гармонійні органолептичні властивості. Подальше збільшення кількості 
гарбуза і не менш більшої кількості фруктози призвело до наявності солодко-
приторний присмаку фруктози (варіант 4). А у варіанті  5 погіршуються смакові 
властивості варення за рахунок явно вираженого присмаку гарбуза. 

Висновок. Створено новий овочевий продукт - гарбузове варення, що 
складається з гарбуза та лимонної кислоти, додатково містить екстракт 
топінамбура та фруктозу, при такому співвідношенні компонентів, %: гарбуз - 
55-57, екстракт топінамбура - 20-25, фруктоза - 22-28, лимонна кислота - 0,5-
1,0.  

Отримане гарбузове варення, має функціональні та профілактично–
оздоровчі властивості за рахунок внесення до його складу екстракту 
топінамбура та фруктози, що покращує органолептичні та біологічні 
властивості. При використанні такого продукту посилюється робота серця, 
інтенсифікуються обмінні процеси в печінці, знижується артеріальний тиск, 
продукт діє як лікувально-профілактичний засіб, а також розширюється 
асортимент овочевої продукції. 
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Анотація. Вивчено можливість підвищувати якість непастеризованого 

морквяного соку фізичними впливами, а саме за допомогою ультразвукової 
кавітації. Встановлено, що внаслідок дії ультразвуку при певних режимах 
оброблення соку різко зменшується кількість мікроорганізмів у ньому. 
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Ключові слова: морквяний сік, величина рН, вміст сухих речовин, 
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Abstract. The possibility to improve the quality of carrot juice unpasteurized 
physical effects, such as using ultrasonic cavitation. Established that as result of 
certain modes of ultrasound in processing juice dramatically reduces the number of 
microorganisms in it. 

Key words: carrot juice, pH, solids content, microorganisms, ultrasound, 
cavitation. 

Вступ. Нерідко виникає потреба приготувати свіжий непастеризований сік 
для мережі громадського харчування. В такому разі треба підвищувати якість 
продукту завдяки  зменшенню в ньому кількості мікроорганізмів. 

Зовнішніми факторами, які впливають на життєдіяльність мікроорганізмів, 
є фізичні (температура, висушування, світло, випромінювання радіоактивних 
речовин), хімічні (карболова кислота, сулема, хлорне вапно), біологічні 
(антибіотики, бактеріофаги, лізоцим). 

Ультразвук (УЗ), як один з фізичних методів, здатний переносити значну 
кількість енергії. Інтенсивність поширення УЗ в гомогенному середовищі 
залежить від довжини його хвилі та густини середовища. З підвищенням 
частоти УЗ  і зменшенням густини  інтенсивність поширення його зменшується  
і збільшується поглинальна енергія,  при цьому частина її  витрачається на 
руйнування середовища. 

Отже, за умови оброблення УЗ гетерогенних систем можна очікувати 
таких наслідків: деструкції компонентів систем через виникнення значних 
звукових тисків і кавітації, посилення дифузійного перенесення частинок, 
збільшення інтенсивності  перемішування, перетворення енергії УЗ в теплову; 
відбивання УЗ від густіших поверхонь у вигляді своєрідного відлуння [1]. 

Матеріали та методи. Основною сировиною для проведення досліджень 
була морква, з якої механічним способом вичавлювали сік. Оброблення 
ультразвуком виконували на приладі «Медікон» (потужність 1 Вт/см2). 
Визначення кількості мікроорганізмів здійснювали методом посіву на густі 
середовища в чашки Петрі та мікроскопіювання отриманих зразків. 

Результати та обговорення. Свіжоприготований морквяний сік піддавали 
обробленню УЗ.  Вплив УЗ на морквяний сік досліджували при тривалості 5, 10 
та 15 хв. Оскільки фізико-хімічні показники проб, оброблених протягом 10…15 
хв., суттєво не відрізняються, можна говорити про недоцільність оброблення 
соку УЗ понад 10 хв., щоб зменшити тривалість процесу та зекономити 
механічні елементи приладу. 

Проведені дослідження дії на морквяний сік показали, що фізико-хімічні 
показники його поліпшуються порівняно з контрольною пробою, яка не 
оброблялася ним. Отримані результати показали, що величина рН після трьох 
діб зберігання підвищується. Найкращі результати дає ультразвукова кавітація з 
тривалістю 5…10 хв. З підвищенням тривалості оброблення (15…20 хв.) вміст 
СР зменшувався від 9,9 до 3,6 %, що підтверджує факт розвитку 
спороутворювальних бактерій, які є аеробами. У двох останніх пробах соку 
утворювалася слизиста плівка. Забарвленість  соку також стає інтенсивнішою 

Научный взгляд в будущее 7 



 Том 2. Выпуск 4                                                                                                                                Технические науки                             

після 10 хв  УЗ оброблення. 
На ефективність дії УЗ хвиль впливають хімічний склад середовища, 

в‘язкість, рН, температура. При підвищеній температурі посилюється 
ефективність дії УЗ хвиль. Механізм дії їх ще мало вивчений. Встановлено, що 
у зоні поширення ультразвукової хвилі відбуваються стиснення і розрідження. 
У місці розрідження виникає розривання оброблюваного УЗ середовища з 
утворенням пустот, куди надходять пари  навколишньої рідини і дифундують 
розчинені в ній гази. Це явище отримало назву “ кавітація” [2]. 

Результати виявлення мікроорганізмів наведено в табл. 1, з якої видно 
зниження мікрофлори в 2-3 рази. Це пояснюється тим, що УЗ кавітація 
призводить до механічного руйнування  клітин, розривання клітинних 
оболонок під дією високого тиску, який виникає в кавітаційних бульбашках. 
Відбувається іонізація молекул води та інших речовин, що сприяє 
проходженню реакцій, які негативно впливають на мікроорганізми; 
вивільняються та інактивуються внутрішньоклітинні ферменти. Однак після 
такого оброблення сік не стає стерильним. Кількість життєздатних дріжджових  
клітин та інших мікроорганізмів залежить від інтенсивності ультразвукових 
хвиль. У пробах були виявлені дріжджі родів  Saccharomices, Candida, 
мікроскопічні гриби Аspergillus, Penicillium, Mucor, молочнокислі бактерії – 
Lactobacillus, Streptococcus. 

Таблиця 1 
Мікробіологічні показники 

 
Мікробіологічні показники 

 
Контрольна 

проба 

Ультразвукова кавітація 
через 3 доби при 
тривалості її, хв 
5  10  

Молочнокислі бактерії, куо/см3 2,0·103 8,0·102 7,5·102 
Дріжджі, куо/см3 2,0·102 1,2·102 9,5·101 
Мікроскопічні гриби, куо/см3 1,0·102 8,5·101 9,0·101 

 
Висновки. З отриманих результатів випливає, що для збільшення 

тривалості зберігання морквяного соку і використання його в свіжому 
непастеризованому вигляді  доцільно використовувати УЗ оброблення, яке дає 
змогу  порівняно з контрольною пробою підтримати на вищому рівні вміст СР 
та призводить до повної загибелі кокових форм мікроорганізмів, що 
підтверджено результатами виявлення їх за загальним осіменінням.  
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Анотація. Розглянуті методи екстрагування біологічно активних речовин 

з лікарської сировини, що дозволяють зробити висновок щодо знаходження 
оптимального з точки зору забезпечення стабільного градієнту концентрацій 
цільових речовин у двох фазах – тверде тіло-рідина. 

Ключові слова: екстрагування, біологічно активні речовини, лікарська 
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Abstract. The methods of extraction of biologically active substances from 
medicinal vegetative raw materials, allowing to draw a conclusion about finding the 
optimal from the point of view of ensuring stable gradient of concentrations of target 
substances in two phases – solid-liquid. 

Key words: extraction, biologically active substances, medicinal raw materials, 
method. 

Екстрагування біологічно активних речовини (БАР) з лікарської сировини 
набуло широкого застосування у фармацевтичній, харчовій, косметико-
парфюмерній галузях промисловості. Процес екстрагування у більшості 
випадках проводять при температурі оточуючого середовища, тобто 18-25 0С, у 
співідношенні фаз (тверде тіло-рідина) від 1:5 до 1:30. Як екстрагент 
застосовують знесолену воду, органічні розчинники або їх сумішей. Для 
видалення розчинників із екстрактів, як правило, застосовується 
випаровування, що не завжди кращим чинном впливає на якість кінцевого 
продукту екстрагування [1]. 

Розрізняють два принципово різних способи проведення процесу 
екстрагування. Перший спосіб характеризується досягненням рівноваги між 
концентрацією цільової речовини у твердому тілі і екстрагенті; до цього 
способу відносяться різні методи одно- та багатостадійного статистичного 
настоювання (мацарація), а також прямотечійна екстракція. Всі ці методи не 
забезпечують повного виділення цільових речовин із сировини. 

Другий спосіб характеризуються безперервною подачею екстрагенту на 
тверду рослинну сировину, завдяки чому забезпечується стабільний градієнт 
концентрації цільових речовин у двох фазах. До цього способу відносяться 
методи динамічного настоювання (перколяція), а також протитечійна 
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екстракція. 
Одним із факторів, що інтенсифікує процес екстрагування, є подрібнення 

сировини. В процесі подрібнення проходить зменшення розміру частки твердої 
фази, збільшення питомої поверхні і кількості зруйнованих клітин. Оскільки 
подрібнення проводять на різного виду дробарках, сировина одного і того 
самого ж ступеня подрібнення, але подрібнена на відповідній дробарці, матиме 
різні властивості. Сировина, клітинна структура якої зруйнована більше, 
екстрагуватиметься швидше, внаслідок прискореного процесу вимивання 
цільових речовин із повніше зруйнованих клітин. Експерементально 
встановленно оптимальний розмір частинок твердої фази лікарської сировини в 
межах 0,2…0,5 мм [2]. 

Важливо зазначити, що, як на якість, так і на екстрагування буде впливати 
вміст вологи у лікарській сировині. Із збільшенням вологи погіршуються умови 
подрібнення, в процесі ектрагування вихід гідрофобних сполук зменшується. 
Тому регламентуються допустимий вміст вологи в межах від 7% до 14%  
залежно від сировини [3]. 

В процесі екстрагування лікарської сировини встановлено два етапи - 
швидкої та сповільненої дії. В процесі першого етапу проходять розчинення і 
швидке вимивання із зруйнованих клітин БАР. На другому етапі - дифузія БАР 
із незруйнованих клітин. Перший етап протікає в декілька разів швидше 
другого  і залежить від гідродинамічних умов. Другий етап протікає повільно і 
залежить від коефіцієнта масопереносу в середині твердої частинки органічної 
сировини [3]. 

Процес ультразвукової ектракції забезпечує високу ступінь виділення БАР. 
Ультразвук руйнує примежовий дифузійний шар, а також внаслідок зміни 
тиску (за періодичного стискування) сприяє виникненню так званого ефекту 
«губки», завдяки якому покращується проникнення ектрагенту і сировини. 
Разом з цим, речовини, які здатні до гідролізу, окислення можуть руйнуватися 
при даному процесі екстрагування. Якщо в розчині, який підлягає 
ультразвуковій обробці, є незначні сліди важких металів, то вони також 
сприятимуть розкладу БАР. Таким чином, даний спосіб екстрагування слід 
реалізовувати з великою обережністю і лише для стабільних БАР [4]. 

Постійний електричний струм може прискорювати процеси внутрішнього 
масопереносу, особливо це стосується речовин, які відносяться до електролітів 
(алкалоїди, органічні кислоти, амінокислоти, фосфоліпиди тощо) стверджують 
автори робіт [5]. Проте стабільність одержаних сполук після обробки 
електричним струмом є дуже сумнівною. 

Висновок. Отже, приведені способи екстрагування дозволяють знайти 
оптимальний для вилучення БАР із лікарської сировини і використання 
екстракту як одного із компонентів у виробництві готових консервних 
продуктів. 
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Анотація. Вивчено можливість підвищувати якість непастеризованого 

морквяного соку фізичними впливами, а саме за допомогою НВЧ 
випромінювання. Встановлено, що внаслідок дії НВЧ випромінювання при 
певних режимах оброблення соку не відбуваються позитивні зміни щодо якості 
продукту. Тому рекомендувати такий спосіб обробки соку не виявляється 
бажаним. 

Ключові слова: морквяний сік, величина рН, вміст сухих речовин, 
мікроорганізми, НВЧ випромінювання. 

Abstract. The possibility to improve the quality of carrot juice unpasteurized 
physical effects, such as using microwave radiation. Established that as a result of 
the microwave radiation in certain modes juice processing does not occur 
improvements on the quality of the product. Therefore recommend this method of 
processing the juice is not found desirable. 

Key words: carrot juice, pH, solids content, microorganisms, microwave 
radiation. 

Вступ. У НВЧ апаратах можуть бути реалізовані  різноманітні теплові 
режими: розігрівання, розморожування, руйнування. При реалізації різних 
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режимів мають  бути обґрунтувані параметри проведення процесу залежно від 
електрофізичних і теплофізичних властивостей оброблюваних продуктів і 
технічної характеристики  НВЧ установки – робоча частота, коливальна 
потужність, геометричні розміри робочої камери, періодичність або 
неперервність нагрівання. Врахування всіх цих вимог дає змогу обґрунтувати 
процес і визначити техніко-економічні показники – питому витрату енергії, 
продуктивність і  ін. [1]. 

При НВЧ  нагріванні внутрішні джерела теплоти можуть створювати в 
клітинах, порах, капілярах продукту великий надлишковий тиск, який може 
призвести до руйнування (подрібнення). Це явище можна використати в деяких 
технологічних процесах. 

Матеріали та методи. Основною сировиною для проведення досліджень 
була морква, з якої механічним способом вичавлювали сік. НВЧ 
випромінювання соку проводили у  надвисокочастотній печі  з частотою  200 
кГц. Вміст сухих речовин вимірювали за допомогою рефрактометра, а 
величину рН визначали  рН-метром. 

Результати та обговорення. Відібрані проби обробляли в НВЧ печі 1,5; 
2,2; 3,0 хв. Величину рН визначали одразу ж після оброблення, через добу та 
через три доби.  

Відразу після оброблення величина рН дещо збільшилася, що може бути 
пов‘язано з високою температурою оброблення (рис.1, а). Через для 
контрольної проби і проби, обробленої протягом .1,5 хв. Спостерігається 
зменшення величини рН на 0,2 одиниці. А для двох інших проб, навпаки, 
бачимо зростання величини рН. Ми вважаємо, що це пов‘язано із структурними 
перетвореннями високомолекулярних сполук соку, внаслідок чого вони 
переходять у розчин (рис.1, б). Через три доби витримування відбувається 
процес зброджування і зменшення величини рН у всіх чотирьох пробах (рис. 
1,в). 

Збільшення величини рН непрямим способом говорить про зростання 
ймовірності мікроорганізмів, яким добре поводитись в середовищах, близьких 
до нейтрального.  

   

 
а) 
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б) 

 
в) 

Рис.1. Дія НВЧ випромінювання на величину рН морквяного соку 
 

Після трьох діб термостатування в морквяному соці виявлено 
молочнокислі бактерії, дріжджі та мікроскопічні гриби, які призводять до 
псування соку. 

Висновки. З отриманих результатів випливає, що для збільшення 
тривалості зберігання морквяного соку і використання його в свіжому 
непастеризованому вигляді не доцільно використовувати НВЧ 
випромінювання, бо воно не придатне для зберігання і споживання свіжого 
соку, оскільки після трьох діб термостатування проб виявлено різні 
мікроорганізми, що свідчить про меншу тривалість зберігання соку. Тим 
більше, що НВЧ випромінювання призводить до розшарування соку на тверду і 
рідку фази, при цьому органолептичні показники його погіршуються. 
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Анотація. Досліджено вплив гідродинамічної кавітації та відкритої пари 

на процес видалення нецукрів дифузійного соку та встановлено, що при 
вдуванні відкритої пари в дифузійний сік виникають кавітаційні ефекти, які 
призводять до збільшення чистоти очищеного соку. 

Ключові слова: відкрита пара, дифузійний сік, кавітація, очищення, 
вапняне молоко. 

Abstract. The effect of hydrodynamic cavitation and open pairs on the process 
not remove sugars in juice and found that the injection of steam in the open diffusion 
juice having cavitation effects which lead to an increase in the purity of purified 
juice. 

Key words: open vapor, diffusion juice, cavitation, cleaning, lime milk. 
Вступ. В КТІХП розроблено спосіб попереднього очищення дифузійного 

соку з одночасною дією відкритої пари і вапняного молока. Для цього 
використовується пароструминний переддефекатор, корпус якого складається з 
циліндричної і конусної частин.  Конусна частина завершується діаметром,  що 
дорівнює діаметру сокової комунікації. Циліндрична частина складається з 
парової і сокової камер. Пара з парової камери поступає в сокову за допомогою 
шести трубок-сопел,  які розміщені  по  колу  під  певним кутом до потоку 
дифузійного соку. По центру сокового потоку вводиться патрубок з 
кавітатором,  що підводить вапняне молоко [1]. 

Спосіб успішно випробуваний і впроваджений на Грузинському 
цукровому заводі за даною схемою. Дифузійний сік після підігрівників 
поступає в пароструминний переддефекатор,  куди поряд з відкритою  парою 
подається вапняне молоко в кількості 0,15-0,20 %  СаО до маси буряків,  потім 
в котел попередньої дефекації, який є змішувачем попередньообробленого соку 
з 70-80 %  соку 1 сатурації, що сюди повертається. Подальше очищення 
відбувається по типовій схемі. 

Як показав  досвід, одночасна дія відкритої пари і вапняного молока 
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значно покращує якість очищеного соку. За даними авторів оброблення 
дифузійного соку відкритою парою одночасно з вапном збільшує чистоту 
очищеного соку на 1,5  одиниці  при  одночасному зменшенні витрат вапна.  
Цей спосіб - один із самих простих варіантів застосування одночасної дії 
відкритої пари і  вапняного  молока при попередньому обробленні дифузійного 
соку. Тому потрібно в цьому напрямку вести подальші роботи для 
вдосконалення процесу очищення. 

Мета роботи. Обробленням відкритою парою займалося багато авторів [1, 
2, 3, 4]. Проте не було досліджено впливу потенціалу пари на оброблення 
дифузійного соку, початкову температуру дифузійного соку для оброблення. 
Тому нами ставилася задача встановити вплив потенціалу пари на оброблення 
дифузійного соку, оптимальну початкову температуру дифузійного соку для 
оброблення, мінімальну достатню кількість вапняного молока на попереднє 
оброблення соку, а також вибрати оптимальну схему для оброблення 
дифузійного соку відкритою парою. 

Результати та обговорення. Для вияснення механізму дії відкритої пари 
нами проводились паралельні досліди по впливу гідродинамічної кавітації та дії 
відкритої пари на ефективність очищення дифузійного соку. Механізм дії 
гідродинамічної кавітації в рідинах проявляється у виникненні за кавітатором 
каверни, яка генерує поля мікробульбашок. При їх сплескуванні створюються 
високі локальні тиски, підвищується температура  в пограничних шарах та 
виникають інші фізичні ефекти. Це дозволяє розглядати мікробульбашку як 
мікрореактор, в якому можливе протікання різних хімічних реакцій та процесів 
із значною швидкістю.  

Проведені на проточно-кавітаційному реакторі дослідження підтвердили 
протікання хімічних перетворень в соці. Встановлено, що як наслідок цих 
перетворень при відповідному режимі оброблення дифузійного соку 
збільшується швидкість седиментації попередньодефекаційного соку на 20 %, 
зменшується об`єм  осаду на 17 % , підвищується чистота очищеного соку на 
1,3 - 1,6 одиниці. 

Одночасно проводились досліди по обробленню дифузійного соку 
відкритою парою різного потенціалу. При певних режимах такого оброблення 
встановлено збільшення швидкості седиментації попередньо дефекаційного 
соку на 10 - 12 % та зменшення об`єму осаду на 9 - 13 %, а також приріст 
чистоти очищеного соку на 1,0 - 1,3 одиниці порівняно з типовою схемою. 

Одержані результати дозволяють зробити висновок, що одним із чинників 
при дії  відкритої пари на дифузійний сік є також кавітація, яка створюється 
при  вдуванні в сік пари. 

Це можна пояснити тим, що при витіканні пари в рідину із значно меншою 
температурою відбувається миттєва конденсація утворених парових бульбашок. 
Об`єм, який займає парова бульбашка, різко зменшується. Розривання 
суцільності рідкої фази парою, створення мікропорожнин в рідині внаслідок її 
конденсації і подальше сплескування цих мікропорожнин може розглядатись як 
явище подібне кавітації. 

Висновок. Отже, проведені дослідження дозволяють стверджувати, що 
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обробка дифузійного соку відкритою парою в поєднанні з вапняним молоком 
призводить до покращення седиментаційних властивостей соку та підвищення 
чистоти очищеного соку. А це загалом призведе до збільшення виходу готового 
продукту – цукру-піску. 
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Анотація. В роботі описано про цілющі властивості топінамбуру, який 

може бути повноцінним компонентом щоденного та лікувально-
профілактичного раціону людини, адже призводить до поліпшення 
самопочуття, підвищення працездатності і покращення якості життя, як 
цілком здорових людей, так і тих, що мають певні недуги, в тому числі, й 
хворих на цукровий діабет. 

Ключові слова: топінамбур, вуглеводи, інулін. 
Abstract. This paper describes the healing properties of artichoke, which can be 

a full component of daily and preventive human diet, because leads to better health, 
increase efficiency and improve the quality of life as completely healthy people and 
those with certain illnesses such as including and diabetics. 

Key words: artichoke, carbohydrate, inulin. 
Унікальний хімічний склад топінамбуру робить благотворний вплив на 
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абсолютно всі ланки і механізми розвитку хвороб системи травлення та інших 
систем організму, що знайшло своє підтвердження в результатах ряду 
незалежних один від одного досліджень, проведених в різні роки і в різних 
клініках та інститутах. Цьому топінамбур завдячний наявності особливого 
комплексу вуглеводів, що складається з фруктози та її полімерів: 
фруктоолігосахаридів та інуліну. Останній виконує функцію на рідкість 
активного сорбенту, здатного зв'язувати і виводити з організму велику кількість 
токсичних і баластних речовин, що потрапляють всередину з їжею або 
утворюються в кишечнику в процесі травлення. Також, інулін сприяє 
засвоєнню цукру у відсутності інсуліну, що особливо важливо при діабеті. 
Завдяки вмісту цієї речовини, топінамбур створює потужний захист в організмі 
людини різним онкологічним захворюванням, перешкоджає розвитку і зросту 
доброякісних та злоякісних пухлинних тканин, помітно стимулює рухову 
активність шлунково-кишкового тракту (моторику і перистальтику). Разом з 
короткими фруктозними ланцюжками (фрагментами полісахариду) інулін має 
виражену жовчогінну дію, яка посилюється у зв'язку з полегшенням відтоку 
жовчі з печінки і жовчного міхура в дванадцятипалу кишку, обумовленим 
поліпшенням спорожнення кишечника [1]. 

Органічні поліоксікислоти, що містяться у великій кількості в складі 
топінамбуру, нейтралізують хвороботворний вплив агресивних вільних 
радикалів і недоокислених продуктів обміну. При цьому в просвіті кишечника 
встановлюється фізіологічна лужна реакція, необхідна для нормального 
ферментативного перетравлення їжі. 

Топінамбур, маючи антисклеротичну дію і покращуючи властивості 
судинної стінки і реологічні показники крові, підсилює кровопостачання 
слизової оболонки всіх відділів шлунково-кишкового тракту, а також 
підшлункової залози, що виробляє велику кількість травних ферментів і 
гормонів.  

Калій-магнієвий комплекс, що міститься у добовій дозі топінамбуру 
дозволяє повністю замінити відомий хіміопрепарат для гіпертоніків і 
сердечників – панангін. Більш того, за вмістом магнію препарат з топінамбуру 
вдвічі багатший цих ліків. Природні магнієві і калієві сполуки в топінамбурі 
роблять його не тільки ефективним, але й безпечним препаратом для лікування 
аритмій, гіпертонії, ішемічної хвороби серця, стенокардії різного походження, 
для запобігання інфарктів та інсультів. 

Дружня мікрофлора (біфідо- і лактобактерій), підтримана топінамбуром, 
також сприяє зниженню рівня холестерину в крові, нормалізації артеріального 
тиску. Зниження артеріального (як максимального, так і мінімального) тиску від-
значено при тривалому прийомі топінамбуру (20-30 днів) різними дослідниками. 

І оскільки однією з провідних причин цього явища, як зазначалося вище, 
може бути низька чутливість клітин до інсуліну, то стає зрозумілим, чому 
застосування топінамбуру надзвичайно корисне при більшості захворювань 
серцево-судинної системи. Інулін в значній мірі відновлює функціональну 
активність інсуліну, а значить і наближає до норми стан всіх видів обміну 
речовин, в тому числі й жирового [2]. 
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Надзвичайно важливим є й те, що під впливом топінамбуру знижується 
в'язкість крові за рахунок зменшення концентрації в плазмі фібриногену, 
поліпшується плинність крові і еластичність судинної стінки, пластичні 
властивості еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів. Клітини крові стають більш 
гнучкими, легше змінюють свою форму залежно від діаметра судини, по якій 
вони повинні проходити. Всі ці зміни благотворно відображаються на основних 
показниках мікроциркуляції; підвищується швидкість кровотоку, полегшується 
доставка поживних речовин і кисню до тканин організму і звільнення їх від 
продуктів життєдіяльності клітин, що заважають нормальному 
функціонуванню всіх органів. 

Підтримання достатнього рівня кремнію підвищує еластичність стінок 
артерій і знижує їх проникність. Інулін, проходячи по шлунково-кишковому 
тракту, зв'язує кристали холестерину, щільні ліпопротеїни, знижує рівень 
гіпоглікемії. 

Важливу роль в стані міокарда відіграє рівень селену. І в цьому серцю 
також може допомогти топінамбур, який сприяє засвоєнню цього 
найважливішого мікроелемента з їжі. 

Топінамбур слід вживати і при цукровому діабеті. Цукровий діабет в даний 
час прийнято поділяти на інсулінозалежний (І тип) і інсулінонезалежний (ІІ 
тип). 

При цукровому діабеті І типу регулярне застосування топінамбуру зни-жує 
рівень цукру в крові.  

При цукровому діабеті ІІ типу на фоні прийому топінамбуру:  знижується і 
часто нормалізується вміст цукру в крові; поліпшується жировий обмін; 
зменшується маса тіла у хворих з супутнім ожирінням; поліпшується стан 
печінки та органів шлунково-кишкового тракту; оптимізується синтез гормонів 
кори надниркових залоз, щитовидної залози, статевих залоз [3]. 

Висновок. Все вищезазначене свідчить про те, що топінамбур є дуже 
корисною, цілющою рослиною, що може бути повноцінним компонентом 
щоденного та лікувально-профілактичного раціону людини, адже він 
призводить до поліпшення самопочуття, підвищення працездатності і 
покращення якості життя, як цілком здорових людей, так і тих, що мають певні 
недуги, в тому числі, й хворих на цукровий діабет. 
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Анотація. Досліджено процес екстрагування біологічно активних речовин 
з гарбуза для приготування продуктів, що збагачені харчовими добавками. 
Проведені дослідження підтвердили доцільність використання замороженого 
гарбуза поряд зі свіжим. При цьому процес екстрагування зменшується до 20 
хвилин.  

Ключові слова: гарбуз, екстракт, продукти профілактичного призначення. 
Аnnotation. The process of extraction of biologically active substances pumpkin 

for cooking that enriched food additives. Past studies have confirmed the feasibility 
of using frozen pumpkin along with fresh. The process of extraction is reduced to 20 
minutes. 

Keywords: pumpkin, extract, prophylactic products. 
Вступ. На сьогодні досить актуальною є проблема створення продуктів 

профілактичного призначення. Тому для цього необхідно використовувати 
відповідну сировину. Особливе місце належить гарбузу. В Україні вирощують 
такі його біологічні види: звичайний, великоплідний і мускатний, які 
відрізняються за величиною плоду, насінням та товщиною шкірки. 

Огляд літератури. Цілющі властивості гарбуза відомі людям з давнини. 
Його рекомендують для лікування опіків, обморожувань, при авітамінозі тощо. 
М’якоть гарбуза містить 6-20 % сухих речовин, клітковини – 0,7-1 %, пектину 
1-2 %, жиру 0,1-0,15 %, цукрі – 5-10 %, крохмалю 3-7 %, каротину 4-40 мг %, 
аскорбінової кислоти – 10-40 мг %, вітамінів групи В – 0,06-0,08 %, вітаміну Е 
0,07-0,08 мг %, мінеральних речовин, мг % – солей магнію 12-14; фосфору – 20-
25; міді – 4-35; кальцію – 18-20; калію і заліза – 150-200 [1]. 

Отже, ця культура містить широкий спектр цінних компонентів, які під час 
екстрагування переходять в екстракт і уже у вигляді екстракту можуть 
додаватися до основного компонента, з якого і буде отримано новий 
профілактичний продукт. 

Основний текст. В промисловості використовують традиційний метод 
отримання гарбузових соків шляхом механічного віджиму. Однак при цьому не 
досягається максимальне вилучення цінних компонентів. Тому з метою 
вилучення біологічно активних речовин нами проведені дослідження по 
екстрагуванню свіжого і замороженого гарбуза мускатного.  
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Екстрагентом була вода, оскільки цільові компоненти гарбуза (вітаміни, 
цукри, мінеральні солі, каротиноїди) є водорозчинними сполуками. 

Результати і обговорення. Проводили ряд досліджень, змінюючи 
співвідношення фаз (1:1, 1:1,5, 1:2), температуру (від 25 до 50 °С), тривалість 
проведення процесу (від 5 до 30 хв.). 

За еквівалентний діаметр було обрано 10 мм. Менший діаметр вибирати 
недоцільно, бо за цих умов в результаті екстрагування отримали б кашоподібну 
масу, що ускладнювало б сам процес та наступне фільтрування. Параметром 
контролю за процесом було обрано зміну вмісту сухих речовин в екстрагенті та 
твердій фазі. 

Першим етапом досліджень було проведення екстрагування без 
періодичного перемішування та проміжного віджиму. Але результати 
виявились незадовільними – вміст сухих речовин в екстрагенті майже не 
змінювався. Тому подальші дослідження проводили з періодичним  
перемішуванням за допомогою вібропристрою. Отримані результати дозволили 
зробити висновок, що найкращими умовами екстрагування є гідромодуль 2, 
температура 50 °С та тривалість процесу 20 хвилин. 

Вміст одержаного екстракту аналізували за допомогою відомих методик – 
полуменевої фотометрії (Са2+, К+), фотоелектрокалориметрії (Fe3+), 
спектрофотокалориметрія (загальний вміст вуглеводів), флуориметрія (вітамін 
В2). Кількість вищенаведених речовин для найкращих умов екстрагування 
представлена в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Вміст біологічно активних речовин  в екстракті із замороженого гарбуза 

Елемент, мг % 
Са2+ К+ Fe3+ Загальний вміст вуглеводів Вітамін В2 
19 130 170 9,5 0,06 
 
Інтенсивне забарвлення гарбузового екстракту пояснюється високим 

вмістом в ньому водорозчинних каротиноїдів. 
Висновки. Проведені дослідження підтверджують доцільність 

використання замороженого гарбуза поряд зі свіжим, оскільки протягом 
зберігання він не втрачає корисних біологічно активних речовин, а процес 
екстрагування зменшується до 20 хвилин. Одержаний екстракт із замороженого 
гарбуза можна використовувати у вигляді напівфабрикатів для соків та напоїв, 
для приготування кондитерських виробів як наповнювач, як каротиноїдний 
концентрат, природний барвник для фарбування желе та зефіру, плодово-
овочевих консервантів, лікеро-горілчаних виробів, безалкогольних напоїв. 
Продукти, що збагачені каротиновмісними харчовими добавками, можуть 
знайти широке застосування в профілактичному та дитячому харчуванні. 
Вичавки з гарбуза, що залишилися після екстрагування, можна висушити і 
отримати кріопорошки з високим вмістом клітковини, пектинових речовин, а 
також застосовувати як біологічно активну добавку до їжі з метою 
профілактики та оздоровлення організму людини. 
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Анотація. В роботі представлено дослідження по активації вапняного 
молока за рахунок введення відкритої пари різного потенціалу. Встановлено, 
що така дія призводить до підвищення активності вапняного молока і 
найкращі результати отримано при потенціалі пари 0,32 МПа, що на 17 % 
збільшує активність. 

Ключові слова: відкрита пара, дифузійний сік, активність, вапняне 
молоко, сатурація. 

Abstract. The paper presents research on activation of lime by introducing an 
open pair of different capacities. It is established that such action would lead to 
increased activity of lime and the best results were obtained when potential couples 
0,32 MPa, which is 17% increased activity. 

Key words: open vapor diffusion juice, activity, milk of lime, saturation. 
Вступ. Визначення фізико-хімічних властивостей осаду в соці 1 сатурації 

має для цукрової промисловості велике практичне значення, поскільки ці 
властивості в першу чергу визначають роботу станції фільтрування. Будь-яке 
порушення нормальної роботи станції фільтрування приводить до погіршення 
роботи всього заводу, зниженню продуктивності, росту втрат цукру і 
погіршення його якості. 

Закономірності, які впливають на процеси утворення осаду на 
дефекосатурації, залежать від великої кількості факторів. Тому різні дослідники 
приходять до різнобічних висновків.  

При переробленні буряків низької якості тривалість відстоювання соку в 
багатоярусному відстійнику сягає 180-240 хвилин [1], в результаті чого 
знижується його продуктивність та погіршується якість соку. 

Внаслідок скорочення часу процесу згущення осаду при використанні 
нового обладнання, як правило, одержують прозорий сік з низькою 
кольоровістю і меншим вмістом солей кальція, скорочуються невраховані 
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втрати цукрози від розкладання, відпадає необхідність в контрольному 
фільтруванні соку. 

Встановлено [2], що застосування в схемі очищення дифузійного соку 
відкритої пари в присутності вапняного молока приводить до покращення 
седиментаційних властивостей соку 1 сатурації і збільшення чистоти соку 2 
сатурації. 

З цього можна зробити висновок: при обробленні дифузійного соку 
відкритою парою гідратна оболонка навколо білка руйнується через високий 
потенціал пари і іони кальція легше взаємодіють з щойно денатурованими 
білками, які ще не встигли знову перебудувати свою структуру. Завдяки цьому 
іони Са2+ легко приєднюють білкові сполуки і потім утворюють щільний осад, 
який впливає на седиментаційні властивості соку 1  сатурації. Пояснення 
причини покращення седиментаційної здатності соку 1 сатурації, яке 
спостерігається при обробленні дифузійного соку відкритою парою пов`язане, 
напевне, з покращенням умов взаємодії іонів кальцію з високомолекулярними 
сполуками в процесі їх денатурації за допомогою високопотенціальної пари, а 
також більшою стійкістю одержаного коагуляту в умовах основної дефекації. 
Крім цього, саме вапняне молоко, взаємодіючи з парою, активується.  

Результати. Обговорення і аналіз.  Було проведено   серію дослідів  по   
обробленню  вапняного  молока   парою  різного потенціалу при постійному 
температурному перепаді. По відомій методиці [3] визначали вміст активного 
вапна та активність вапна у вапняному молоці.  Дані, що представлені в табл.1, 
свідчать про підвищення активності  вапняного молока, причому  активність 
стає щораз  вищою, чим вищий потенціал пари.  

Таблиця 1 
Зміна активності вапняного молока при обробленні парою різного 

потенціалу 

№ проби Тиск пари, МПа 
Вміст активного вапна, 

% до м. вапняного 
молока 

Активність вапна, % 
до маси загального 

вапна 
1 - 12,56 72,4 
2 0,08 16,60 86,1 
3 0,16 18,24 88,5 
4 0,24 18,49 88,7 
5 0,32 19,01 89,2 

   
Висновок. При вдуванні пари у вапняне молоко проходить руйнування 

частинок вапна під впливом кінетичної енергії пари та при сплескуванні 
мікробульбашок пари в результаті їх конденсації. Крім цього, за рахунок 
підведення теплової енергії проходить локальне дорозгашування частинок СаО. 
Все це призводить до збільшення дисперсності частинок вапняного молока та 
більш повного його розгашування, що в цілому сприяє підвищенню його 
активності. 
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Анотація. В роботі представлено аналітичний огляд ферментних 

препаратів, які можна використовувати для освітлення соків консервного 
виробництва. 

Ключові слова: амілолітичні ферменти, пектолітичні ферменти, 
імобілізовані ферменти, освітлення. 

Abstract. The paper presents an analytical review of enzymes that can be used to 
illuminate juice canning.  

Key words: amylolytic enzymes, pectinase enzymes, imobilized enzymes, 
lighting.  

Вступ. Під освітленням розуміють вивільнення соку від каламуті та 
більшої частини колоїдних речовин і одержання прозорого продукту. 
Розрізняють фізичні, біохімічні та фізико-хімічні способи освітлення соку. 
Часто ці способи комбінують [1]. 

До біохімічних способів належить обробка соків ферментами, які 
руйнують колоїдні речовини (пектин, крохмаль) соків. Фізико-хімічні способи 
спрямовані на руйнування колоїдної системи соків з додаванням тих чи інших 
ферментів або термічним впливом (обклеювання, обробка бентонітом, миттєве 
підігрівання).   

Існує чотири рекомендованих методи для обробки яблучного соку, щоб 
зробити його фільтрування більш легким: обробка таніном і желатином; 
обробка ферментними препаратами; миттєве нагрівання; обробка бентонітом 
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[2]. 
Огляд літератури.  Ферментні препарати, які використовуються для 

освітлення соків, повинні містити не тільки пектолітичні, але і інші види 
ферментів, наприклад, амілази та протеїнази. Пояснюється це тим, що в соках 
поряд з пектиновими речовинами можуть бути й інші колоїди, особливо білкові 
речовини та крохмаль [3]. 

Амілолітичні ферменти. В яблучному соці міститься від 0,3 до 1,84% 
крохмалю  залежно від помологічного сорту та ступеню зрілості і часу збору. В 
процесі збору та зберігання яблук крохмаль під дією природної амілази 
розпадається через проміжне утворення декстринів до цукрів. Освітлення 
яблучного соку зумовлюється рядом ускладнень, які виникають в результаті 
збільшення вмісту крохмалю в соці внаслідок використання нових типів 
фільтр-пресів, в яких м’язга при пресування рухається і сік збагачується 
зависями, і нагрівання соку перед освітленням. Нагрівання застосовується, 
перш за все, при уловлюванні ароматичних речовин у виробництві 
концентрованих соків. 

Яблучний крохмаль – дрібнозернистий, подібний до рисового, містить 
близько 30% амілази; зерна його округлі, дрібні, діаметром від 2 до 13 мкм. 
Зерна крохмалю не осідають і майже не відділяються від соку при 
центрифугуванні. При нагріванні соку крохмаль клейстеризується.  
Температура клейстеризації яблучного крохмалю 58-60 оС. Зерна крохмалю 
починають набухати та збільшуватися в об’ємі. При нагріванні до 100оС 
в’язкість крохмального розчину значно збільшується. Крохмальний клейстер 
спочатку склоподібний та має слабку опалесценцію. Подальше збільшення 
температури не призводить до збільшення в’язкості. При нагріванні до 
температури близько 120 °С та варінні протягом 30 хвилин в'язкість знижується 
і розчин становиться прозорим (стан гелю). Після охолодження розчину через 
деякий час знову утворюється осад і крохмальний розчин стає молочно-білим. 
Після тривалого стояння одна частина крохмалю осідає, а інша довго 
залишається в колоїдно-розчинній формі і при фільтруванні нашаровується на 
фільтр. Ця частина крохмалю являє собою асоційовані макромолекули – осад 
амілази.  

Яблучний сік у підігрівачах на установках для уловлювання ароматичних 
речовин нагрівається до 100оС за декілька секунд. Є думка, що за такий 
короткий час крохмаль не переходить повністю в стан гелю і не досягається 
його повне розчинення (стан золю) [5]. Крохмаль швидко і  повністю 
розщеплюється амілазою тільки в тому випадку, якщо попередньо був 
клейстеризований і розчинений. Неклейстеризований крохмаль практично не 
піддається дії амілази.  

Агрегати амілази, утворені при осадженні крохмалю, значно важче 
розчиняються і розщеплюються під дією ферментів. Для видалення крохмалю, 
як і для розщеплення пектину, використовують ферментативний гідроліз. Для 
цього застосовують амілази, які швидко та активно діють при низьких рН соків.  

Важливою умовою швидкого та повного розщеплення крохмалю є його 
повна клейстеризація і, по можливості, розчинення. Амілаза повинна мати 
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такий склад ферментного комплексу, який би забезпечував швидкий гідроліз 
крохмалю до кінцевих продуктів, які не здатні до осідання. Проведення 
гідролізу до цукрів не обов’язкове, так як потребує багато часу. Амілаза, 
отримана із пліснявих грибів при рН 3,6, зберігає достатню активність. 
Оптимум дії такої амілази при рН субстрату 4,5-5,5. В цій області вона 
витримує температуру 55-60оС і найбільш активна. При пониженому значенні 
рН збільшується чутливість амілази до високої температури, тому при 
освітленні соку температура не повинна перевищувати 35оС. 

Кількість амілази, що вноситься в розчин, залежить від її активності, 
вмісту крохмалю в соку, величини рН, температури та тривалості освітлення і 
встановлюється попередньо дослідним шляхом. Амілолітичні ферментні 
препарати продаються чистими і в суміші з пектолітичними препаратами. 

Пектолітичні ферменти. Освітлення соку пектолітичними препаратами 
можна проводити двома способами: періодичним та безперервним.  

При періодичному способі освітлення до визначеної кількості соку 
додають необхідну кількість пектолітичного ферментного препарату (0,03-0,2) 
у вигляді 50 %-го розчину. Ферментний препарат може бути доданий один раз в 
резервуар з соком. Змішування соку з пектолітичним препаратом забезпечує 
краще освітлення. В більшості випадків освітлення закінчується при 
температурі близько 20оС протягом 3-4 год. При  нижчій температурі соку для 
прискорення освітлення сік необхідно нагрівати до оптимальної для дії 
ферментів температури. Встановлено, що активність багатьох пектолітичних 
ферментних препаратів при 50-55оС приблизно 1,5-2 вища, ніж при 30оС. При 
такій температурі освітлення закінчується за 1-2 години. 

Суть безперервного методу освітлення полягає в тому, що освітлення 
ферментами здійснюється в потоці за дуже короткий термін (2-12 с) при 
можливо вищій температурі (50-70 оС), яка забезпечує оптимальне освітлення. 
Депектинізований сік одразу ж нагрівають до 88оС для коагуляції білкових 
речовин, після чого,  не охолоджуючи, центрифугують і фільтрують послідовно 
через кізельгуровий фільтр і фільтр-прес. Фільтрований сік пастеризують в 
теплообміннику при 88-90оС і одразу розливають в банки або завантажують 
асептичним способом в танки [3].   

Імобілізовані ферменти. Недоліком обробки соків ферментами є 
періодичність і порівняно тривала тривалість процесу. Новим методом, який 
може вирішити проблему безперервної обробки соку ферментами, є фіксація 
ферментів на твердих носіях – імобілізація. 

Відмінність цих ферментів полягає в тому, що вони не змішуються з 
продуктом, можуть багаторазово використовуватись і характеризуються 
високою стабільністю. 

Перевагою імобілізованих ферментів являється поряд з безперервністю дії 
їх висока активність, яка у 100-1000 разів вища, ніж у ферментів, що розчинені 
в соці.  

Імобілізація заключається в отриманні міцних нерозчинних комплексів 
„фермент-носій”, які стійкі, стабільні і зберігають каталітичні властивості 
ферментів, з яких отримані.  
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Як носії використовують неорганічні (бентоніт, кізельгур, активоване 
вугілля, силікогель, пористе скло) і органічні (целюлоза, нейлон, іонообмінні 
смоли, поліакриламід, полістероли) речовини. Носії не повинні реагувати з 
продуктом, повинні бути стійкими до механічних, хімічних і мікробіологічних 
дій.  

Зв’язування ферменту з носієм проходить за рахунок взаємодії реактивних 
груп білкових молекул ферменту (α-аміногрупи, β і γ – карбоксильних груп) та 
реактивних груп носія (кислоти, альдегіди).[5] 

Висновок. Отже, зроблено аналітичний огляд освітлення соків 
ферментними препаратами різної хімічної природи, з якого можна вибирати 
необхідні препарати для отримання прозорих соків залежно від хімічного 
складу сировини. 
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Анотація. В роботі проаналізовано методи очищення дифузійного соку з 

додаванням різних реагентів та встановлено, що вивчення  і  вдосконалення 
технології вапняно-вуглекислотного очищення дифузійного соку має велике 
значення для підвищення ефективності  бурякоцукрового  виробництва.   

Ключові слова: дифузійний сік, вапняно-вуглекислотне очищення, цукроза, 
нецукри.  

Abstract. The paper analyzed the methods of purification of diffusion juice with 
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the addition of various reagents and found that the study and improvement of the 
technology of lime-carbon dioxide purification of diffusion juice is of great 
importance to improve the efficiency of sugar beet production. 

Key words: diffusion juice, the lime-carbon dioxide purification, sucrose, beet-
sugar production. 

Показником ефективності вапняно-вуглекислотного очищення є величина 
ефекту очищення,  яка характеризується ступенем видалення нецукрів. Eфект 
очищення впливає як на якість цукру,  так і на величину втрат у виробництві та 
вміст цукрози в мелясі. 

Нецукри, які  містяться  в дифузійному соці,  різні як по своїй фізико-
хімічній природі, так і по кількісному їх вмісту. Тому умови осадження  
нецукрів  вапном  складні,  оскільки вони осаджуються у вигляді нерозчинних 
або  важкорозчинних комплексів , а також завдяки адсорбції на поверхні 
мінеральних осадів,  що завжди присутні в соках. 

Дифузійний сік містить цукрозу і нецукри, які представлені розчинними 
білковими і пектиновими речовинами та продуктами їх розкладу,  
редукуючими речовинами,  амінокислотами,  азотистими основами, солями 
органічних і неорганічних кислот. З цукрових буряків в дифузійний сік 
переходить біля 98 %  цукрози і до 80 % розчинних нецукрів [1]. 

 Всі нецукри перешкоджають одержанню кристалічної цукрози і  
збільшують  втрати цукрози з мелясою.  Одна частина нецукрів при 
кристалізації може утримувати в розчині  1,2-1,5  частини  цукрози [2]. 

Тому одним з найважливіших завдань технології цукрового виробництва є 
осадження цукрози або ж максимальне видалення нецукрів з  цукрових 
розчинів.  

Перший метод виявився нерентабельним і поширення не одержав. Тому 
застосовується другий метод - видалення з розчину нецукрів. Хоча цей метод 
менш досконалий, ніж перший , він все-таки дає можливість видалити біля 50 
%  нецукрів,  а потім шляхом згущення очищеного соку і кристалізації 
одержити з нього білий кристалічний цукор. 

Головна мета  очищення  - видалення з дифузійного соку максимум 
нецукрів, які знаходяться в соці у молекулярному і колоїдно розчинному  стані.  
Це  підвищує  чистоту соку і збільшує вихід кристалічного цукру. 

Очищенням бурякових  соків займалися з моменту виникнення буря-
коцукрової промисловості. Сік очищали сірчаною кислотою з наступною 
нейтралізацією його крейдою і фільтруванням. Пізніше був запропонований 
метод очищення соку вапном з декантацією і насиченням  вуглекислим газом. 
Від одноступеневої дефекосатурації перейшли до двохступеневої  і  навіть 
трьохступеневої.  Було багато варіантів очищення пресованого і дифузійного  
соків  різними кількостями вапна в холодному і нагрітому стані. 

Були запропоновані методи очищення соків сірчистим ангідридом і 
хлором.  Досліджувались також способи пінної флотації,  цеолітів  і оксиду 
магнію. Але практичного застосування всі ці методи не знайшли.  В 1937 р.  
Ліппман [3] підрахував, що для очищення, знебарвлення  (крім  застосування 
активного вугілля) і освітлення цукрових соків і продуктів,  було досліджено 
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більше як 700 реагентів. Одначе з  числа цих реагентів на сучасних цукрових 
заводах як основний матеріал застосовують оксид кальцію у вигляді вапняного 
молока. Перевага вапна заключається в тому, що воно знаходиться в природі у 
вигляді вапняків і крейди, що робить його доступним і дешевим,  а ефект 
очищення ним досить значний.  Крім цього, використання вапна зв'язане ще з 
тим, що вуглекислий газ, який застосовується для видалення надлишку вапна,  
одержується як побічний продукт при випалюванні вапнякового каміння.  Тому 
навряд чи вапно може бути замінене  якимось  іншим хімічним реактивом,  
хоча можна думати про застосування для очищення разом з вапном речовин, які 
містять оксид чи гідроксид магнію, або активованих бентонітів [4]. 

 Досліджувались різні варіанти застосування вапна для очищення 
дифузійного соку: а) вапно добавляли до соку в ненагрітому стані або                                 
під час нагрівання, сухе або у вигляді вапняного молока; б) змінювалась 
кількість вапняного молока,  тривалість операцій, їхнє число і послідовність; в) 
сатурували сік на холоду або після нагрівання. 

 Очищенням дифузійного  соку  займалися протягом більше як 150 років,  і 
все-таки проблема ця себе не  вичерпала  до  сьогоднішніх днів.  Дослідники 
займаються, головним чином, вдосконаленням цього методу очищення, 
встановленням оптимальних умов для одержання високоочищеного соку. 

 При використанні гідроксиду кальцію і діоксиду вуглецю для очищення 
соку здійснюються реакції коагуляції, осадження, розкладання, подвійного 
обміну, комплексоутворення тощо. Для повного завершення більшість реакцій 
потребує різних умов проведення очищення. Цим викликані особливі 
технологічні прийоми, які приводять  до ускладнення технологічної схеми 
вапняково-вуглекислого очищення дифузійного соку.  В процесі виробництва 
виявляються нові явища, правильне використання яких підвищить ефект 
очищення,  який донині не перевищує 40 %, та зменшить витрати реагентів. 

Висновки. Результати роботи на станції очищення соку мають істотний 
вплив на якість цукру,  продуктивність станції фільтрування, і відповідно 
всього  заводу,  витрати вапняку та інших допоміжних матеріалів. Але способи 
очищення і обладнання, які зараз застосовуються на цукрових заводах, не 
завжди забезпечують перероблення буряків різної якості з високими  техніко-
економічними  показниками. Збільшення  чистоти очищеного соку у порівнянні 
з дифузійним не перевищує 3-4 % при витраті вапна на очищення 2,5-3,0 %  
СаО до маси буряків,  тому вивчення  і  вдосконалення технології вапняно-
вуглекислотного очищення дифузійного соку має велике значення для 
підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва: максимального 
видалення нецукрів, збільшення виходу цукру, зменшення витрат вапна на 
очищення. 
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Анотація. В статті представлено порівняльний аналіз транспортування 

зернопродуктів при виробництві пива механічним та пневматичним способами 
та зроблено висновок щодо оптимального варіанту транспортування. 

Ключові слова: транспортування, зернопродукти, транспортер, норія, 
шнек. 

Abstract. The article presents a comparative analysis of the transportation of 
grain in the production of beer and pneumatic mechanical methods and concluded on 
optimal variant of transportation. 

Key words: transportation, grain, conveyors, bucket elevators, screw. 
Для транспортування зернопродуктів при виробництві пива застосовують 

механічне й пневматичне підйомно-транспортне обладнання. 
На механічних установках горизонтальне і вертикальне транспортування 

проводиться за допомогою різноманітних пристроїв. Горизонтальне 
транспортування здійснюється шнековими і стрічковими транспортерами, 
рідше - по трубах, скрібковими та вібротранспортерами. Підйом у 
вертикальному напрямку здійснюють за допомогою ковшового транспортера 
(норії). Переміщувати ячмінь на підприємстві в будь-якому напрямку без 
застосування ручної праці дозволяє комбінування пристроїв для 
транспортування в горизонтальному напрямку з ковшовими пристроями. 

Механічні пристрої відзначаються високою продуктивністю (до 100 т/год) 
і споживають невелику кількість енергії. Матеріал, що транспортується, не 
пошкоджується. 

Переваги норії полягають в тому, що це найбільш рентабельний 
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транспортний засіб (у зв’язку невеликим енергоспоживанням), і саме тому норії 
отримали широке поширення. Їх легко обслуговувати, вони безпечні в 
експлуатації і потребують  мінімального догляду та ремонту.  

До недоліків норії можна віднести те, що нижня частина норії (черевик) 
ніколи повністю не спорожняється. Це особливо негативно позначається, коли 
одним і тим же підйомником піднімають різні види сипучих матеріалів. Крім 
того, якщо проходить збій в електропостачанні, то норія під вагою наповнених 
ковшів починає рух у зворотний бік. У зв’язку з цим монтують спеціальний 
блокуючий пристрій.  

До переваг шнекового транспортера відноситься те, що незважаючи на 
досить високе енергоспоживання, він є цілком рентабельним видом 
горизонтального (або з підйомом до 30 °) транспорту. Тому для переміщення на 
короткі відстані в солодовнях застосовують здебільшого саме шнекові 
транспортери.  

Недоліком його є те, що між жолобом і гвинтом шнека завжди повинен 
залишатись зазор від 3 до 5 мм (інакше шнек зачіпатиме за жолоб), і тому повне 
спорожнення жолобу неможливо. Це особливо несприятливо позначається при 
транспортуванні солоду. Крім того, краї гвинта шнека з часом гостро 
заточуються і можуть пошкоджувати зерно, особливо при транспортуванні 
солоду. 

При використанні пневматичних транспортних пристроїв матеріал 
переміщується по трубах під дією розрідження або надлишкового тиску. Потік 
повітря створюється поршневими повітродувками або компресорними 
установками з одно- або багатоступінчатими радіальними вентиляторами. 
Розрідження застосовується для транспортування матеріалу з різних точок в 
одне місце, а надлишковий тиск - у зворотному випадку. 

Широкі можливості відкриває комбінування обох систем. Споживання 
енергії при пневматичному способі транспортування в 10-12 разів вище, ніж у 
механічних установок. При високій швидкості подачі повітря і при наявності 
гострих колін або відводів повітропроводів існує небезпека ушкодження 
зеропродуктів. 

Переваги пневмотранспорту: можна переміщати великі маси сировини; 
потреба в площах невелика; в установці не залишається залишків;  
пневмотрубопроводи можна робити вигнутими;  немає небезпеки спалаху.  

Недоліки пневмотранспорту: споживання енергії в 10-12 разів вище, ніж у 
механічних устанвках; при високій швидкості подачі повітря і при наявності 
гострих колін або відводів повітропроводів існує небезпека ушкодження 
зеропродуктів. 

Висновок. Узагалюнюючи аналітичні дослідження обох видів 
транспортування зернопродуктів, оптимальним варіантом буде  
транспортування механічним транспортом - норією і шнековим транспортером, 
оскільки вони менш енерговитратні у порівнянні з пневматичним. 
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Анотація. Вивчено можливість підвищувати якість непастеризованого 

морквяного соку фізичними впливами, а саме за допомогою ультразвукової 
кавітації. Встановлено, що внаслідок дії ультразвуку при певних режимах 
оброблення соку різко зменшується кількість мікроорганізмів у ньому. 

Ключові слова: морквяний сік, величина рН, вміст сухих речовин, 
мікроорганізми, ультразвук, кавітація. 

Abstract. The possibility to improve the quality of carrot juice unpasteurized 
physical effects, such as using ultrasonic cavitation. Established that as result of 
certain modes of ultrasound in processing juice dramatically reduces the number of 
microorganisms in it. 

Key words: carrot juice, pH, solids content, microorganisms, ultrasound, 
cavitation. 

Вступ. Нерідко виникає потреба приготувати свіжий непастеризований сік 
для мережі громадського харчування. В такому разі треба підвищувати якість 
продукту завдяки  зменшенню в ньому кількості мікроорганізмів. 

Зовнішніми факторами, які впливають на життєдіяльність мікроорганізмів, 
є фізичні (температура, висушування, світло, випромінювання радіоактивних 
речовин), хімічні (карболова кислота, сулема, хлорне вапно), біологічні 
(антибіотики, бактеріофаги, лізоцим). 

Ультразвук (УЗ), як один з фізичних методів, здатний переносити значну 
кількість енергії. Інтенсивність поширення УЗ в гомогенному середовищі 
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залежить від довжини його хвилі та густини середовища. З підвищенням 
частоти УЗ  і зменшенням густини  інтенсивність поширення його зменшується  
і збільшується поглинальна енергія,  при цьому частина її  витрачається на 
руйнування середовища. 

Отже, за умови оброблення УЗ гетерогенних систем можна очікувати 
таких наслідків: деструкції компонентів систем через виникнення значних 
звукових тисків і кавітації, посилення дифузійного перенесення частинок, 
збільшення інтенсивності  перемішування, перетворення енергії УЗ в теплову; 
відбивання УЗ від густіших поверхонь у вигляді своєрідного відлуння [1]. 

Матеріали та методи. Основною сировиною для проведення досліджень 
була морква, з якої механічним способом вичавлювали сік. Оброблення 
ультразвуком виконували на приладі «Медікон» (потужність 1 Вт/см2). 
Визначення кількості мікроорганізмів здійснювали методом посіву на густі 
середовища в чашки Петрі та мікроскопіювання отриманих зразків. 

Результати та обговорення. Свіжоприготований морквяний сік піддавали 
обробленню УЗ.  Вплив УЗ на морквяний сік досліджували при тривалості 5, 10 
та 15 хв. Оскільки фізико-хімічні показники проб, оброблених протягом 10…15 
хв., суттєво не відрізняються, можна говорити про недоцільність оброблення 
соку УЗ понад 10 хв., щоб зменшити тривалість процесу та зекономити 
механічні елементи приладу. 

Проведені дослідження дії на морквяний сік показали, що фізико-хімічні 
показники його поліпшуються порівняно з контрольною пробою, яка не 
оброблялася ним. Отримані результати показали, що величина рН після трьох 
діб зберігання підвищується. Найкращі результати дає ультразвукова кавітація з 
тривалістю 5…10 хв. З підвищенням тривалості оброблення (15…20 хв.) вміст 
СР зменшувався від 9,9 до 3,6 %, що підтверджує факт розвитку 
спороутворювальних бактерій, які є аеробами. У двох останніх пробах соку 
утворювалася слизиста плівка. Забарвленість  соку також стає інтенсивнішою 
після 10 хв  УЗ оброблення. 

На ефективність дії УЗ хвиль впливають хімічний склад середовища, 
в‘язкість, рН, температура. При підвищеній температурі посилюється 
ефективність дії УЗ хвиль. Механізм дії їх ще мало вивчений. Встановлено, що 
у зоні поширення ультразвукової хвилі відбуваються стиснення і розрідження. 
У місці розрідження виникає розривання оброблюваного УЗ середовища з 
утворенням пустот, куди надходять пари  навколишньої рідини і дифундують 
розчинені в ній гази. Це явище отримало назву “ кавітація” [2]. 

Результати виявлення мікроорганізмів наведено в табл. 1, з якої видно 
зниження мікрофлори в 2-3 рази. Це пояснюється тим, що УЗ кавітація 
призводить до механічного руйнування  клітин, розривання клітинних 
оболонок під дією високого тиску, який виникає в кавітаційних бульбашках. 
Відбувається іонізація молекул води та інших речовин, що сприяє 
проходженню реакцій, які негативно впливають на мікроорганізми; 
вивільняються та інактивуються внутрішньоклітинні ферменти. Однак після 
такого оброблення сік не стає стерильним. Кількість життєздатних дріжджових  
клітин та інших мікроорганізмів залежить від інтенсивності ультразвукових 
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хвиль. У пробах були виявлені дріжджі родів  Saccharomices, Candida, 
мікроскопічні гриби Аspergillus, Penicillium, Mucor, молочнокислі бактерії – 
Lactobacillus, Streptococcus. 
                                                                                                        Таблиця 1 

Мікробіологічні показники 
 

Мікробіологічні показники 
 

Контрольна 
проба 

Ультразвукова кавітація 
через 3 доби при 
тривалості її, хв 
5  10  

Молочнокислі бактерії, куо/см3 2,0·103 8,0·102 7,5·102 
Дріжджі, куо/см3 2,0·102 1,2·102 9,5·101 
Мікроскопічні гриби, куо/см3 1,0·102 8,5·101 9,0·101 

 
Висновки. З отриманих результатів випливає, що для збільшення 

тривалості зберігання морквяного соку і використання його в свіжому 
непастеризованому вигляді  доцільно використовувати УЗ оброблення, яке дає 
змогу  порівняно з контрольною пробою підтримати на вищому рівні вміст СР 
та призводить до повної загибелі кокових форм мікроорганізмів, що 
підтверджено результатами виявлення їх за загальним осіменінням.  
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Анотація. В роботі представлено дослідження процесу екстрагування та 
настоювання календули і меліси як лікарської сировини для вилучення біологічно 
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активних речовин, що знаходяться в цій сировині. Встановлено значний перехід 
цінних компонентів з лікарської сировини в екстракт і настій за допомогою 
води і 20 %-го спиртового розчину. 

Ключові слова: екстракт, настій, календула, меліса, біологічно активні 
речовини. 

Abstract. The paper presents the research process extraction and infusion of 
calendula and lemon balm as a medicinal plant for extraction of biologically active 
substances are in the raw materials. Established a significant shift of the components 
of a medicinal plant extract and extract with water and 20% alcohol solution. 

Key words: extracts, tinctures, calendula, lemon balm, biologically active 
substances. 

Вступ. Відомо, що харчування є одним із найважливіших факторів, що 
пов'язує людину з навколишнім середовищем. Воно забезпечує організм 
енергією, необхідною для процесів життєдіяльності. Відновлення клітин і 
тканин в організмі відбувається за рахунок надходження з їжею пластичних 
речовин — білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин. Крім того, 
їжа — джерело утворення ферментів, гормонів та інших регуляторів обміну 
речовин в організмі. Правильне харчування, з урахуванням умов життя, праці, 
побуту забезпечує сталість внутрішнього середовища організму людини, 
діяльність різних органів і систем, гармонійний розвиток, високу 
працездатність.  

Огляд літератури. Одним з діючих шляхів підвищення рівня здоров'я 
населення слід вважати створення продуктів харчування спеціальної групи. У 
цьому відношенні лікарська рослинна сировина є невичерпним джерелом 
натуральних біологічно активних речовин (БАР), які навіть у мінімальній 
кількості благодійно впливають на організм людини. Рослинні препарати добре 
переносяться людьми незалежно від віку, мають широкий спектр дії і, головне 
— активні у відношенні вірусів, які вже здобули стійкість до антибіотиків і 
синтетичних ліків. Ці препарати впливають не окремими речовинами, а 
комплексом сполук, дозованих природою, що важко створити штучним шляхом 
[1]. 

За останнє десятиліття підсилилось прагнення до використання в 
комплексному лікуванні лікарських рослин. При цьому дуже важливо звернути 
увагу на можливість їхнього тривалого застосування без істотних побічних 
явищ порівняно з багатьма хімічними препаратами. Основна мета створення 
продуктів функціонального призначення — це можливість за допомогою 
певних компонентів (макро- і мікронутрієнтів) збалансувати хімічний склад 
раціонів харчування і тим самим надавати їм певну біологічну направленість, 
що вимагає сьогодення з урахуванням динаміки екозалежних, професійних та 
соматичних захворювань серед населення України [2].  

У контексті вищезгаданого перспективним є створення продуктів із 
підвищеними біологічними властивостями, зокрема, напоїв. Адже, саме останні 
користуються великим попитом у людей різної вікової категорії.  
Метою наших досліджень було отримання екстрактів та настоїв з лікарських 
трав, а саме з меліси та календули, визначення найкращих параметрів процесу 
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екстрагування та настоювання і можливість використовувати їх для 
розроблення нових продуктів функціонального призначення з оптимізованими 
споживчими властивостями.  

Особливість екстрактів із лікарських рослин полягає в тому, що їх 
біологічно-активні речовини знаходяться у певному співвідношенні, що сприяє 
оптимальному впливу на організм людини. Деякі складові компоненти 
рослинних екстрактів за хімічною структурою подібні до фізіологічно активних 
речовин організму (гормонів, вітамінів, ферментів тощо) Тому такі природні 
ліки більш активно включаються в біохімічні процеси людського організму 
разом з соками. Необхідність збагачення харчових продуктів мікро- та 
мікроелементами продиктована об'єктивними змінами способу життя, набору і 
харчової цінності використовуваних продуктів споживання в їжу. Для 
забезпечення в організмі людини необхідних мікронутрієнтів, їжа повинна бути 
різноманітною, а продукти багатими БАР, тому додавання екстрактів і настоїв 
до соків дозволить використовувати в їжу продукцію, що є суттєвою для 
відновлення здоров'я людини та зменшення різних захворювань.  

Результати. Обговорення і аналіз. Як екстрагенти використовували 
очищену воду і 20 %-ий водно-спиртовий розчин. На першому етапі 
використовували екстрагент воду у співвідношенні суха лікарська сировина і 
вода як 1:1, що є сприйнятливим в фармацевтичній промисловості. Сировину 
попередньо подрібнювали, бо при цьому збільшується поверхня частинок 
сировини і контакту твердої та рідкої фази при екстрагуванні і спостерігається 
ефективніший перехід екстрактивних речовин в розчин. переходу 
екстрактивних речовин в екстракт впливає температура екстрагенту. Для 
лікарських цілей при застосуванні очищеної води для екстрактів застосовують 
кімнатну температуру і тривале настоювання в рідкій фазі. При низькій 
температурі суттєво знижується вихід БАР із сировини і збільшується 
тривалість самого процесу, а при температурі вище 60 °С відбувається 
руйнування, в першу чергу вітамінів, а також враховуючи додаткові 
енергетичні затрати доцільно здійснювати екстрагування при температурі не 
вище 60 °С. Результати вилучення розчинних сухих речовин залежно від 
тривалості екстрагування показали, що оптимальний режим екстрагування: 
гідромодуль 1, тривалість процесу екстрагування 60 хв при температурі 60 °С. 
Подальше збільшення температури вище 60 °С призводить до руйнування 
вітаміну С. Другим екстрагентом для вилучення БАР з меліси і календули був 
водно-спиртовий розчин з концентрацією 20%. Використання водно-спиртової 
суміші зумовлено тим, що в календулі знаходиться значна кількість в-каротину, 
який є жиророзчинним вітаміном, тому його краще вилучати з сировини в 
екстракт, де екстрагентом є водно-спиртовий розчин, а не вода. Екстрагування 
здійснювали при кімнатній температурі. Температуру суміші не підвищували, 
оскільки спирт, що міститься у водно-спиртовій суміші, є леткою речовиною. 

Висновок. Зважаючи на вищесказане, можна використовувати дані 
екстракти на основі води і водно-спиртового розчину для додавання як 
допоміжна сировина при виробництві напоїв, що дозволить вживати готовий 
продукт як лікувально-профілактичний засіб. Готові напої з додаванням 

Научный взгляд в будущее 35 



 Том 2. Выпуск 4                                                                                                                                Технические науки                             

екстрактів та настоїв на основі лікарської сировини можуть бути джерелом 
щоденного поповнення організму людини комплексом БАР, вживатись для 
профілактики  багатьох захворювань. 
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Статья наследует терминологию и продолжает поисковые исследования 

проблематики, вынесенной в заголовок, на основе нашей парциал-монографии 
«ПРОГРЕССОНОМИКА: Quo Vadis Homo Scientum Futurorum? Куда/Как 
идешь, Человек Научного Знания предвиденья Будущего?», опубликованной в 
виде 1-й главы коллективной монографии, доступной для свободного 
скачивания с сайта www.sworld.education. Развертываемый тезис: Спектры 
перспективных трендов развития науки формируются в креативных зонах 
между фринджем (тем, что за гранью стандарт-подходов) и мэйнстримом 
(главным течением академической науки и индуцированных ею направлений 
инженерии знаний и технологий) современного периода.  

Ключевые слова: наука, тренды развития, прогрессономика, вызовы и 
угрозы, возможности и риски, критерии и оценки, фриндж, мэйнстрим, 
инженерия знаний и технологий, интеллектуальный-потенциал XXI века, 
креатив-мышление, альтернатив-моделирование будущего.  

Abstract. Article inherits the terminology and continues research perspective in 
the headline, based on our partial-book "PROGRESSONOMICS: Quo Vadis Homo 
Scientum Futurorum?" published in the 1st Chapter of the monograph, available for 
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free download from the website www.sworld.education. Deployable thesis: Spectra of 
the promising trends of development of science are formed in the creative zones 
between fringes (that beyond standard approaches) and mainstream (particularly for 
academic science and it induced areas of knowledge engineering and technology) the 
modern period.  

Keywords: science, development trends, progressonomics, challenges and 
threats, opportunities and risks, criteria and evaluation, fringe, mainstream, 
engineering knowledge and technology, intellectual potential of the XXI century, 
creative-thinking, alternative-modeling of the future. 

It’s Me! – Homo Scientum Futurorum’XXI? 
(Это – Я! - Человек Научного Знания Предвиденья Будущего 21 века?). 

Вступление. Данная статья имеет три источника. Во-первых, она 
наследует терминологию и продолжает креативно-поисковые исследования 
проблематики, вынесенной в заголовок, на основе нашей парциал-монографии 
[1]. Во-вторых, она является непосредственным продолжением нашей 
предыдущей статьи «Загоризонтье технологического сингуляр-перехода: 
родовые схватки гибрид-природы нового киборг-человечества», 
комментирующей бум-проблематику Технологической Сингулярности на 
основе выводов и результатов нашей другой парциал-монографии [2]. В-
третьих, данная статья есть выборка из готовящейся Автор-монографии 
«Прогрессономика – наука сочинителей прогресса» вкупе с ассоциируемыми с 
нею новыми статьями [3-7]. Все указанные работы доступны для свободного 
скачивания с сайта www.sworld.education. 

1. Главная цель и задачи. Цель сводится к Ключ-вопросу, важнейшему 
для Ученого-Открывателя тайн Nat-Природы и Инженера-Изобретателя 
Технологий Art-Природы (УОИТ), - Как расширить и настроить Сознание на 
креатив-мышление и альтернатив-моделирование Задач Будущего: 
Преобразования Человечества и его Среды в требуемой масштабности и 
(за)горизонтности?  

2. Избавление от мифов, догм и иллюзий. Есть такая древняя Притча. За 
спиной каждого Человека и Этноса стоят: с Восток-стороны - Ангел-Хранитель, 
с Запад-стороны - Демон-Искуситель. У каждого в руках Свиток с разделами. У 
Первого - <Совесть # Сила # Счастье # Свет>, у Второго - <Выгода # Зависть # 
Подлость # Тьма>. Что Душа Человека или Этноса желает Себе и заказывает 
для Других, то Они записывают и кармически соразмерно исполняют согласно 
Вселенского Закона Справедливости (Баланса в нуле). Резюме: Запад и Восток 
есть и будут антагонистами. История Человечества – подтверждение этому.  

Примеры нашей Общественной Духовной слепоглухонемоты: развал 
СССР (все желали Запад-свобод); разлом-судьба постмайданной Украины (ЕС 
нас ждет и обеспечит, США любят и все дадут). Финансирование Науки в 
Украине: 2015 г. – 0,18%, 2016 – 0,16%, что на 2 порядка меньше, чем у 
Лидеров Прогресса! Страна превратилась в Мир-аутсайдера. Есть 
Стратегические Планы США по гипотетическому переселению своего элит-
населения в благодатные ландшафты Земли после экстракции аборигенов. Из 
многообразия причин (см. в прессе) выделим нарастающую опасность 
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«роболуддизма». В ближайшие 20 лет 65-75% рабочей силы развитых стран 
лишатся работы из-за ускоряющегося развития технологий автоматизации и 
роботизации. Это – многие десятки миллионов безработных. Чтобы избежать 
массовых волнений/восстаний, придется вводить нечто типа безусловного 
базового дохода/содержания. Все это резко снизит преимущество США и 
других развитых стран перед развивающимися, и приведет Запад к 
«преждевременной деиндустриализации» в мировом масштабе.  

Это касается всего спектра научных «рабочих мест» с малой 
креативностью и высокой степенью их алгоритмизации. Что потребует полного 
переосмысления Роли УмоЧеловека и его Творческого Труда в Мире 
Интеллект-машинерии.  

3. Теории смен (жизненных) Ж-поколений. США впереди планеты всей
в сфере зомбирования «Общества Потребления», выработки «рыночных 
теорий» и осознания культурной преемственности (вкусов и предпочтений,) 
поколений: <…→ (Бэби-бумеры) W (1946—1964) → X (1965—1980/83) → 
(Миллениалы) Y (1981/84-2000) → (Центениалы) Z (2000-2020/2025) →…>. 
Каждый переход (→) влечет ломку/смену ценностных ориентиров/установок: 
от «культа героев» поколения W через переходные X и Y к «культу цифрового 
поколения» Z.  

Каждое Последующее поколение усваивает и отрицает опыт Предыдущего 
и является неотъемлемым звеном развития Человечества. Статистика: в каждом 
новом поколении снижается количество и качество Автор-личностей.  

Данная классификация позволяет Маркетологам заранее ориентировать 
Разработчиков на удовлетворение изменяющихся Пространств перспектив-
спроса Поколенческих целевых аудиторий.  

Отметим рыночный фантом «Детей Индиго» - феномена псевдонаучного 
«экстрасенсорного» термина для детей, обладающих «аурой цвета индиго» и 
экстраординарными способностями «новой расы людей будущего»: 
сверхчувствительность, суперинтеллектуальность, телепатия и т.д., и т.п. Успех 
обусловлен принятием любых притязаний Родителей на гениальность и 
оригинальность своего Чада, стимуляцией объемов «инвестиционных вложений 
в его развитие», которые обязательно должны дать желаемый результат.  

4. Фринджеры и Мэйнстримеры. Развертываемый тезис: Спектры
перспективных трендов развития науки формируются в креативных зонах 
между фринджем (тем, что за гранью стандарт-подходов) и мэйнстримом 
(главным течением академической науки и индуцированных ею стандарт-
направлений инженерии знаний и технологий) текущего/современного периода.  

Мэйнстример убежден, что Фундаментальные Открытия делаются только 
на Простейших Объектах. Он сосредоточен на аналитическом исследовании.  

Фринджер нацелен на Изобретение Новинки и Создание Инновационного 
Продукта/Объекта, превосходящего Конкурентов по Качеству/Эффективности. 
В силу этого он сосредоточен на прогностико-синтетическом исследовании. 

Гении и Таланты - Фринджеры, ставшие легендой: Леонардо да Винчи; 
Д.И. Менделеев (Периодический Закон и Таблица химических элементов); Р.О. 
ди Бартини (Таблица Физических законов/соотношений между константами); 
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Г.С. Альтшуллер (Теория и Таблицы методов Решения Изобретательских 
Задач); А.Т. Фоменко (Глобальная Хронологическая Таблица (революционного 
пересмотра «врально-письменной» Человеческой Истории)); Л.Н.Гумилев 
(Теория Взрыв-Пассионарности Этногенезов, метод сравнительного 
жизнеописания народов).  

 «Извечные» вопросы Фринджера: Как А-Умы движут прогресс вперед? 
Какие Нам Ума грозят Перевороты? Как генерировать «Безумные Эйдос-
Идеи»? Что кладется и будет положено в Фундамент-Основы Новых Научных 
Революций – кардинальных пересмотров Теорий и Практик Представления и 
Преобразования организации Вселенной и Человечества в Будущем? Как 
вырабатывать Осознание/Озарение – Чувство, движущее Мысль, что Смысл 
Проникновения в Истину (И) всегда имеет двойственный Математический 
Прообраз/Постобраз? Который ранее (в силу нашего незнания) не связывался, 
но ныне (что становится очевидным Умозрению в свете И-проникновения) 
связывается с: Реальностью (Re) и Мнимостью (Im) Прошедшего (Past), 
Операционной Действительностью (Act) Настоящего (Pres), Потенциальной 
Проектируемостью (Pro) и Программируемой Виртуальностью (Vi) Будущего 
(Fut). В Плане Причинности – Откуда (из чьей Головы) берутся эти 
Прообразы/Постобразы?  

5. Гипотеза о наличии на Земле (Terr-фолде) Прогрессономического
Проблемно-Предметного Поля (П), на котором Фундаментальными 
(приказывающими) и Прикладными (исполняющими) Силами/Стихиями (ФПС) 
(транс)формируется УмоИнтеллектуальный гибрид-Потенциал XXI века 
(УИП’XXI) с Проектирующей Дорожной Картой 3-го тысячелетия (ПДК’XXX): 

ФПС(П):   ПДК’XXX ÷ УИП’XXI                           (1) 
Циклограмма (Катастрофума) Мир-войн XX-XXI столетий выражает этот 

задающий Категорический Императив ФПС на П-поле Войны и Мира Развития 
Антропогенеза на ландшафте Terr-фолда. В отличие от имеющихся в 
литературе утверждений о единственной Точке Сингулярности 2045 г., здесь 
видна будущая последовательность регулярных (с периодичностью 25 лет) 
сингуляр-зон 2020-2029, 2045-2054, 2070-2079, 2095-2104 годов, изменяющих 
Ход Антропогенеза.  

ПДК’XXX может быть (путем И-проникновения) представима в 
категориях:  

• Защиты/Обороны Интересов своего Нооса(Этноса);
• Войн за господство на Земле (Terr), в Солнечной системе (Sol), в

Галактике (Gal), в (объемлющем) Космосе (Cosm) со все более
масштабными Противниками;

• Борьбы с Незнанием (Высших) Hi-Принципов Духа и (Низших) Lo-
Законов Природы со все более категорическим императивом
Полноты/Плеромы обретения Всемогущества, Бессмертия, Всезнания
и любого уровня Свободы.

6. Теоремы установления подобия моделей и сопряжения методов.
Есть специальная отрасль Современной Науки – Теория Подобия, в 

которой на основании Теорем Подобия устанавливаются критериальные K-
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соотношения (безразмерностные пропорциональности) между 
параметризациями (Q) сходных физических φ-явлений/объектов. Это - прямая 
задача. Обратная задача: на основании известных K-соотношений между Q-
параметризациями φ-явлений/объектов делается вывод о их подобии – 
частичном или полном. Вводя различные условия/требования (сравнимости, 
однозначности, необходимости и достаточности, реализуемости и т.п.) и 
формы/методы моделирования (описательного, математического: символьного, 
геометрического, логического и т.д.), получаем ряд теорем установления 
подобия и правил сопряжения методов. Но в основании всей этой Пирамиды 
лежит Принцип Наглядности φ-понятий.  

В проблематике прогрессономического креатив-мышления и альтернатив-
моделирования Будущего (в период-развитии от Настоящего) ведущим 
определяется Ум, формирующий творческие интуитивно-эвристические ξ(ε)- 
связки [Вдохновение → Мечта → Открытие → Изобретение> на основе 
Эйдосов Воображения (Образ-феноменов Духовного И-проникновения). 
Ведомым означивается (многообразный) Интеллект, осуществляющий логико-
динамическую и диалектическую λ(δ)-реконструкцию алгоритмической 
реализуемости Эйдос-желаний/требований в наличной Системе Знания 
(Диагноз # Анализ # Прогноз # Синтез) и всех вызовов и угроз, возможностей и 
рисков в Системе Производственного Действия. Тем самым Теоретика Подобия 
должна быть радикально пересмотрена «с самого начала» и расширена, 
включив в свой состав Гибрид-Аксиому Не#Очевидности.  

Такая Теоретика позволит установить подобие и различие Духовно-
Телесного БиоОрганизма ПредЧеловека (Pred) и УмоИнтеллектуального 
КиборгОрганизма ПостЧеловека (Posd):  

Z#< μ(M), φ(E), ψ(I), χ(J) >  →  Z#< μ(M), φ(E), ψ(I), χ(J), υ(U) >,         (2) 
где: Z – «Пассионарный заряд Воли» Духа/Ума; # - кросс-симметрическая 
связность; μ – базисная (био- или киборг-) материальная сущность; M –
механотрон; φ – физическая сущность; E - эрготрон; ψ – психическая сущность; 
I - информотрон; χ – халическая («хочу!» сущность; J – интелтрон; υ – 
неведомая нам ныне ипсилон-сверхсущность И-проникновения; U – 
ультиматрон.  

Заключение: Cosm-контекстЗакона Переходов к Постчеловечеству. 
Высшие Hi-формы живут за счет Низших Lo-форм и строят себя из них, 

навязывая свой Интегральный Порядок (COSM) в Большом Пространстве Σ и 
Времени Θ. Такая Архитектура дает Lo-формам гарантии безопасности 
существования и развития, и предоставляет Свободу Воли/Выбора Поведения в 
их малых и потому линейных Пространствах S и Временах T Земного 
Дифференциального Порядка (Terr) при условии выполнения COSM-задач. 
Принцип COSM(Terr)Hi

Lo-связности дает понятийное основание Постулату 
Антропоцентризма: Наш Террариум оптимизирован под Человека – Венца 
Творения, созданного на биобазисе по Образу/Подобию Вселенского Cosm-
Человека. Выход Человечества на  Sol- и Gal-уровни Вселенной потребует смен 
базисов и расширения функционала (гибрид-потенциала). Что и наблюдаем.  
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Статья наследует терминологию и продолжает инициативно-поисковые 

исследования проблематики, вынесенной в заголовок, на основе результатов 
нашей парциал-монографии «НАУКА’XXI: теоретика трансформ-
проектирования превентивных программ прогресс-управления ускорением 
развития роботостроения», опубликованной в виде 1-й главы коллективной 
монографии, доступной для свободного скачивания с сайта 
www.sworld.education. Сократовская философема «Познай (Внутренний Мир) 
Себя – познаешь (Внешний) Мир» с соответствующими теоремами 
установления подобия и сопряжения методов медитативного интуитивно-
эвристического ввода Внешних Высших Истин и рационального логико-
диалектического вывода доступных нам Внутренних Низших Истин, 
позволяет сформулировать принципиально новый Закон Перехода к 
Постчеловечеству.  

Ключевые слова: технологическая сингулярность, футурология, 
гибридизация естественной и искусственной природ, киборгизация 
человечества, теоремы подобия, интуитико-эвристические и логико-
диалектические методы установления Истин.  

Article inherits the terminology and continues independent research perspective 
in the headline, based on the results of our partial-book "SCIENS’XXI: hypertheory 
of transform-designing of preventive programs progress-control the acceleration of 
the development of robotics," published in the 1st Chapter of the monograph, 
available for free download from the website www.sworld.education. Socrates 
philosophema  "Know (Inner World) Self – learn (External) World" with the 
corresponding theorems establish the equivalence and conjugation techniques 
meditative intuitive-heuristic input an External Higher Truths logical and rational-
dialectical conclusion available to us Domestic Lower Truths, allows us to formulate 
a fundamentally new Law of Transition to post-Humanity.  

Keywords: technological singularity, futurology, hybridization of natural and 
artificial life-natures, cyborgization of humankind, theorem of similarity, intuition-
heuristic and logical-dialectical methods of establishing Truths. 

Scine Artificio Sciens Aut Ignorus Artifex.  
(Одни творят, не зная (Науки), другие знают, но не творят). 

Вступление. Предлагаемая вниманию Читателя статья – попытка 
прокомментировать выводы и результаты нашей парциал-монографии [1] на 
материалах Бума вокруг тематики Технологической Сингулярности и событий 
Геополитики, потрясших Мир (Brexit и Выбор Президентом США Д.Трампа).  

Значимость последних подобна Октябрьской Революции 1917 г. в России. 
Имеется в виду разлом Общества на две примерно равные половины: 
Глобалистов-Модернистов (гегемония США в мире любой ценой, алармизм, 
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элитарность, толерантность в пользу нетрадиционных ценностей/ориентаций) и 
Регионалистов - Традиционалистов (сделать страну снова сильной, вернуться к 
традиционным ценностям американизма, отгородить себя забором от чужаков). 
Победа Клинтон сулила Миру Горячую войну, Трампа – Холодную.  

Соответственно немного изменятся Темпы (Ход), но не Направления и 
Приоритеты интенсифицируемой Технологической Гонки Противоборства.  

Вышеуказанная парциал-монография доступна для свободного скачивания 
с сайта www.sworld.education. Для экономии времени Читателя в качестве 2-х 
Приложений к статье из нее включены: ключевая для понимания Циклограмма 
(Катастрофума) Мир-войн XX-XXI столетий и Таблица «Игровой контекст 
борьбы Человека Природы (Эпиметея) и Человека Разума (Прометея)».  

1. Версия Р. Курцвейла событий XXI века. Человечество достигнет
почти неограниченного материального изобилия, люди смогут стать 
бессмертными после прохождения Технологической Сингулярности — особой 
зоны феноменально быстрого НТП-преобразования Человечества, основанного 
на создании экспоненциальных (ускоренно развиваемых) ИИ-нанотехнологий и 
на интенсификации процессов массовой чипизации и киборгизации людей.  

В 2020-х годах компьютеры/наномашины достигнут вычислительной 
мощности человеческого мозга, перестанут существовать как отдельные 
объекты — будут встраиваться во что-угодно. Виртуальная реальность будет 
вовлекать не только зрение и слух, а все органы чувств. Компьютерная 
симуляция мозга человека позволит ИИ-наномашинам преодолеть Барьер Теста 
Тьюринга (о наличии разумности в человеческом понимании). Нанороботы 
будут доставлять питание к клеткам человека, удалять их отходы, производить 
детальное сканирование мозга человека, позволяющее понять детали его 
работы. Резкое удешевлению производства всех продуктов (мирового класса).  

В 2030-х годах - Добро пожаловать в Экспоненциальный Век. Киборг-
люди смогут творить/работать при помощи нанороботов быстрее в сотни и 
тысячи раз: в кровеносной системе человека смогут находиться миллионы 
интеллект-частиц (величиной не большей, чем клетка крови), которые будут 
взаимодействовать с нейронами, будут «слушать» мысли человека, находить 
нужную информацию в Сетях Знаний/Умений Человечества, вводить ее 
напрямую в отделы мозга для виртуальной реальности «полного погружения».  

В 2045 году - наступление Эры Технологической Сингулярности. 
Природа Сингулярности такова, что любые конкретные прогнозы на период 
после ее прохождения теряют смысл. Вся Земля начнёт превращаться в один 
гигантский Сверхкомпьютер, распространяющийся на всю (нашу) Вселенную. 
Создание Полной дополненно-виртуальной реальности, в которой будут 
выполняться только нужные Человеку/Человечеству законы (физики).  

К концу XXI века ученые будут знать о МОЗГЕ ЧЕЛОВЕКА абсолютно 
все. Большинство (чипизированного и киборгизированного) населения будет 
представлять собой виртуальные особи. «Органические» люди, представленные 
на планете в меньшинстве, будут взяты под опеку роботов. Те, у кого не будет 
денег на «улучшенные тела, члены, гены  и т.п.», станут лишними.  
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2. Иные версии Загоризонтья технологического сингуляр-перехода
Курцвейл выступает в роли Пророка-Программера масс-мнений об 

однозначности Сценария родовых схваток гибрид-природы (естественной 
природы Nat и искусственной природы Art) нового киборг-человечества. В его 
Картине Виденья Будущего все выстроятся в очередь к ТЕХНОХИРУРГАМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. А там уже как кому повезет. Горе же – побежденным! Но 
быть «био-обезьянами в техно-зоопарках на потеху киборг-людей» не хочется.  

Отечественная наука по этому поводу ничего своего продуцировать не 
может, ибо для этого нужно иметь проективно-прогрессивную идеологию. 
Западная таковой не является по определению, а марксистско-ленинская на 
основе бездуховного диалектического материализма на практике бесплодна.  

Если в Интернете просмотреть многообразие материалов Бума вокруг 
тематики Технологической Сингулярности, отфильтровать негатив-деструктив, 
сгруппировать позитив-конструктив, то мы получим суждения: Мироздание 
создано не Человечеством, поэтому в нем существуют Сверхзаконы, 
фундаментальные по отношению к прикладным земным и общечеловеческим. В 
дуализме <Высшее // Низшее> Дух первичен, Материя вторична. Поэтому 
никакие Технологии Запад не спасут. Душу за деньги не купишь, как и 
мудрость! Было бы замечательно, если бы человеческое общество духовно 
росло, а не непрерывно все более деградировало. Глупцы-пророки прорвались в 
Авторитеты Ч-Общества и вливают в умы людей абсурдные и ложные идеи. 
Они создают демонов ложных эгрегоров, которые высасывают силы у людей, 
наполняя душу пустотой. Создавая подобные технологии, создатели 
умышленно упускают из виду Сверхцель - для Кого/Чего Все в Мире создается? 
Поэтому Человек у них становится лишним. Любые же технологии можно 
использовать как во благо людей, так и во вред. Управленцы Запада не 
способны видеть Запредельное Будущее и Правильно управлять Переходным 
процессом в Новый Уклад ХХI века. Мы видим их беспомощность во всех 
общечеловеческих вопросах/интересах. Человечество топчется вокруг 
Принципов/Технологий вековой давности. В1960-х годах намечался такой 
космический рост/уровень Технологий 21-го века, что голова кружилась. И где 
все это? Почему Человечество так затормозилось?  

3. Ориген и теологическая сингулярность при переходе от эллинской
философии к иудейско-христианским толкованиям Мироустройства. 
Выделим аспекты данной проблематики, интересные Инженеру – Творцу 
Новых Технологий 21 века: о Падении, вырождении и вычищении 
(Апокалипсис) Человечества, о конечном Восстановлении (Апокатастазис) и о 
Возвышении Человеческого Развития до состояния Возврата к Изначальному 
Духовному Совершенству, утраченному вследствие плотского греха. Экзегеза 
Оригена: в Мире все целесообразно; Человек - Познающее Существо <Дух, 
Душа, Тело>, обладающее Свободой Воли; Святое Писание – Притча с 
потаенным смыслом; Промысел Божий – Воспитание Человека, Мир есть 
Школа Человечества; Бог создает столько тварности, сколько может ею 
управлять (ограниченность силы); в Мире все одушевлено и разумно (люди, 
планеты, звезды и т.д.); после воскресения все (объекты) примут эфирно-
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сферическую (лучевую) форму; Дух не воздействует на то, что не одарено 
разумом; Магия (ума) не есть зло. Все эти воззрения (истины) были 
многократно осуждены и преданы анафеме Церковью. 

4. Сократовская философема «Познай (Внутренний Мир) Себя –
познаешь (Внешний) Мир» - с позиций Инженера Технологий Будущего. 
Переформулируем: Правильная реорганизация Хаоса/Хлама – залог успешной 
НИОКР-деятельности на любых масштабах пространства-времени и жизни.  

Насколько мы готовы к Творенью Лучшего Будущего во чреве Старого? 
Если мы (люди и этносы) такие умные и всезнающие, все более 

всемогущие и вседеющие, то почему вокруг столько больных (телесно и 
душевно) и все больше несчастных (духовно)? Выходит, ограничиться личным 
совершенством в Мире Несовершенств не удастся? Где Ты – БогоЧеловек у 
Ум-Пульта Мир-Управленья? Мы не теряем Веры в Науку никогда. Даже когда 
Футурология или Социология ошибаются/врут на все 100%. Мы понимаем, что 
они – инструменты в руках Управителей (Политиков), чье Умение ложью 
зомбировать массы есть Искусство Власти. Каждый Человек – Творец-Футург 
своего <Я>, Управитель-Демиург множественности Мира Миров Души. Где 
часть уже создана (Мир Ставший), другая – создается сейчас (Мир 
Становящийся), а третья – только замышляется (Мир Желаемый/Ожидаемый). 
Нельзя это отдавать бездумно.  

Заключение. 
Нам нужно:  
1. Построение модельной Теоретики Управления Развитием Мира и Себя

До и После прохождения (очередной) развилки Сингулярности; 
2. Сформулировать соответствующие теоремы установления подобия и

сопряжения методов медитативного интуитивно-эвристического ввода 
Внешних Высших Истин и методов рационального логико-диалектического 
вывода доступных нам Внутренних Низших Истин;  

3. На этом базисе попытаться сформулировать правильную/истинную
надстройку - принципиально новый Закон Перехода к Постчеловечеству. 

Это – предмет нашей другой статьи, служащей продолжением данной 
«Умоинтеллектуальный гибрид-потенциал’XXI: прогрессономическое 
креатив-мышление и альтернатив-моделирование будущего» 
Термин «Тафономика» в научный оборот ввел И.А.Ефремов в значении 
«Наукознание о могильных (таф) формах ушедших ФЖ». По аналогии вводим 
группу терминов с ядром - термином «Мифономика» в значении «Наукознание 
о мифологических формах ушедших ФЖ».  

Термины «Фантомат» и «Фантоматика» использовал С.Лем в значениях 
фантастических (субъективно воображаемых) устройств и наук их создания. 
Суффикс «нетика» позволяет трактовать его как на основе кибернетики – 
учения о связи и управлении в ЖФ и в машине, так и в плане сетевой связности 
(интернет(ика)). Отличие префикса «футуро» от «фанто» - в объективности, 
устанавливаемой тогда, когда Футурия станет актуальной действительностью 
(Актуарией). 
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Приложение 2. 
Игровой контекст борьбы Человека Природы и Человека Разума: 

Человек Природы ЭПИМЕТЕЙ Человек Разума ПРОМЕТЕЙ 
Исторический материализм Футурический идеализм 
Первична Природа (Вещь) Первичен Разум (Идея) 

Логика измерения Диалектика оценивания 
Стохастика Детерминистика 

Позиция Наблюдателя Мира Позиция Творца Мира 
Эсхатология Телеология 

Энтропия Энтелехия 
Инварианты сохранения Инварианты изменения 

Консервативность Текучесть 
Память Воображение 

Таблица Терминов нужных для исследования новых дисциплин 
Мифономика Тафономика Стафономика Фантономика Футурономика 
Мифонетика Тафонетика Стафонетика Фантонетика Футуронетика 
Мифоматика Тафоматика Стафоматика Фантоматика Футуроматика 
Мифометрика Тафометрика Стафометрика Фантометрика Футурометрика 
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Аннотация: В статье приведено обоснование поиска альтернативных 
источников энергии в связи с исчерпыванием традиционных ископаемых 
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источников. Указано, что одним из вариантов замены ископаемых источников 
энергии, в частности, природного газа, есть биогаз, причем природа 
образования этих газов идентична. Рассмотрены фазы образования биогаза 
при периодическом способе его производства, отмечены наиболее 
продуктивные и непродуктивные фазы с точки зрения выхода биогаза. 
Отмечено, что производства биогаза наиболее продуктивное при 
логарифмической и стационарной фазах, однако время этих фаз в сравнении с 
фазой отмирания мало, что снижает эффективность периодического способа 
метанового сбраживания биомассы. 

Ключевые слова: биогаз, метановое сбраживание, фаза сбраживания, 
биогазовая установка, метантенк 

Abstract: This paper describes the case for the search for alternative energy 
sources due to the exhaustion of traditional fossil fuels. Indicated that replacement of 
one embodiment of fossil energy sources, such as natural gas, biogas has, with the 
formation of these gases nature identical.  We consider the phase of biogas in a batch 
method of production, marked the most productive and non-productive phase from 
the point of view of the yield of biogas. It is noted that the production of biogas most 
productive at logarithmic and stationary phases, however, during these phases in 
comparison with the withering away of the phase is small, which reduces the 
efficiency of batch process for methane fermentation of biomass. 

Keywords: biogas, methane fermentation phase fermentation biogas plant, 
digester 

Введение. В связи с проблемой нехватки энергоресурсов ведется поиск 
альтернативных видов энергии, которые могли бы не только заменить 
традиционные минеральные виды топлива, но и быть более экологически 
безопасными. Одним из таких видов энергии является биогаз, который 
представляет собой смесь метана, углекислого газа, небольшого количества 
сероводорода и водорода. В качестве сырья для производства биогаза 
используют твердые бытовые отходы, сточные воды, отходы продукции 
растениеводства и животноводства. В зависимости от состава 
перерабатываемого сырья, можно ожидать разного уровня и энергетической 
ценности выхода биогаза. Биогаз образуется в результате метанового брожения, 
происходящего в метантенке, который является составной частью биогазовой 
установки. Биогаз после очистки можно использовать для производства 
электроэнергии, в бытовых целях (для приготовления пищи), для обогрева 
жилых и производственных зданий, в том числе и самых животноводческих 
помещений, сжатый метан в баллонах пригоден в качестве топлива для 
автомобилей и тракторов. 

Анализ последних исследований. Описание этапов и способов 
производства биогаза из разных субстратов показано в [1; 2]. Результаты 
исследований влияния температурного режима метантенка на выход биогаза 
приведены в [3], свойство субстратов  − в [4]. Исследования влияния 
температуры, видов субстратов, перемешивания субстрата на выход биогаза и 
его энергетические характеристики представлены в [5]. Описание этапов 
получения биогаза при периодическом режиме показано в  [5]. 
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Результаты исследований. Процессы, происходящие при периодическом 
метановом брожении навоза в метантенке исследовались на биогазовой 
установке в лаборатории биоконверсий органического сырья НУБиП Украины. 
Они полностью согласуются с процессами, возникающими при 
культивировании микроорганизмов в биореакторах. На начальном этапе, после 
добавления нового субстрата, наблюдается лаг-фаза, или фаза привыкания 
микроорганизмов к новым условиям. В метантенк добавляется навозная жижа 
приблизительно 1/3 его объема. Метановые бактерии, что осталась в 
"затравочной" порции субстрата в метантенке, некоторое время привыкают к 
новому субстрату. Процесс привыкания может длиться до 3-4 суток и зависит 
от температурного режима, сырья и др. При добавлении в метантенк 
однотипного субстрата при условии неизменности температурного режима 
время лаг-фазы существенно уменьшается и составляет несколько часов. 

После привыкания бактерий к новым условиям они начинают активно 
расти и размножаться, выделяя при этом большое количество биогаза. Процесс 
переходит в экспоненциальную (логарифмическую) фазу и составляет 4-6 
суток. 

По мере исчерпания питательных свойств субстрата и накопления в нем 
продуктов обмена, скорость роста снижается и процесс переходит в 
стационарную фазу, в которой процессы деления и отмирания бактерий в 
популяции находятся в динамическом равновесии. Время длительности 
стационарной фазы – 1-2 суток. Когда исчерпания питательных веществ в 
субстрате и накопление продуктов метаболизма преодолевают пороговые 
концентрации, начинается фаза отмирания и число бактерий в популяции 
постепенно снижается. Фаза отмирания может занимать достаточно долгий 
промежуток времени, однако с точки зрения производства биогаза она не 
продуктивна, поскольку биогаза при этом выделяется немного.  

Заключение и выводы 
При периодическом сбраживании субстрата производства биогаза 

наиболее продуктивное на конечном этапе логарифмической фазы и при 
стационарной фазе. Однако длительность этих фаз незначительная, что 
определяет низкую эффективность периодического сбраживания субстратов. 
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Анотація. У статті обґрунтовано можливість використання клітковини 

пшеничної, яблучної та какао для підвищення вмісту харчових волокон у раціоні 
людини. Встановлено, що досліджувана сировина містить велику кількість 
ХВ, що дає можливість використовувати її у якості функціонального 
інгредієнта. Досліджено фракційний склад клітковини та визначено, що 
основну її частину складає целюлоза та геміцелюлоза.  

Ключові слова: клітковина, харчові волокна, функціональні інгредієнти 
Abstract. The article possibility of using fine fiber, apple and cocoa to improve 

the content of dietary fiber in the human diet. The studied materials contains a large 
number of mines that enables its use as a functional ingredient is established. The 
composition in fiber fraction is studied and determined that the main part of it is 
cellulose and hemicellulose. 

Keywords: cellulose, fiber, functional ingredients 
Вступ. Здоров`я  є однією з найголовніших цінностей людини. На його 

стан впливає багато факторів, і одним з найважливіших є харчування. До того ж 
харчування, мабуть, з той фактор, який простіше за все піддається 
коригуванню. Оцінка якісної складової харчування більшої частини населення 
свідчить про те, що споживання найбільш цінних біологічно активних харчувих 
продуктів за останні 10…15 років знизилось не менш ніж на 50%. За даними 
медичних обстежень тільки 20% населення можна вважати умовно здоровими; 
40% - в результаті харчових дефіцитів знаходиться в стані малоадаптації; 20% - 
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в граничному стані між хворобою та здоров`ям.  Таким чином, більше 
половини населення потребує значного корегування харчування із-за змінених 
умов праці та побуту (гіподинамія та екологія). Для цього доцільно ввести в 
раціон харчування продукти з високим вмістом функціональних інгредієнтів. 
Вони необхідні для нормального протікання обміну речовин, забезпечення всіх 
життєвих функцій організму [1,2]. 

Технічний прогрес у харчовій промисловості вніс свої корективи у  структуру 
харчування населення, наслідком  якого є зниження опору організму негативному 
впливові довкілля та прогресивне зростання ряду захворювань, які носять 
глобальний характер і називаються хворобами цивілізації. У зв’язку з цим 
перспективним напрямком є створення продуктів функціонального призначення 
збагачених харчовими волокнами (ХВ), які, в свою чергу, відносять до 
функціональних інгредієнтів. Одним зі способів збагачення продуктів ними є 
використання сировини, яка містить ХВ у великій кількості.  

Під час проведення літературного огляду та аналізу ринку України 
предметом досліджень було обрано саме клітковину пшеничну (КП), яблучну 
(КЯ) та какао (КК), яка за ціновою політикою, доступністю, вмістом ХВ, 
технологічними властивостями задовольнила всі наші вимоги у порівнянні з 
іншою сировиною. Тому в якості досліджуваної сировини нами використано 
клітковину пшеничну виробництва Вітацель (Німеччина) та яблучну і какао 
виробництва «Microstructure» (Польша). У якості контрольного зразка 
використовували пшеничні висівки та борошно. 

Метою роботи було дослідження вмісту поживних і біологічно-активних 
речовин в клітковині пшеничній, яблучній та какао.  

Викладення основного матеріалу. Для характеристики складу клітковини 
визначали вміст ХВ, у тому числі і окремих складових полісахаридного 
комплексу, крохмалю, цукру, жиру, білку та зольність. 

Опираючись на експериментальні данні та дані літературних джерел була 
проведена порівняльна оцінка вмісту поживних і біологічно активних речовин 
КП, КЯ, КК, пшеничних висівок та борошна вищого сорту, яка представлена в 
табл. 1 

Результати досліджень, наведені у табл. 1, свідчать, що КП поступається 
пшеничному борошну та висівкам за вмістом білків та жиру, оскільки в своєму 
складі містить лише їх сліди. Одночасно з тим, вміст ХВ у КП складає 
95,2 г/100г, що у 28 разів перевищує їх вміст у пшеничному борошні та у 2,6 
разів у пшеничних висівках. Значна кількість ХВ дає змогу зменшити відсоток 
дозування КП до маси борошна у технології БКВ для забезпечення фізіологічно 
виправданої концентрації ХВ. Однією істотною перевагою КП є її низька 
енергетична цінність – 4,0 ккал/100 г – що, дозволяє також знизити 
калорійність готового продукту.  

КЯ та КК містять у своєму складі 69,5…76,9 г/100г ХВ, що у 20 разів 
перевищує їх вміст в борошні і дозволяє їх також використовувати як джерело 
ессенціальних інгредієнтів. 

Харчові волокна − це комплекс, який складається з полісахаридів 
(целюлози, геміцелюлоз, пектинових речовин), а також лігніну та зв’язаних з 
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ними білкових речовин, які формують клітинні стінки рослин.  
Таблиця 1  

 Вміст поживних і біологічно активних речовин в клітковині, пшеничних 
висівках та борошні пшеничному вищого сорту  

Основні 
компоненти, 

г/100г 

Найменування сировини 
Борошно 
пшеничне 

вищого 
сорту 

Висівки 
пшеничні 

Клітковина 
пшенична 

Клітковина 
яблучна 

Клітковина 
какао 

Білки 10,3 14,6 0,1 5,6 11,4 
Жири 1,1 5,5 0,1 4,1 3,9 
Вуглеводи,  у 
т.ч. 

73,6 63,1 95,4 79,9 80,1 

-моно і 
дисахариди 

1,6 4,6 0,1 2,5 1,2 

-крохмаль 68,5 20,6 0,1 2,3 2,6 
-харчові 
волокна 

3,5 37,9 95,2 75,1 76,3 

Зола 0,5 1,8 2,3 4,2 7,6 
Енергетична 
цінність, ккал 

342,0 165,0 4,0 80,0 102,0 

 
Технологічні особливості та напрям фізіологічної дії ХВ (здатність до 

регулювання обмінних процесів в організмі, вплив на концентрацію та 
активність ферментів шлунково-кишкового тракту, зниження ризику 
виникнення проблем роботи серцево-судинної системи, тощо), залежать від 
вмісту та співвідношення окремих складових ХВ. Тому було вирішено 
провести дослідження вмісту ХВ у сировині за фракціями (табл. 2). 

Таблиця 2  
 Вміст харчових волокон та їх окремих складових  у досліджуваній 

сировині,  г/100 г 
Найменування 

сировини 

Полісахариди  
Разом Целюлоза Геміце-

люлоза 
Пектинові 
речовини Лігнін 

Борошно 
пшеничне 

вищого сорту 
0,6 2,5 0,21 0,1 3,5 

Висівки 
пшеничні 17,3 13,7 3,1 3,8 37,9 

Клітковина 
пшенична 53,6 24,1 10,1 7,4 95,2 

Клітковина 
яблучна 19,5 26,8 15,0 13,8 75,1 

Клітковина 
какао 29,2 27,8 13,5 5,8 76,3 

 
Целюлоза є основною складовою клітинних стінок рослин та володіє 

високою водопоглинальною здатністю, яка в результаті має позитивний вплив 
на шлунково-кишковий тракт людини. Отримані експериментальні дані, 
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наведені в табл. 2, свідчать, що основу харчових волокон КП складає саме цей 
полісахарид – близько 53,6 г/100г сировини. ЇЇ вміст у порівнянні з борошном 
пшеничним та висівками більший у 146,3 та 8,9 разів відповідно,  що 
пояснюється особливостями технології отримання КП. КЯ та КК мають меншу 
кількість целюлози, що очевидно пов’язано з будовою сировини. 

Геміцелюлози характеризуються високою гідрофільністю. Процес 
зв’язування води ксиланами, які є хімічною складовою геміцелюлоз, 
аналогічний до процесів набухання крохмалю, проте вони не зазнають 
ретроградації. Геміцелюлози у складі борошняних кондитерських виробів 
здатні сповільнювати процес їх черствіння, проте не мають значного впливу на 
збільшення їх об’єму та виходу. З табл. 3.2. видно, що клітковина містить 
значну кількість геміцелюлоз, а саме 24,1…27,8 г/100 г, що у 9,6…10,8 та у 
1,7…2,0 разів більший за їх вміст у борошні та висівках пшеничних, очевидно 
це пов’язано з відмінностями  у хімічному складі досліджуваної сировини.   

Результати дослідження фракційного складу пектинових речовин (табл. 3) 
у сировині свідчать про те, що основною їх часткою є протопектин. У 
клітковині вміст цієї складової  у 1,6…2,2 рази більший порівняно з вмістом 
водорозчинної фракції цих речовин. 

Таблиця 3  
 Фракційний склад пектинових речовин досліджуваної сировини г/100г 

Фракція Борошно 
пшеничне 

Висівки 
пшеничні 

Клітковина 
пшенична 

Клітковина 
яблучна 

Клітковина 
какао 

Водорозчинний 
пектин 0,08 0,9 3,8 5,1 4,2 

Протопектин 0,22 1,2 6,3 9,9 9,3 
Сума 

пектинових 
речовин 

0,21 3,1 10,1 15,0 13,5 

 
Встановлено, що найбільша кількість пектинових речовин міститься в 

клітковині яблучній, а саме 15 г/100г , що пов’язано з сировиною, з якої її 
виробляють. Вміст пектинових речовин в КК дещо нижчий і складає 13,5 
г/100г. КП містить найменшу кількість пектинових речовин, що пов’язано з 
невисоким їх вмістом в  зерновій сировині. 

Висновок. Встановлено, що вміст ХВ у клітковині в 2,0…2,6 разів 
перевищує їх вміст у висівках пшеничних та у 22…28 разів у борошні 
пшеничному. Основними складовими її полісахаридного комплексу є целюлоза 
та геміцелюлоза. Тому цілком логічним є припущення про те, що введення 
клітковини до складу харчових продуктів, у тому числі і борошняних 
кондитерських виробів, надасть їм функціональних властивостей за рахунок 
збільшення вмісту ХВ у отриманому готовому продукті. 
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Аннотация: В статье проведено обоснование необходимости замены 

ископаемых источников энергии альтернативными. Указано, что для замены 
нефтяного дизельного топлива можно использовать биодизель (метиловый 
эфир). Вместе с тем, использование в современных дизельных двигателях 
других топлив, характеристики которых несколько отличаются, может 
привести к поломке двигателя. Поэтому при производстве биодизеля 
необходимо придерживаться показателей качества, которые указаны в  
стандартах на дизельное биотопливо. Приведены международные и 
украинские стандарты на биодизель и некоторые показатели качества, 
представленные в них. 

Ключевые слова: биодизель, метиловый эфир, реактор, метанол, 
катализатор 

Аbstract: In this article the substantiation of the need to replace fossil fuels with 
alternative energy. It indicated that can use biodiesel (methyl ester) for the 
replacement of petroleum diesel. However, the use of modern diesel engines of other 
fuels, the characteristics of which differ slightly, can lead to engine damage. 
Therefore it is necessary to adhere to the quality parameters in the production of 
biodiesel, which are specified in the standards for diesel biofuel. Results of 
international and Ukrainian standards for biodiesel and some quality indicators are 
presented in them. 

Keywords: biodiesel, methyl ester, a reactor, methanol, the catalyst 
Введение. В связи с возникновением глобального энергетического 
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мирового кризиса, человечество активно осуществляет поиск альтернативных 
ископаемым источников энергии. Особенно большое внимание уделяется 
поискам заменителей светлых нефтепродуктов, ведь без автомобилей, 
самолетов, поездов человечество не видит своего дальнейшего существования. 
Значительная часть автомобилей, большинство тракторов и других мобильных 
и стационарных машин имеют привод от дизельных двигателей, которые на 
современном этапе, в основном, работают на нефтяном дизельном топливе, 
одним из заменителей которого является биодизель.  

Вместе с тем, современные дизельные двигатели в процессе их эволюции 
были адаптированы к свойствам нефтяного дизельного топлива. Использование 
в них других топлив, характеристики которых несколько отличаются, могут 
привести к поломке двигателя, стоимость которого составляет существенную 
стоимость самой машины.  

В процессе работы дизельных двигателей на биодизеле определены 
оптимальные параметры биодизеля, соблюдение которых максимально 
приближает его свойства к свойствам нефтяного дизельного топлива, что 
существенно снижает риск поломки двигателя. Эти оптимальные параметры 
представлены в стандартах на дизельное биотопливо. 

Анализ последних исследований. Для быстрой и полной реакции 
метанолиза метанол берется с избытком, поэтому полученный метиловый эфир 
содержит до 1,5% метанола, от которого биодизель необходимо очистить, 
поскольку он разъедает цветные металлы двигателя и резиновые прокладки [1]. 
При производстве биодизеля по традиционной технологии для ускорения 
реакции обязательно применяется катализатор, который сам не вступает в 
реакцию, а только ее ускоряет. Поэтому в изготовленном биодизеле он остается 
полностью, вызывая коррозию двигателя. Продукты коррозии, попадая в зазор 
между цилиндром и поршнем, вызывают их абразивный износ. В случае 
попадании их в топливную систему, они могут забивать топливные фильтры, 
или блокировать работу топливной аппаратуры вследствие невозможности 
распыления топлива через форсунки [2; 3]. 

Результаты исследований. Для биодизеля Европейской организацией 
стандартов разработан стандарт EN 14214:2012 "Нефтепродукты жидкие. 
Метиловые эфиры жирных кислот (FAME) для дизельных двигателей и 
отопления. Требования и методы испытаний". Кроме них, существуют 
стандарты EN 590:2000 и DIN 51606. Первый описывает физические свойства 
всех видов дизельного топлива, реализуемого в ЕС, Исландии, Норвегии и 
Швейцарии. Этот стандарт допускает содержание 5% биодизеля в минеральном 
дизтопливе; в некоторых странах (например, во Франции) все дизтоплива 
содержит 5% биодизеля. DIN 51606 − немецкий стандарт, разработанный с 
учетом совместимости с двигателями почти всех ведущих автопроизводителей, 
поэтому он является самым строгим. В DIN 51606 некоторые нормы более 
жесткие, чем в EN 14214:2012. 

Требования к качеству биодизеля в Украине установлены ДСТУ 6081:2009 
«Топливо моторное. Эфиры метиловые жирных кислот масел и жиров для 
дизельных двигателей. Технические требования», а его смеси до 5% с 
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традиционным дизтопливом − ДСТУ 4840:2007 «Топливо дизельное 
повышенного качества. Технические условия». Также разработан 
государственный стандарт ДСТУ 7178:2010 "Топливо альтернативное. Эфиры 
этиловые жирных кислот, масел и жиров для дизельных двигателей. 
Технические требования и методы контроля». 

Параметры качества биодизеля и минерального дизельного топлива 
повышенного качества в соответствии с международными и отечественными 
стандартами устанавливают определенные параметры топлива, в частности: 
температуру вспышки в закрытом тигле 90-120°С, массовую долю метанола − 
не более чем 0,2%, щелочных металлов − не более 5 мг/кг, свободного 
глицерина – не более 0,25%, фосфора – не более 5 мг/кг, кислотное число – не 
более 0,5 мг КОН на г, массовая доля воды – не более 0,05% и др. 

Заключение и выводы. Для получения качественного метилового эфира 
необходимо выдержать ряд требований, в связи с чем возникает необходимость 
дополнительной обработки полученного биодизеля, в частности необходимо 
проводить удаление метанола и остатков катализатора. 
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Аннотация: В статье доведена целесообразность замены нефтяного 

дизельного топлива на топлива, полученые из возобновляемого сырья. 
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Приведена характеристика альтернативных дизельных топлив: 
синтетического дизельного топлива, диметилового эфира, растительных 
масел и биодизеля. Указаны преимущества и недостатки использования 
растительного масла в качестве альтернативы нефтяному дизельному 
топливу. Доведено, что применение чистого растительного масла может 
привести к уменьшению срока службы двигателя. Отмечено, что из всех 
биотоплив наиболее адаптированным к использованию в дизельных двигателях 
является биодизель, который по своим физическим свойствам приближается к 
нефтяному дизтопливу.  

Ключевые слова: биодизель, растительное масло, диметиловый эфир, 
метанол, катализатор 

Аbstract: The article brought the feasibility of replacing petroleum diesel fuel 
derived from renewable raw materials. The characteristic of alternative diesel fuels: 
synthetic diesel fuel, dimethylether, oils and biodiesel. These advantages and 
disadvantages of using oil as an alternative to petroleum diesel. Notified that the 
application of pure oil may reduce the life of the engine. It is noted that of all the 
biofuels most adapted for use in diesel engines is biodiesel, which in its physical 
properties close to the oil diesel fuel. 

Keywords: biodiesel, oil, dimethyl ether, methanol, the catalyst 
Введение.  
По прогнозам ученых, разведанных мировых запасов нефти хватит на 45 

лет добычи. Причем, чем меньше запасов ископаемых топлив остается, тем 
больше будет на них цена. Особенно это актуально для нашего государства, 
ведь Украина обладает огромным богатством – землей, однако для получения с 
нее урожая ее необходимо обрабатывать. На сегодня для сельскохозяйственных 
работ Украине ежегодно необходимо иметь около 1,9 млн. т дизельного 
топлива и 620 тыс. т бензина, которые производятся из 4,5 млн. т нефти, в 
основном импортной. Украина способна обеспечить себя нефтью собственной 
добычи только на 20% [1]. Поэтому целесообразно по возможности 
максимально использовать топлива, которые могли бы заменить ископаемое 
дизельное топливо. 

Результаты исследований.  
К альтернативным топливам, которые могут применяться в дизельных 

двигателях, относятся синтетическое дизельное топливо, диметиловый эфир 
(ДМЭ), растительные масла, биодизель, а также смесевые топлива. 

Синтетическое дизельное топливо и ДМЭ хоть и могут изготавливаться из 
возобновляемого сырья, в настоящее время производятся, главным образом, из 
ископаемых ресурсов (угля и природного газа соответственно). 

Растительные масла могут использоваться как жидкое биотопливо для 
дизельных двигателей в непереработанной или переработанной до эфиров 
формах. 

Теплота сгорания растительного масла составляет 37 МДж/кг. Она хоть и 
несколько ниже теплоты сгорания ископаемого дизтоплива, однако 
значительно превышает по этому показателю ДМЭ. Однако плотность 
растительных масел достаточно высока (916-1069 кг/м3), в результате чего при 
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их распылении в цилиндре двигателя образуются крупные капли. При этом 
масло сгорает не полностью, вместе с тем при нагревании оно полимеризуется, 
образуя пленку, которая закоксовывает форсунки, поршни и поршневые 
кольца. 

В некоторых автомастерских проводится переоборудование двигателей 
автомобилей, которые уже отработали свой моторесурс, для работы на 
отработанном растительном масле путем уменьшения ее вязкости путем 
подогрева или разбавлением дизельным топливом и более эффективной 
фильтрации за счет установки дополнительного фильтра. При этом 
обеспечивается ее лучшее смешивание с воздухом и более полное сгорание. Но 
и такие двигатели со временем выходят из строя. 

Наиболее адаптированным к дизельным двигателям альтернативным 
топливом из возобновляемых источников является биодизель. Он представляет 
собой сложные эфиры жирных кислот и производится из сырья, содержащего 
жиры (растительные или животные). При добавлении к жирам спиртов 
(метилового, этилового или изопропилового) при наличии катализатора 
проходит реакция алкоголиза, в результате которой из триглицеридов жиров 
образуются глицерин и сложные эфиры, которые называют биодизелем. 
Обязательным условием прохождения реакции алкоголиза является 
присутствие катализатора и нагрев реагентов до температуры 40-80°С (по 
традиционной технологии производства). В качестве катализатора могут 
выступать кислоты или щелочи [2]. После отделения глицерина биодизель 
необходимо очистить от катализатора и остатков спирта, который подается с 
избытком для полного протекания реакции. Только после этого биодизель 
можно использовать в качестве топлива для дизельных двигателей. 

Технология с сверхкритичным состоянием метанола, разработанная 
японскими учеными, предусматривает для прохождения реакции алкоголиза 
создание температурного режима около 240°С и давления 80 ат. При этом 
катализатор не применяется, а реакция проходит в течение 2-4 мин. 
Преимуществом данной технологии является отсутствие катализатора, а 
следовательно, и потребности очистки готового продукта от него [1]. 

Биодизель в Украине производится согласно национальному стандарту 
ДСТУ 6081:2009, который гармонизирован с Европейским стандартом EN 
14214:2003 Смесевое биодизельного топливо в Украине производится согласно 
ДСТУ 4840:2007, который предусматривает производство смесевого 
дизельного топлива В5 с 5-процентной добавкой биодизеля. Требуют 
разработки государственные стандарты на смесевые дизельные топлива с 
содержанием биодизеля 10, 20 и 30 процентов, что позволит реализовывать его 
на рынке аналогично традиционным. 

Заключение и выводы.  
Из всех биотоплив наиболее адаптированным к использованию в 

дизельных двигателях является биодизель, который по своим физическим 
свойствам приближается к нефтяному дизтопливу. Применение чистого 
растительного масла может привести к уменьшению срока службы двигателя. 
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Abstract. In this artical we describe the use of Waste as a raw material in 

ethanol production. 
Key words: waste, ethanol, fermentation, distillation. 
Introduction. Since the beginning of the U.S. fuel ethanol industry in 1978, 

production capacity has increased from approximately 200,000 gallons per year to the 
present level of more than one billion gallons per year. During this time span, the 
majority of the growth has been as wet-milling capacity, with a rapid expansion 
occurring during the period from 1981 through 1987. The optimistic outlook for the 
fuel-ethanol industry during the early 1980's was led by a strong ethanol market with 
relatively stable pricing. This allowed a number of dry-milling fuel-ethanol facilities 
to acquire funding. The sizes of these plants ranged from farm-based operations with 
a capacity of less than 200,000 gallons per year, to grass-roots plants producing in 
excess of 60 million gallons per year. 

Unlike wet-milling facilities, which are able to distribute the cost of operations 
and feedstock over a wide variety of products based on the starch, fiber, protein and 
fat components of the grain, dry-milling plants are limited to ethanol and distillers 
dried grains. They are, therefore, held hostage to market prices of these two 
commodities. Further complicating this issue is the fact that there is no economic 
correlation between fuel-ethanol pricing (which is linked to the rack price of 
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gasoline), and grain pricing. Thus, the financial stability of a number of fuel-ethanol 
producers fluctuated dramatically as grain and fuel-ethanol prices rose and fell from 
1980 to 1990 (Figure 1). 

With small producers lacking the economies of scale available to larger 
facilities, and with grain comprising in excess of 60% of the cost of producing a 
gallon of ethanol in a dry-milling plant, it becomes easier to understand why a large 
number of small ethanol facilitie production in the mid-to-late 1980's (Figure 2). 

 

 
 

Figure 1 Monthly average price of grain and fuel-ethanol 
 

 
Figure 2 Corn dry-mill operating cost 

 
The driving force for this was a soft ethanol market, combined with several 

consecutive years of poor growing conditions in the corn belt. Many small plants 
which had been driven into bankruptcy were able to re-start production later due to 
the reduced debt service resulting from the low purchase price to the second owners. 
This was possible in plants located in the mid-west, which typically could acquire 
corn at less than Chicago Board of Trade prices and at low freight costs. In the late 
1980's, many plants with annual production capacities approaching 45 million gallons 
were incapable of achieving a positive cash flow even with zero debt service, due to 
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low ethanol pricing combined with high delivered-corn pricing. It should, however, 
be noted that a number of these plants also had serious design deficiencies. 

One might, therefore, be led to conclude that all small ethanol producers outside 
the central states ceased production, but this, in fact, was not the case. Several small 
producers continue operating through what can be called 'creative acquisition of 
feedstocks'. Since feedstock purchasing comprises such a large portion of the cost of 
ethanol production, small producers can maintain profitability even during periods of 
low ethanol pricing, by significantly reducing feedstock cost. 

Alternative Feedstocks. A well-designed dry-mill facility will contain most of 
the equipment required to handle many types of starch or sugar-bearing feedstocks. 
Often, only minor modifications are required in feedstock-handling operations. For 
example, a plant designed to process a dry feedstock, such as corn, may require only 
minor feedstock receiving equipment changes to handle slurried or liquid feedstocks. 
Table 1 gives a partial list of available potential feedstocks. 

Typically, the supplies of most of the feedstocks are available in small or unpre-
dictable quantities, making it impossible to economically justify a dedicated fuel-
ethanol production facility. Exceptions exist in many large food-processing plants 
which generate significant quantities of sugar and starch- containing residues. In 
these cases, dedicated fuel-ethanol production facilities serve as a waste-remediation 
process, whereby high biochemical oxygen demand (BOD) effluent streams are 
converted to a liquid product, ethanol, with a significant market value. This differs 
from typical waste-treatment processes, where soluble BOD is converted to sludges, 
which then require costintensive transportation and disposal. These low-cost 
feedstocks are sufficiently attractive to entice many intermediate and large-scale fuel- 
ethanol producers to use them to supplement normal grain-processing operations, 
thereby reducing the net cost of feedstock to the facilities. 

Table 1 
Potential feedstocks 

Offspec glucose and fructose syrups  
Offspec dry starches and starch solutions  
Low-value starches, such as 'B' starch from wheat processing 
Waste soft-drink syrups  
Brewer's spent grains  
Damaged or spoiled grains  
Expired seed grains 
Food-processing wastes, high in starches or free sugars 
Brewery-yeast slurries  
Waste candies  
Waste pet foods Spoiled food products  
Cheese whey 
Spoiled fruit, including apples, peaches, oranges and bananas 
Citrus molasses 
Honey 
Raw sugar 
Potatoes 
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Sweet potatoes and yams  
Rice bran 
 
Case study. The following case study will discuss, in greater detail, design and 

operational issues pertaining to a dedicated food-processing-waste-to-ethanol facility. 
Much of this discussion is based on two potato-to-ethanol plants built for Simplot 
Development Corporation in the mid-1980's. These three million-gallon-per-year 
fuel-ethanol facilities were designed to receive potatoprocessing waste, culled 
potatoes and plant washings high in starch, as a feedstock. 

The general processes required for a potato- waste, fuel-ethanol production 
facility are similar to those required in a corn dry-milling operation. As is the case 
with many speciality- feedstock industries, processes must be custom designed, with 
the properties specific to the feedstock in mind. In the case of potato waste, the 
properties requiring close attention included: 

1. High water content 
2. High sand and soil content 
3. High fibrous tuber and vine content 
4. Unique starch chemical and physical properties 
5. Minimal storage life 
6. Seasonal or erratic supply 

Feed Preparation. The feed preparation system, like a significant portion of the 
front-end unit operations, must be designed for peak hydraulic and solids flows. 
These flows vary both hourly, daily and seasonally. 

The feedstock, which is a dilute starch slurry, containing potato peelings, as well 
as whole cull potatoes, vines and other residues, passes through a milling device. The 
purpose of the mill, like that in the grain plant, is to reduce the maximum particle size 
for cooking and subsequent processing. The incoming feedstock is heavily 
contaminated with soil microorganisms, and therefore, cannot be stored for any 
appreciable time without a significant loss in ethanol yield. 

Due to the high water content in the cull potatoes, and other process streams, the 
milled feed flows directly to the slurry tank without the need of any additional 
dilution. This is critical, since the starch and sugar concentration of the incoming feed 
results in beer-ethanol levels significantly lower than typically found in a grain dry-
milling plant. Minimizing water addition to the process reduces the necessary size of 
process equipment, as well as its energy consumption required for cooking, 
distillation and stillage processing. 

The slurry tank is heated by recirculating the contents through the slurry heater 
which receives flash steam from downstream processes. Precautions are required 
since gelatini- zation temperature of potato starch is much lower than that of corn 
starch (Whistler, et al., 1984). Alkali is added to the slurry tank to control the pH at 
the alpha-amylase optimum. Mash from the slurry tank is continuously pumped 
through a jet cooker which begins the starch-conversion process, as well as providing 
a thorough sterilization of the incoming feed. Again, this is critical, due to the 
extremely high concentration of soil-borne bacteria in the feedstock. All pumps and 
process piping must be designed to withstand erosion associated with mash-entrained 
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sand. The mash, leaving the cooker, is flash cooled to liquefaction temperatures prior 
to the addition of liquefying enzymes and entering the liquefaction tank. The flash 
cooling serves a secondary function of cost-effectively providing a small degree of 
mash dehydration (Figure 3). 

In the liquefaction vessel, the process of converting complex starches to dextrins 
is completed by holding for a suitable time period. The mash is then acidified and 
cooled during transfer to the fermentation system. The pH adjustment, which, in grain 
milling plants, is normally accomplished with backset stillage, must be performed by 
the addition of acid. This is necessary to control water input into the fermentation 
system, to maximize the ethanol concentration in the beer stream to distillation. 

Mash coolers must be of a design which allows thorough cleaning. Plate-and-
frame and spiral heat exchangers, which are often used in wet-milling and dry-milling 
facilities, are to be avoided in this instance. Due to the presence of tubers and vines, 
which become entrapped in the exchangers, normal cleaning- in-place (CIP) systems 
are incapable of removing deposits and debris from these types of coolers. Thorough 
cleaning then requires labor-intensive dismantling of the equipment. For this reason 
shell-and-tube exchangers are preferred, as they can be easily back flushed during the 
CIP. It is also advisable that spare mash coolers be installed, so that the process can 
continue uninterrupted during cleaning cycles. 

 

 
 

Figure 3 Mashing and cooking 
 
Fermentation 
The cooled mash enters the fermenter which already contains the yeast inoculum 

and the saccharifying glucamylase enzyme (Figure 4). The liquefied starch is then 
converted by the glucamylase enzyme to glucose which is then fermented to ethanol 
in a simultaneous saccharification and fermentation process. This minimizes process-
equipment and capital investment requirements, and reduces the potential for 
bacterial contamination, while maximizing yields. The fermentation vessels are 
typically fabricated of carbon steel with sloped bottoms for ease of cleaning and their 
contents are circulated through external shell-and-tube heat exchangers for 
temperature control. Steeply- sloped bottoms are recommended for the tanks, to assist 
in removing accumulated soil and sand on emptying the fermenter. 
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YEAST

 
                                                    Fermenters                                Beerwell 

Figure 4 Simultaneous saccharification and fermentation 
 
Upon completion of the fermentation process, the contents are transferred to the 

beer well, which provides additional surge capacity for the process. Residues are 
washed to the whole- stillage tank or to the sewer with the initial rinse. The 
fermenters and coolers are then chemically cleaned with a mild caustic solution in 
preparation for the next fill. 

Distillation and Dehydration. Fermented beer is preheated in shell-and-tube 
heat exchangers prior to entering the beer still (Figure 5). Due to the low ethanol 
concentration in the beer, an energy-integrated distillation-and-dehydration system is 
necessary, to minimize energy consumption. The beer enters the stripper section of 
the distillation column, which removes the ethanol from the beer, so that the residue, 
or stillage, which emerges from the base of the column, contai less than 200 ppm of 
the ethanol. 'Disc-and- donut'-type baffle trays are recommended for this service, due 
to their ability to withstand high concentrations of suspended solids. The beer stripper 
can be supplied with heat by thermo-compression of the flash vapors from the 
stillage, or with a steam-heated reboiler.  

The selected option is dependent primarily on: 1. Downstream stillage-
processing requirements; 2. Energy cost; 3.Regional environmental issues 

The stripped ethanol is concentrated up to about 90 proof (95° GL) in the 
rectifying section prior to entering the molecular-sieve unit for dehydration to 199+ 
proof (>99.5° GL), to meet fuel-grade ethanol specifications. 

                                                     1900 PROOF VAPOR 

 
Figure 5 Distillation/dehydration with molecular sieve 
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Stillage Processing 
Evaporation 
The stillage or residue from distillation is pumped to the whole-stillage surge 

tank, which provides surge capacity between the distillation system and the stillage-
processing operations. Whole stillage is processed in a decanter- centrifuge, which 
separates the majority of the suspended solids from the 'thin stillage' liquid (Figure 6). 
The solids, with the consistency of wet sawdust, have sufficiently high protein and fat 
concentrations (Cullison et al., 1987; Maynard et al., 1979) to warrant sale as a cattle-
feed supplement. 

The thin stillage, containing very low levels of suspended solids, is concentrated 
in a multiple-effect, mechanical-vapor-recompression evaporator. The resultant 
'solubles concentrate', containing 25-30% dry substance, is also sold as a cattle feed 
supplement. In areas where the solubles concentrate must be transported great 
distances, the addition of a forced-recirculation evaporator can increase the solids 
concentration to 35-45%, reducing freight costs and improving the value. 

Due to the limited ethanol-production capacity of plants of this type, the 
physical properties of the dissolved solids, and the low fiber content of the stillage, it 
is generally neither cost-effective nor technically attractive to install dryers for the 
wet stillage cake and the solubles concentrate. 

 

 
Figure 6. Mechanical-evaporator-recompression electric drive with integral 

finisher 
 

Biological treatment 
An alternative to stillage evaporation is biological treatment. This is often 

warranted in areas which lack sufficient cattle to consume the recovered solids. 
Recent advances in anaerobic treatment processes have allowed this technology to 
achieve up to 95% reduction in BOD of high strength (10,000-50,000 mg/L) effluent 
streams. With this level of treatment, the processed effluent may be used for 
irrigation (Tchobanoglous et al., 1979; Miorin et al.,1977). If land application of 
primary anaerobic treatment effluent is not permissible, a second- stage aerobic-
treatment process will typically meet environmental criteria for discharge into surface 
waters. 
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Summary 
lant designs, such as that described here, provide a cost-effective solution to the 

ever- rowing need to conform to environmental regulations. Converting waste-
carbohydrate streams to a renewable, oxygenated-fuel component provides a double 
environmental benefit. The choice of technology must provide energy efficiency with 
low manpower and maintenance requirements, while producing maximum yields, if it 
is to remain a cost-effective solution. With these goals in mind, the small fuel-ethanol 
producer can continue to operate in this highly cyclical industry. 
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Аннотация. В статье рассматривается перспектива использования 

целлюлозы как сырья для производства этилоаого спирта (включая биоэтанол) 
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обработка 
Abstract. In this artical we describe the perspectives of ethanol (including 

bioethanol) production from cellulose as a raw material. 
Key words: cellulose, pretreatment, fermentation 
Introduction 
The inevitable decline in petroleum reserves and the rise in demand for oil from 

rapidly growing economies have caused soaring oil prices, and coupled with climate 
change concerns have contributed to the current interest in renewable energy 
resources. In some parts of the world this interest has resulted in the introduction of 
legislations promoting the use of renewable energy resources and increasing 
government incentives for commercialization of renewable energy technologies. 
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Development of science and technologies for effi cient conversion of lignocellulosic 
biomass to renewable liquid transportation fuels has become one of the high priority 
research areas of the day, and bioethanol is the most successful biofuel to date. 

Corn- and sugarcane-derived first generation bioethanol is currently in wide use 
as a blend-in fuel in gasoline sold in the United States, Brazil, and in a few other 
countries. However, there are a number of major drawbacks to these first generation 
fuels such as the effect on food prices as traditional food resources are utilized as raw 
materials, net energy balance, and poor greenhouse gas mitigation.  

Cellulosic ethanol is a second generation biofuel produced from agricultural 
wastes, grasses, municipal wastes, and other feedstocks that do not double as food, so 
unlike traditional corn-based ethanol, it promises to avoid encroaching upon and 
destabilizing the human food supply. In addition, cellulosic ethanol can be produced 
from a variety of abundant lignocellulosic biomass feedstocks, and should be able to 
be produced in substantial amounts to meet the growing global energy demand. There 
are two fundamental routes to produce cellulosic ethanol from renewable biomass: 
the aqueous-phase biomass saccharification-fermentation route, and thermochemical 
gasifi cation route. The thermochemical route can be divided into two paths as syngas 
produced from biomass can be converted to ethanol by chemical or enzymatic 
methods. 

1. Cellulosic Ethanol Feedstock Types 
Biomass feedstocks that can be used for cellulosic ethanol production can be 

broadly divided into fi ve categories: 
1. Agricultural wastes — crop residues after taking the edible portion of the 

plant and can be in the form of stalks, leaves, trunks, branches, peels, or husks; all 
these parts of the plants are suitable as feedstock. In addition to this, edible 
agricultural products that are not suitable for human and animal consumption and 
rejected due to spoiling or contamination are also suitable as feedstock in the 
bioethanol production. 

2. Forestry residue — logging and mill residues such as wood chips, sawdust, 
and pulping liquor. 

3. Grasses — hardy, fast-growing grasses such as switchgrass grown specifi 
cally for ethanol production. 

4. Trees — fast-growing trees such as poplar and willow grown specifi cally for 
ethanol production. 

5. Municipal and other wastes — plant-derived wastes such as household 
garbage, paper products, paper pulp, and food-processing waste. Nevertheless, 
production of ethanol from starch- and sugar-containing food wastes requires fi rst 
generation bioethanol technologies, which are in wide use in the current corn and 
sugarcane ethanol industries. 

1.1 Potential of Agricultural Wastes 
Agricultural industry waste is the byproduct of industries which use agricultural 

products as raw materials. The major crops that produce large quantities of wastes on 
a global scale are rice, corn, barley, oat, wheat, sorghum, and sugarcane. The 
potential of producing ethanol from the crop residues as well as wasted agricultural 
products have been estimated. To avoid confl icts between human food use and 
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industrial use of crops, only the wasted crop, which is defi ned as crop lost in 
distribution, is considered as feedstock. 

There are about 74 Terra grams (Tg) of dry wasted crops in the world that could 
potentially produce 49 GL/ year of bioethanol. 

Lignocellulosic biomass forms such as crop residues and sugarcane bagasse are 
the main components of agricultural waste, and about 1549 Tg /year of dry 
lignocellulosic biomass from these global crops is also available for conversion to 
bioethanol with a potential of producing up to 442 GL/ year of cellulosic bioethanol. 

Thus, the total potential bioethanol production from crop residues and wasted 
crops is 491 GL /year. 

Chemical composition of lignocellulosic feedstocks is a key factor affecting effi 
ciency of biofuel production during the complex conversion process. The structural 
and chemical composition of lignocellulosic feedstocks is a highly variable factor, 
because of genetic and environmental infl uences and their interactions. Low lignin, 
globally abundant crop residues like rice and wheat straws are excellent biomass 
resources for the aqueous-phase cellulose hydrolysis-fermentation route. A 
comparison of major components: cellulose, hemicellulose, lignin and ash in major 
crop residues are shown in Table 1.1. 

Table 1.1  
A comparison of cellulose, hemicellulose, lignin and ash in major crop residues 

that can be used in cellulosic ethanol production (wt% on dry basis). 
Crop residue Cellulose Hemicellulose Lignin Ash 
Corn stover 38 26 23 5 
Barley straw 42 28 7 11 

Oat 40 20 18 8 
Rice 40 23 15 13 

Wheat straw 38 20 15 5 
Sorghum 23 14 11 5 
Soybean 33 14 14 6 

Sugarcane 
bagasse 

40 21 18 2 

 
Dale and Kim [1] have studied the global potential in crop residues as well as 

agricultural wastes for bioethanol production, and the totals (Terra grams [Tg]) of 
seven major crops: corn, barley, oat, rice, wheat, sorghum, and sugarcane in fi ve 
continents are shown in Table 1.2. 

The U.S. National Renewable Energy Laboratory (NREL) has estimated that 
288–447 L of ethanol can be produced from a dry tonne of corn stover [2]. The 
ethanol yields from other forms of agricultural wastes can be calculated by using 
composition data of these materials and an “ethanol yield calculator” developed by 
the U.S. Department of Energy [3]. Even though the ethanol production effi ciency 
depends on the form of biomass, in many of these calculations they have assumed 
that the ethanol production efficiency of other crop residues is also similar to that of 
corn stover [1]. 
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Table 1.2  
Total quantities of wasted crops and agricultural wastes in different continents, 

that are potentially available for bioethanol production 
 Africa Asia Europe America Oceania Subtotal   

Wasted crop (Tg) 
Corn 3.12 9.82 1.57 6.17 0.01 20.70 

Barley  0.17 1.23 2.01 2.04 0.09 3.66 
Oat  0.004 0.06 0.43 0.06 0.001 0.55 
Rice 1.08 21.8 6.02 2.45 0.02 25.44 

Wheat 0.83 10.28 4.09 1.17 0.82 17.2 
Sorghum 2.27 0.54 0.004 0.31 0.001 3.12 
Sugarcane  0.46 1.64 0.00 1.10 0.00 3.20 
Subtotal  7.94 45.43 8.13 11.31 1.05 73.86 

Crop residues (Tg) 
Corn stover 0.00 33.90 28.61 140.86 0.24 203.62 
Barley straw 0.00 1.97 44.22 10.3 1.93 58.45 

Oat straw 0.00 0.27 6.83 3.04 0.47 10.62 
Rice straw 20.93 667.59 3.92 37.23 1.68 731.34 

Wheat  straw 5.34 145.20 132.59 62.34 8.57 354.35 
Sorghum straw 0.00 0.00 0.35 9.65 0.32 10.32 

Sugarcane bagasse  1.73 74.88 0.01 87.62 6.49 180.73 
Subtotal 38.0 923.82 216.56 351.34 19.70 1549.42 

. 
Potential for bioethanol production from crop waste and crop residues around 

the globe by different continents is shown in Table 1.3. 
Table 1.3  

Potential of bioethanol production from crop waste and crop residues 
around the globe in giga liters (GL) per year. 

 Africa Asia Europe America Oceania Subtotal 
From waste crop (GL) 

Corn 2.17 6.82 1.09 4.29 0.01 14.40 
Barley  0.12 0.83 1.35 0.03 0.13 2.46 

Oat 0.002 0.04 0.30 0.04 0.001 0.38 
Rice 0.71 14.4 0.02 1.61 0.02 16.80 

Wheat 0.55 6.78 2.70 0.78 0.54 11.30 
Sorghum 1.55 0.37 0.003 0.12 0.0004 2.14 
Sugarcane 0.23 0.82 - 0.55 0.0001 1.59 

Subtotal (A) 5.33 30.10 5.45 5.00 0.70 49.10 
From Crop residues (GL) 

Corn stover - 9.75 8.23 40.50 0.07 58.60 
Barley straw - 0.61 13.70 3.15 0.60 18.10 

Oat straw - 0.07 1.79 0.79 0.12 2.78 
Rice straw 5.86 186.80 1.10 10.41 0.47 204.60 
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Wheat  straw 1.57 42.60 38.90 18.40 2.51 103.80 
Sorghum straw - - 0.10 2.61 0.09 2.79 

Sugarcane bagasse  3.33 21.30 0.004 24.87 1.84 51.30 
Subtotal (B) 10.80 261.00 63.80 100.82 5.70 442.00 

Subtotal (A+B) 16.13 291.10 69.25 105.82 6.39 491.10 
 

2. Aqueous Phase Biomass Hydrolysis Route 
2.1 Introduction – Two Ways to Produce Cellulosic Ethanol 
There are two basic processes for conversion of lignocellulosic biomass to 

bioethanol:  
1) cellulolysis process or aqueous-phase biomass saccharifi cation and 

fermentation process; 
2) gasification or syngas to ethanol conversion process. 
The first method of aqueous-phase biomass saccharification and fermentation 

involves the hydrolysis of cellulose and hemicellulose in biomass to sugars and then 
fermentation of the sugar solution with yeast to produce ethanol.    

The basic steps of this route are shown in Figure 2.1.    
Saccharification of the biomass or hydrolysis of polysaccharides to 

monosaccharides is the most challenging step in this process, and this can be 
accomplished by pretreatment of biomass followed by exposure to a cellulase enzyme 
cocktail, or by single-step direct acid hydrolysis using concentrated or dilute acid 
solution like aqueous sulfuric acid.  

This route is known as biochemical process as well. 

 
Figure 2.1 Basic steps of cellulolysis process or aqueous-phase biomass 

saccharifi cation and fermentation process. 
 

 
Figure 2.2 Basic steps of the gasifi cation-syngas-ethanol process. 

 
The second method is the gasification or syngas to ethanol conversion process, 

and the key steps in this process are shown in Figure 2.2. This method is known as 
thermochemical process as well since pyrolysis of biomass to syngas (a mixture of 
carbon monoxide, carbon dioxide, and hydrogen) is the first step and an essential 
feature of the process. Then the gas mixture is converted to ethanol by using either a 
metal or biochemical catalyst. 

Научный взгляд в будущее 70 



 Том 2. Выпуск 4                                                                                                                                Технические науки                             

2.2 Challenges in Aqueous-Phase Biomass Hydrolysis 
In the cellulolysis processes or aqueous phase process, the most challenging step 

is the depolymerization of cellulose and hemicellulose in the biomass to a 
fermentable sugar solution, or the saccharification. The resistance of lignocellulosic 
biomass to the hydrolysis by enzymes or acid is one of the most formidable barriers 
for the production of cellulosic ethanol. This resistance or non-susceptible nature of 
the lignocellulosic structures, which does not allow other molecules to easily 
penetrate or interact with the molecular structure, is known as the recalcitrance of 
cellulose. Insolubility of cellulose and lignocellulosic biomass in most of the 
common solvents is a direct consequence of recalcitrance property as well. 
Recalcitrance character is related to the structure of cellulose and lignocellulosic 
biomass. 

Hence, a sound understanding of the molecular architecture of cellulose and 
lignocellulosic biomass is an extremely important aspect of cellulosic biomass 
science and a good launching point for biomass pretreatment and saccharifi cation 
research. 

2.3 Major Components of Lignocellulosic Biomass 
Lignocellulose or lignocellulosic biomass refers to the dry plant matter, which is 

the most abundant organic substance on earth. The three major components in 
lignocellulosic biomass and their typical percent compositions are: 

1. Cellulose 35–50% 
2. Hemicellulose 20–35% 

3. Lignin 15–30% 
The exact composition can vary in a wide range depending on the plant family, 

species and part of the plant. In addition to these, there are minor components like 
minerals, proteins, fats and oils in all plant materials. 

2.3.1 Cellulose 
Cellulose is a linear polymer of D-glucose molecules linked with  β(1→4)-

glycosidic bonds. The repeating unit of the polymer is D-cellobiose, which consists of 
two D-glucose molecules as shown in Figure 2.3. 

 
Figure 2.3 D-glucose, the basic unit in cellulose, and D-cellobiose, the repeating 

unit in cellulose. 

 
Figure 2.4 Linear polysaccharide chains in cellulose microfibrils. Inter- and 

intramolecular hydrogen bonds are shown in dashed lines. 
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The cellulose structure is composed of stacks of linear chains with D-cellobiose 
repeating units. These closely-packed chains form robust crystal structures with inter- 
and intramolecular hydrogen bonds, as shown in Figure 2.4. 

This motifin cellulose contrasts with that of α(1→4)-glycosidic bonds present in 
starch, glycogen, and other carbohydrates. Unlike starch, no coiling or branching 
occurs in cellulose, and the molecule adopts an extended and rather stiff rod-like 
conformation aided by the equatorial conformation of all the D-glucose units in the 
linear chains as shown in Figure 2.4. The chain length of a polymeric cellulose 
molecule varies in a wide range depending on the plant source. However, a typical 
value of a number of glucose units in the polymer is in the range 100 to 14,000. Each 
cellulose molecule consists of a linear chain of glucose residues that are covalently 
linked to one another to form a ribbon-like structure, which is stabilized by hydrogen 
bonds within the chain. In addition, intermolecular hydrogen bonds between adjacent 
cellulose molecules cause them to adhere strongly, giving a high tensile strength to 
the material. The bundles of linear cellulose chains are stacked along the axial 
direction of the microfi bril as shown in Figure 2.4. 

Cellulose, which is the principle scaffolding component of all plant cell walls, 
exists in the form of a robust crystalline structure in solution or in solid state. This 
highly hydrogen-bonded complex molecular architecture of the cellulose molecules 
provides tensile strength to the primary cell wall. Such a cell wall polymer is neither 
soluble in water nor easily digestible in the gastrointestinal tract of humans. These 
cellulose microfi brils with a complex network of hydrogen bonding and van der 
Waals interactions resists deconstruction by solvent or by physical treatments. 

2.3.2 Hemicellulose 
Hemicelluloses are the second most abundant component in biomass and are 

composed of a combination of several heteropolymers. 
The most common ones include xylan, glucuronoxylan, arabinoxyaln, 

glucomannan, and xyloglucan. These are often branched polysaccharides.  In contrast 
to cellulose, which contains only D-glucose, hemicellulose contains many different 
sugar monomers. Most of the sugars in hemicelluloses are 5-carbon D-pentose sugars 
and occasionally small amounts of L-sugars as well. In most cases xylose is the sugar 
monomer present in the largest amount, although in softwoods mannose can be the 
most abundant sugar. Not only regular sugars like xylose, but also carboxylic acid 
group or their derivative containing sugars like glucuronic acid and galacturonic acid 
can also be present in hemicellulose.  

Some common molecular motifs found in hemicellulose are shown in Figure 2.5 
2.3.3 Lignin 
Lignin is the third major component in biomass, which is a crosslinked 

macromolecular material based on phenylpropanoid monomer units p-coumaryl 
alcohol, coniferyl alcohol (guaiacyl), and sinapyl alcohol (syringyl). Typical 
molecular masses of isolated lignins are in the range 1000–20,000 g/mol, but the 
degree of polymerization in nature is diffi cult to measure since lignin is invariably 
fragments during extraction and consists of several types of substructures which 
repeat in an apparently random manner. 

 A representative section of the lignin structure is shown in Figure 2.6. 
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Figure 2.5  Some common molecular motifs found in hemicellulose. 
 

 
 

Figure 2.6  A representative section of the lignin structure. 
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3. Pretreatment of Lignocellulosic Biomass  
3.1 Introduction 
Pretreatment is the process used to liberate cellulose and hemicellulose from the 

lignin seal and its crystalline structure so as to render polysaccharides accessible for a 
subsequent hydrolysis step. The resistance of plant cell walls to deconstruction is 
known as the recalcitrance property, and pretreatment is the fi rst step in overcoming 
biomass recalcitrance.  

The main factors that contribute to the recalcitrance of lignocellulosic biomass 
to hydrolysis are poor accessible surface area, protection of cellulose by lignin, the 
heterogeneous character of biomass particles, and cellulose sheathing as shown in the 
schematic representation of pretreatment in Figure 3.1. As illustrated in this fi gure, 
pretreatment improves the accessibility to cellulose and hemicellulose by liberating 
them from the lignin shell. 

In addition to this encapsulated arrangement, crystallinity of cellulose is also an 
important factor, because pure crystalline cellulose is diffi cult to hydrolyze without a 
pretreatment. Transformation between crystalline and amorphous forms of cellulose 
is reversible; both forms can break into glucose oligomers, however, the amorphous 
form degrades faster than the crystalline form, as shown in the kinetics schematic in 
Figure 5.2, with rate constant k2 >> k1. In principle, an effective pretreatment causes 
disruption of these barriers so that hydrolytic enzymes can penetrate and cause 
hydrolysis (Fig. 5.2) and also minimizes degradation of sugar to undesired 
degradation products shown in the last step of Figure 3.2. 

Pretreatment of lignocellulosic biomass may produce degradation products with 
an inhibitory effect on the fermentation process. These undesired products are 
produced by the degradation of sugars as well as degradation of lignin. Pentose sugar 
monomers may dehydrate to the 5-carbon aldehyde furfural. Similarly, hexose sugars 
like glucose may degrade to 5-hydroxymethylfurfural (HMF). Furfural and HMF 
affect cell growth and respiration, and HMF is considered less toxic than furfural and 
its concentration in hydrolyzates is usually low. A variety of compounds like 
aromatics acids, phenols and aldehydes may be released from the degradation of 
lignin fraction. Phenolic compounds have a signifi cant inhibitory effect and are 
generally more toxic than furfural and HMF. Low molecular weight phenols are the 
most toxic. However, at temperatures lower than 180°C lignin degradation is not so 
signifi cant if no strong acid or alkaline conditions are present in the pretreatment 
medium. Some of the common inhibitory compounds formed during the pretreatment 
step are shown in Figure 3.3. 

These inhibitors have toxic effects on the fermenting organisms, thus reducing 
the ethanol yield and productivity. The level of toxicity depends in part on 
fermentation variables including cell physiological conditions, dissolved oxygen 
concentration and pH of the medium. In many cases it is essential to remove these 
inhibitors before exposure to cellulose and hemicellulose hydrolyzing enzymes. 

Pretreatment of biomass for cellulosic ethanol process has been the topic of a 
number of excellent review articles in recent years. 
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Figure 3.1 Schematic representation of the pretreatment process. 

 

 
Figure 3.2 Schematic representation of transformations of crystalline and 

amorphous forms of cellulose to glucose oligomers, glucose, and to degradation 
products. 

 

 
Figure 3.3 Common inhibitory compounds formed during the pretreatment of 
biomass: 1 - Furfural, 2–5-Hydroxymethylfurfural, 3 - Phenols, 4 - Levulinic acid, 

5 - Acetic acid, 6 - Formic acid. 
 
There are a number of key factors in a good pretreatment method, which include 

the following: 
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1. Produces highly digestible solids that enhance sugar yields during enzyme 
hydrolysis. 

2. Avoids the degradation of sugars, especially the pentose derived from 
hemicellulose. 

3. Minimizes the formation of inhibitors for subsequent fermentation steps. 
4. Is cost effective by operating in reactors of moderate size and by minimizing 

heat and power requirements. 
3.2 Different Categories of Pretreatment Methods 
Pretreatment technologies can be basically classifi ed into the following four 

categories: 
1. Physical pretreatment 
2. Physicochemical pretreatment 
3. Chemical pretreatment 
4. Biological pretreatment 
Physical pretreatment is often called size reduction to reduce biomass physical 

size; it is also the first step in many other pretreatment processes as raw biomass 
comes in the form of larger pieces in most situations, except in a case like sawdust 
from a mill. 

Chemical pretreatment utilizes chemical transformations to overcome the 
recalcitrance so that the enzymes can have access to cellulose for microbial 
depolymerization.  

Biological pretreatment uses enzymes to achieve the accessibility for the 
hydrolysis step and is not as widely used as other methods.  

Then there are multiple techniques within some of these classifi cations. In this 
chapter various pretreatment techniques are presented in detail under these four 
categories; however some of the techniques may have features of more than one 
category. 

3.2.1  Biological Pretreatment 
In biological pretreatment, microorganisms are used to degrade lignin and 

hemicellulose leaving cellulose, allowing cellulose to undergo facile hydrolysis when 
exposed to saccharifi cation enzymes. The most common type of microorganisms 
used in this pretreatment is fungi.  

In the early 1990s Hatakka et al. reported the selective delignifi cation of wood 
and wheat straw by selected white-rot fungi such as Phanerochaete chrysosporium, 
Phlebiaradiata, Dichmitus squalens, Rigidosporus lignosus, and Jungua 
separabilima. 

Lignin depolymerization by these fungi takes weeks to achieve signifi cant 
results but can be very selective and effi cient. White-rot fungi produce extracellular 
lignin-modifying enzymes, the best characterized of which are laccase (EC 1.10.3.2), 
lignin peroxidases (EC 1.11.1.7) and manganese peroxidases (EC 1.11.1.7). 

Lignin biodegradation studies have been carried out mostly using the white-rot 
fungus Phanerochaete chrysosporium, which produces multiple isoenzymes of lignin 
peroxidase and manganese peroxidase but does not produce laccase. Many other 
white-rot fungi produce laccase in addition to lignin and manganese peroxidases and 
in varying combinations.  
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Based on the enzyme production patterns, white-rot fungi can be categorized 
into three groups: 

1. Lignin-manganese peroxidase group (e.g., P. chrysosporiumand Phlebia 
radiata) 

2. Manganese peroxidase-laccase group (e.g., Dichomitussqualens and 
Rigidoporus lignosus) 

3. Lignin peroxidase-laccase group (e.g., Phlebia ochraceofulvaand Junghuhnia 
separabilima) 

When compared to other methods, biological pretreatments are normally 
conducted at low temperatures and atmospheric pressures without using expensive 
equipment, chemical reagents, and additional energy for lignin removal and biomass 
structure destruction. 

Therefore, it is a green, safe, and inexpensive method. However, the enzymatic 
reaction rates are slow, therefore long pretreatment times are required compared to 
other pretreatment methods. 

Even though biological pretreatment technique is relatively new, it has been 
reported for the pretreatment of corn stover, rice straw, beech wood, pinus densifl ora  
and eucalyptus globulus. 

White-rot fungi are mostly used for secreting ligninolytic enzymes in the 
biological pre-treatment process, and current research related to biological 
pretreatment is mainly focusing on the following five aspects: 

1. Selection of white-rot fungi candidate strains for certain biomass materials. 
2. Optimization of cultivation methods for white-rot fungi. 
3. Characterization of fungal-treated materials. 
4. Mutation breeding and crossbreeding of fungal mycelia to obtain engineered 

strains. 
5. Integration of fungal pretreatment with simultaneous saccharification and 

fermentation to produce biofuels, and evaluation of combining bio 
pretreatment with chemical or physicochemical approaches. 

Summary.  Future Prospects of Cellulosic Ethanol 
As of mid 2013, several indicators have shown a steady progress in the 

cellulosic ethanol industry, even though the earlier targets set in the United States 
have not been met, as expected. Technoeconomic analysis plays an important role in 
the realization of cellulosic ethanol. The overreaching goal for the DOE’s office of 
the biomass program is to demonstrate the cost-competitiveness of cellulosic ethanol 
with petroleum fuels. The 2011 NREL report on development targets predicted an 
nth-plant MESP of $2.15/gal by 2012, as modeled by the NREL process design for a 
corn stover-acid pretreatment-enzyme hydrolysis plant [4]. This MESP value is 
comparable to current gasoline prices in the US, since a kilogram of ethanol has 
about 66% of the energy in a kilogram of gasoline. With continuous R&D efforts in 
enzyme technologies and energy effi cient processing confi gurations, MESP value is 
expected go below $2.00/gal in the coming years, boosting investor confi dence. 

The cellulosic biofuel industry 2012–2013 progress report is a more realistic and 
a vital indicator, which summarizes the global perspective of the industry [5]. This 
report gives a detailed snapshot of advancements made towards the commercial 
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deployment of cellulosic ethanol. According to Sandia National Lab and the 
cellulosic biofuel industry 2012–2013 progress report, the United States could 
produce 75 billion gallons of cellulosic ethanol without displacing food and feed 
crops [5]. For comparison, the US consumed 134 billion gallons of gasoline in 2011. 
According to the advanced ethanol council’s 2012–2013 progress report, there are 
about ten commercial-scale (>20 million gallons/year) cellulosic ethanol plants in 
operation or under construction around the world in 2013 [5]. Of course this is a very 
small fraction in comparison with fi rst generation corn ethanol production capacity 
in the United States, which is 13.9 billion gallons/year in 2011 [6]; clearly, cellulosic 
ethanol is an industry in its infancy. However, entering into a commercial operation 
phase is an encouraging sign and a testimony for investor confi dence on cellulosic 
ethanol technology. The future of cellulosic ethanol looks promising and the goal of 
large-scale production of fuel ethanol from abundant lignocellulosic biomass to meet 
the global energy demand is realizable in the near future. 
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Анотація. В роботі представлені результати калориметричного аналізу  

теплотворної здатності паливних брикетів та пелет з відходів 
сільськогосподарської продукції. 

Ключові слова: паливні брикети, пелети, калориметричний аналіз, 
теплота згоряння, зольність, вологість. 

Abstract. In this article the results of calorimetric analysis the fuel briquettes 
and pellets combustion value from agricultural produce wastes are presented. 

Key words: fuel briquettes, pellets, calorimetric analysis, combustion value, ash 
content, humidity.  

Вступ. В основі технології виробництва паливних гранул, як і паливних 
брикетів, лежить процес пресування під температурою висушених і 
подрібнених відходів деревообробного та лісопильного виробництва (тирси, 
стружки, тріски, деревного борошна та пилу) та агробіомасси (соломи, 
лушпиння, сіна, очерету і т.п.). 

Деревні паливні гранули (пелети) − це невеликі циліндричні пресовані 
вироби діаметром 4…12 мм, завдовжки 20…50 мм. Паливні брикети мають 
більші розміри й легшу технологію виготовлення, і так само як пелети не 
містять ніяких штучних зв'язувальних речовин, крім натурального лігніну, що 
міститься в клітинах рослинних відходів. Тому такі види палива вважають 
екологічно безпечними, а низька вартість у порівнянні з дизпаливом або 
опаленням електрикою зумовлює їх широке використання в системах 
індивідуального опалення з використанням твердопаливних котлів. 

Якість брикетів та пелет в значній мірі залежить від вологості вихідної 
суміші, оптимальний показник якої для досягнення найкращих механічних 
характеристик має бути >10%. Але головний показник якості – це теплотворна 
здатність цих видів палива. 

Основний текст. Визначення теплоти згоряння проводилось для зразків 
продукції, представленої в табл. 1, у вигляді паливних брикетів та пелет. 
Калориметричний аналіз включає визначення вищої та нижчої теплоти 
згоряння за методикою, регламентованою ДСТУ ISO 1928:2006 [1], зольності 
згідно з ДСТУ-П CEN/TS 14775:2012 [2] та вологості згідно з ДСТУ EN 14774-
2:2012 [3]. З кожного зразка було відібрано частку, по якій визначена вологість 
у стані поставки, іншу частку зразка подрібнено та підсушено в лабораторних 
умовах протягом щонайменше 3 діб до повітряно-сухого стану. З подрібненого 
та підсушеного матеріалу відібрано аналітичні проби для вимірювань теплоти 
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згоряння та зольності, а залишок використовувався для визначення вологості 
аналітичної проби.  

Дослідження теплотворної здатності проби відбувалось в процесі її 
спалювання під тиском 2,5…3,0 МПа в атмосфері кисню в калориметричній 
бомбі БКУ-2, розміщеній в тепловому блоці сучасного безводного калориметра 
для вимірювання теплоти згоряння палива моделі КТС-4 [4].  

Узагальнені результати вимірювань та розрахунків властивостей продуктів 
переробки відходів сільськогосподарської продукції у вигляді брикетів та пелет 
наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Результати калориметричного аналізу паливних брикетів та пелет 

 
 
На сьогодні в Україні не існує стандартів на пелети, тому більшість 

виробників орієнтуються на західні стандарти. В табл. 2. зведено основні 
характеристики пелет, нормовані європейськими стандартами. 
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Таблиця 2 
Нормовані характеристики паливних пелет 

Норми якості Одиниці 
вимірювання 

DIN 
Plus 

EN  
plus-A1 

EB  
plus-A2 

EN-B DIN 
51731 

ONorm M 
7135 

Теплота 
згоряння  МДж/кг ≥18 ≥16,5 ≥16,5 ≥16,0 ≥18 17,5-19,5 

Вологість  % ≤10 ≤10 ≤12 
Зольність  % ≤ 0,5 ≤ 0,7 ≤ 1,0 ≤ 3,0 − − 

 
Висновки. Аналіз результатів калориметричних досліджень (табл. 1) 

показує, що брикети і пелети українського виробництва за основними 
показниками якості відповідають європейським стандартам. Теплота згоряння 
брикетів на 5…10% вища , ніж пелет з тієї ж сировини, але використання пелет 
надає можливість автоматизації роботи твердопаливного котла. 
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методом спалювання в калориметричній бомбі та обчислення найнижчої 
теплоти згоряння : ДСТУ ISO 1928:2006  (ISO 1928:1995, IDT) 

2. Біопаливо тверде. Метод визначання вмісту золи : ДСТУ-П CEN/TS 
14775:2012 (CEN/TS 14775:2004, IDT). 

3. Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в 
сушильній шафі. Частина 2. Загальна волога. Спрощений метод : ДСТУ EN 
14774-2:2012 (EN 14774-2:2009, IDT). 

4. Бурова З.А. Калориметричний аналіз твердого та рідкого біопалива / 
З.А. Бурова, Л.Й. Воробйов // Научные труды Sword.– Иваново : Научный мир, 
2016. – Вип. 1(41). – Т. 2. – С. 38–42. 

Статтю відправлено: 08.11.2016 г. 
© Бурова З.А., Воробйов Л.Й., Сергієнко Р.В. 

 
ЦИТ: sl316-195 
DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-195 
УДК 536.62 : 662.7 

Бурова З.А.1, Воробйов Л.Й.2  
КАЛОРИМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ МІСКАНТУСУ  

1 Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Київ, Героїв Оборони 15, 03041 

2 Інститут технічної теплофізики НАН України,  
Київ, Желябова 2а, 03680 

Burova Z.A. 1, Vorobyov L.I.2 

MISCANTHUS CALORIMETRIC ANALYSIS  
1 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

Kyiv, Heroyiv Oborony 15, 03041 
2 Institute of Engineering Thermophysics NAS of Ukraine 

Kyiv, Zhelyabov str. 2а, 03680 
Научный взгляд в будущее 81 



 Том 2. Выпуск 4                                                                                                                                Технические науки                             

Анотація. В роботі представлені результати досліджень 
калориметричних показників енергетичної культури – міскантусу та 
розглянуто перспективи його використання у якості біопалива в Україні. 

Ключові слова: біопаливо, енергетичні культури, міскантус, 
калориметричний аналіз, теплота згоряння, зольність. 

Abstract. In this article the energy crop – Miscanthus calorimetric indexes 
researches results are presented and the prospects of its use as biofuel in Ukraine are 
considered. 

Key words: biofuel, energy crop, Miscanthus, calorimetric analysis, combustion 
value, ash content.  

Вступ. Проблемі переробки біомаси з метою отримання біопалива у світі 
приділяється значна увага. Останнім часом набуває поширення культивування 
енергетичних рослин, які є головним абсорбентом вуглекислого газу, 
зменшуючи його кількість в атмосфері, і утворюють високі урожаї біомаси, яку 
можна було б використати на енергетичні цілі для виробництва біопалива. 
Енергетичні культури цінні саме великим врожаєм і непримхливістю до 
вирощування. 

Вирощування енергетичних трав на Україні знаходиться у стадії 
досліджень. Для виробництва біомаси передбачається використати різні 
багаторічні трави: канарський очерет, міскантус (срібна трава, слонова трава), 
сорго та ін. За даними досліджень,  врожайність канарського очерету складає 
5…7 тонн біомаси на гектар, врожайність міскантусу до 10…12 тонн на гектар 
(приблизно еквівалентні 36 барелів нафти). Виведені гібриди міскантусу з 
врожайністю до 60 тонн з гектара. Тривалість вирощування рослин на одному 
полі − до 20 років, період комерційного вирощування − близько 15 років. 

Основний текст. Калориметричний аналіз міскантусу включає визначення 
вищої та нижчої теплоти згоряння, зольності та вологості. Зі зразка відібрано 
частку, по якій визначена вологість у стані поставки, іншу частку зразка 
подрібнено та підсушено в лабораторних умовах протягом щонайменше 3 діб 
до повітряно-сухого стану. З подрібненого та підсушеного матеріалу відібрано 
аналітичні проби для вимірювань теплоти згоряння та зольності, а залишок 
використовувався для визначення вологості аналітичної проби.  

Методика визначення вологості полягає у зважуванні зразка 
досліджуваного матеріалу, сушінні його при температурі (105±2)ºС до 
постійної маси та зважуванні сухого зразка. За знайденими масами вологого та 
абсолютно сухого зразка визначають відносну вологість за методикою згідно з 
ДСТУ EN 14774-2:2012 [1].  

Зольність зразка визначено методом повільного озолення шляхом 
витримки протягом 60 хв. при температурі 250ºС, а потім протягом 120 хв. при 
температурі 550ºС згідно з вимогами ДСТУ-П CEN/TS 14775:2012 [2]. 

Методика визначення теплоти згоряння відповідає стандартним методикам 
для твердих видів палива ДСТУ ISO 1928:2006 [3]. Згідно з цим стандартом 
проводять щонайменше два досліди вимірювання теплоти згоряння і якщо 
розбіжність результатів дослідів перевищує заданий рівень, проводять третій 
дослід, а за результат приймають середнє по двом найближчим вимірюванням. 
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Значення вмісту водню та азоту для визначення поправок при обробці 
експериментальних даних використовувалися рекомендовані в ДСТУ ISO 
1928:2006 та технічній літературі. 

Теплоту згоряння зразків досліджено за допомогою калориметра для 
вимірювання теплоти згоряння палива моделі КТС-4 [4] в процесі її спалювання 
при високому тиску кисню в калориметричній бомбі БКУ-2, заповненій киснем 
при тиску 2,5…3,0 МПа та розміщеній в тепловому блоці калориметра. При 
проведенні калориметричних дослідів проби спалювалися в упаковці з паперу з 
відомою теплотою згоряння. 

Узагальнені результати вимірювань та розрахунків властивостей 
міскантусу в аналітичному повітряно-сухому стані, у стані поставки та в 
сухому стані наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Результати калориметричного аналізу міскантусу 

Характеристика Значення 

Вологість, % аналітичної проби  10,6 
у стані поставки 12,0 

Зольність, %  
аналітичної проби 1,90 
у сухому стані 2,13 
у стані поставки 1,87 

Вища теплота згоряння 
МДж/кг (ккал/кг) 

аналітичної проби 17,13 (4092) 
в сухому стані 19,15 (4575) 
у стані поставки 16,86 (4027) 

Нижча теплота згоряння 
МДж/кг (ккал/кг) 

аналітичної проби 15,78 (3770) 
в сухому стані 17,93 (4283) 
у стані поставки 15,49 (3700) 

 
Висновки. Нормоване європейськими стандартами значення теплоти 

згоряння для пелет з відходів агрокультур становить ≥16,0…18,0 МДж/кг. 
Одержане в результаті калориметричного аналізу енергетичної рослини – 
міскантусу – середнє значення теплоти згорання становить 17,0 МДж/кг (або 
4100 ккал/кг) свідчить про досить високі енергетичні показники якості цієї 
культури, а зважаючи на економічну ефективність її вирощування – про 
перспективність культивування міскантусу для вирішення питання 
забезпечення України відтворюваними джерелами біопалива. 

 
Література: 
1. Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в 

сушильній шафі. Частина 2. Загальна волога. Спрощений метод : ДСТУ EN 
14774-2:2012 (EN 14774-2:2009, IDT). 

2. Біопаливо тверде. Метод визначання вмісту золи : ДСТУ-П CEN/TS 
14775:2012 (CEN/TS 14775:2004, IDT). 

3. Палива тверді мінеральні. Визначення найвищої теплоти згоряння 
методом спалювання в калориметричній бомбі та обчислення найнижчої 

Научный взгляд в будущее 83 



 Том 2. Выпуск 4                                                                                                                                Технические науки                             

теплоти згоряння : ДСТУ ISO 1928:2006  (ISO 1928:1995, IDT) 
4. Бурова З.А. Калориметричний аналіз твердого та рідкого біопалива / 

З.А. Бурова, Л.Й. Воробйов // Наукові труди Sword.– Иваново : Научный мир, 
2016. – Вип. 1(41). – Т. 2. – С. 38–42. 

Статтю відправлено: 08.11.2016 р. 
© Бурова З.А., Воробйов Л.Й. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научный взгляд в будущее 84 



 

Авторы 
 
Андрусик Мария Анатолиевна - магистр, Національний університет харчових технологій, 

Украина 

Арпуль Оксана Владимировна - кандидат технических наук, доцент, Національний 
університет харчових технологій, Украина 

Бойко Петр Николаевич - кандидат технических наук, доцент, Національний університет 
харчових технологій, Украина 

Бурова Зинаида Андреевна - кандидат технических наук, ст. преп, Национальный 
университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина 

Воробьев Леонид Иосифович - кандидат технических наук, Институт технической 
теплофизики НАН Украины, Украина 

Жеплинская Мария Михайловна - кандидат технических наук, доцент, Национальный 
университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина 

Захарчук Богдан Викторович - магистр, Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Украина 

Кобец Елена Сергеевна - аспирант, Національний університет харчових технологій, 
Украина 

Лазарив Игорь Романович - магистр, Національний університет харчових технологій, 
Украина 

Лысенко Николай Михайлович - магистр, Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины, Украина 

Никифоров Александр Антонович - соискатель, Международный Научно-Учебный Центр, 
Украина 

Полищук Виктор Николаевич - кандидат технических наук, доцент, Национальный 
университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина 

Сергієнко Роман Володимирович - кандидат технических наук, Институт технической 
теплофизики НАН Украины, Украина 

Сухенко Владислав Юрьевич - доктор технических наук, доцент, Национальный 
университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина 

Тарасенко Светлана Евгеньевна - кандидат технических наук, доцент, Национальный 
университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина 

Фернандес Эмилия Витальевна - студент, Національний педагогічний університет ім. 
М.Драгоманова, Украина 

Чернуха Наталия Петровна - магистр, Національний університет харчових технологій, 
Украина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научный взгляд в будущее 85 



 

СОДЕРЖАНИЕ / Contents 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ / 
TECHNICAL SCIENCES 

 
Инновационные технологии / 
Innovative Technologies 

ЦИТ: sl316-001 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-001 
Жеплінська М.М., Лазарів І.Р., Сухенко В.Ю. ВИРОБНИЦТВО 

ГАРБУЗОВОГО ВАРЕННЯ З ЕКСТРАКТОМ ТОПІНАМБУРА 
Zheplinska M.M., Lazariv I.R., Suchenko V.Y. PRODUCTION PUMPKIN JAM WITH 
EXTRACTS OF ARTICHOKE……………………………………………………………4 

 

ЦИТ: sl316-002 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-002 
Жеплінська М.М., Лазарів І.Р., Сухенко В.Ю. ВПЛИВ  

УЛЬТРАЗВУКОВОЇ КАВІТАЦІЇ НА β-КАРОТИН МОРКВЯНОГО СОКУ 
Zheplinska M.M., Lazariv I.R., Suchenko V.Y. ACTION ULTRASONIC CAVITATION ON 
MICROORGANISMS CARROT JUICE………..………………………………………….6 

 

ЦИТ: sl316-003 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-003 
Жеплінська М.М., Сухенко В.Ю., Лазарів І.Р. МЕТОДИ 

ЕКСТРАГУВАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН З  
ЛІКАРСЬКОЇ СИРОВИНИ 
Zheplinska M.M., Suchenko V.Y., Lazariv I.R. METHODS OF EXTRACTION OF 
BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES FROM MEDICINAL RAW MATERIALS……….9 

 

ЦИТ: sl316-004 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-004 
Жеплінська М.М., Сухенко В.Ю., Лазарів І.Р. ДІЯ НВЧ 

ВИПРОМІНЮВАННЯ НА МІКРООРГАНІЗМИ МОРКВЯНОГО СОКУ 
Zheplinska M.M., Suchenko V.Y., Lazariv I.R. ACTION RAYONNEMENT MICRO-ONDES  
SUR LE JUS DE CAROTTE MICROORGANISMS………..……………………………..11 

 

ЦИТ: sl316-005 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-005 
Жеплінська М.М., Лазарів І.Р., Сухенко В.Ю. ПОРІВНЯННЯ ДІЇ 

ГІДРОДИНАМІЧНОЇ КАВІТАЦІЇ ТА ВІДКРИТОЇ ПАРИ НА СОКИ  
ПРИ ЇХ ОЧИЩЕННІ 
Zheplinska M.M., Lazariv I.R., Suchenko V.Y. COMPARISON OF HYDRODYNAMIC 
CAVITATION AND OPEN STEAM AT THE JUICE IN THEIR TREATMENT…………….14 

 

ЦИТ: sl316-006 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-006 
Жеплінська М.М., Сухенко В.Ю., Лазарів І.Р.ВПЛИВ ТОПІНАМБУРУ  

НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ТА ЙОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА  
ДІЯ 
Zheplinska M.M., Suchenko V.Y., Lazariv I.R. ARTICHOKE INFLUENCE ON THE  
ORGANISM AND ITS EFFECTS THERAPEUTIC AND PREVENTIVE…….…………….16 

 

ЦИТ: sl316-007 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-007 
Жеплінська М.М. ЕКСТРАГУВАННЯ КОРИСНИХ ДЛЯ  

ОРГАНІЗМУ РЕЧОВИН ІЗ ЗАМОРОЖЕНОГО  ГАРБУЗА  
Zheplinska M.M. LIGHTING EXTRACT OF ARTICHOKE COMBINED METHOD………...19 

 

Научный взгляд в будущее 86 



 

ЦИТ: sl316-008 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-008 
Жеплінська М.М. ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОСТІ ВАПНЯНОГО  

МОЛОКА ПРИ ВДУВАННІ В СІК ВОДЯНОЇ ПАРИ 
Zheplinska M.M. INCREASE ACTIVITY IN LIME INJECTION OF STEAM INTO THE 
JUICE…………………………………………………………………………………21 

 

ЦИТ: sl316-009 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-009 
Жеплінська М.М., Лазарів І.Р., Сухенко Ю.Г. ОСВІТЛЕННЯ СОКІВ 

ФЕРМЕНТНИМИ ПРЕПАРАТАМИ 
Zheplinska M.M., Lazariv I.R., Suchenko Y.G. LIGHTING JUICE ENZYME 
PREPARATION……..…………………………………………………………………23 

 

ЦИТ: sl316-010 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-010 
Жеплінська М.М. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО  

ВАПНЯНО-ВУГЛЕКИСЛОГО ОЧИЩЕННЯ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ 
Zheplinska M.M. THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF EFFECTIVE LIME-CARBON 
DIOXIDE PURIFICATION OF DIFFUSION JUICE………………………………………26 

 

ЦИТ: sl316-011 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-011 
Жеплінська М.М., Сухенко Ю.Г., Лазарів І.Р. ТРАНСПОРТУВАННЯ 

ЗЕРНОПРОДУКТІВ У ПИВОВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 
Zheplinska M.M., Suchenko Y.G., Lazariv I.R. STUDY OF INFUSION OF BIOLOGICALLY 
ACTIVE SUBSTANCES WITH HYPERICUM AND PLANTAIN…….……………………29 

 

ЦИТ: sl316-012 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-012 
Жеплінська М.М., Сухенко В.Ю., Лазарів І.Р. ДІЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ 

КАВІТАЦІЇ НА МІКРООРГАНІЗМИ МОРКВЯНОГО СОКУ 
Zheplinska M.M., Suchenko V.Y., Lazariv I.R. ACTION ULTRASONIC CAVITATION ON 
MICROORGANISMS CARROT JUICE……….…………………………………………31 

 

ЦИТ: sl316-013 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-013 
Жеплінська М.М., Фернандес Е.В.ВИКОРИСТАННЯ ЕКСТРАКТІВ І 

НАСТОЇВ ЛІКАРСЬКИХ ТРАВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ НАПОЇВ 
ОЗДОРОВЧО- ПРОФІЛАКТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ   
Zheplinska M.M., Fernandes E.V. USE EXTRACTS AND INFUSIONS OF HERBS FOR 
DRINKS HEALTH AND PROPHYLACTIC……………………………………………..33 

 

ЦИТ: sl316-022 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-022 
Никифоров А.А.УМОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГИБРИД-

ПОТЕНЦИАЛ’XXI: ПРОГРЕССОНОМИЧЕСКОЕ КРЕАТИВ-МЫШЛЕНИЕ  
И АЛЬТЕРНАТИВ-МОДЕЛИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО  
Nikiforov A.A. MENTAL AND INTELLECTUAL HYBRID-POTENTIAL’XXI: 
PROGRESSONOMICAL CREATIVE-THINKING AND  
ALTERNATIVE-MODELING FOR THE FUTURE……….………………………………36 

 

ЦИТ: sl316-021 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-021 
Никифоров А.А.ЗАГОРИЗОНТЬЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

СИНГУЛЯР-ПЕРЕХОДА: РОДОВЫЕ СХВАТКИ ГИБРИД-ПРИРОДЫ 
НОВОГО КИБОРГ-ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  
Nikiforov A.A. OVER THE HORIZON TECHNOLOGY SINGULAIR-TRANSITION:  
BIRTH PANGS OF THE HYBRID-NATURE OF THE NEW CYBORG-HUMANITY……….41 

 

Научный взгляд в будущее 87 



 

ЦИТ: sl316-045 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-045 
Полищук В.Н, Тарасенко С.Е.ПОЛУЧЕНИЕ БИОГАЗА ПРИ 

ПЕРИОДИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ СБРАЖИВАНИЯ СУБСТРАТА 
Polischuk V.N., Tarasenko S.E. BIOGAS PRODUCTION WITH PERIODIC REGIME 
FERMENTATION SUBSTRATE………..………………………………………………47 

 

ЦИТ: sl316-046 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-046 
Кобець О.С., Чернуха Н. П., Андрусик М.А., Арпуль О.В. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПОЖИВНИХ І БІОЛОГІЧНО-АКТИВНИХ 
РЕЧОВИН В  КЛІТКОВИНІ  
Kobets O.S., Chernukha N.P., Аndrusik M.A., Arpul O.V. INVESTIGATION OF THE  
CONTENT NUTRIENTS AND BIOACTIVE SUBSTANCES IN THE TISSUE……………..50 

 

ЦИТ: sl316-051 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-051 
Полищук В.Н., Захарчук Б.В.АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

ДИЗЕЛЬНОГО БИОТОПЛИВА СОГЛАСНО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 
МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ 
Polischuk V., Zakharchuk B. ANALYSIS OF QUALITY INDICATORS BIODIESEL 
ACCORDING TO DOMESTIC AND WORLD STANDARDS………..……………………54 

 

ЦИТ: sl316-052 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-052 
Полищук В.Н., Лысенко Н.М. ДИЗЕЛЬНЫЕ БИОТОПЛИВА 

Polischuk V., Lysenko N. DIESEL BIOFUEL…….………………………………………..56 
 

ЦИТ: sl316-088 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-088 
Бойко П.М.ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ЯК СИРОВИНИ ДЛЯ 

СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА 
Petro Boiko USE OF WASTE MATERIALS AS FEEDSTOCKS FOR ALCOHOL 
PRODUCTION………………………………………………………………………...59 

 

ЦИТ: sl316-093 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-093 
Бойко П.М. ЭТАНОЛ ИЗ ЦЕЛЮЛОЗЫ 

P.Boiko ETHANOL FROM CELLULOSE………..………………………………………66 
 

ЦИТ: sl316-193 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-193 
Бурова З.А., Воробйов Л.Й., Сергієнко Р.В. КАЛОРИМЕТРИЧНИЙ 

АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ ТА ПЕЛЕТ  
Burova Z.А., Vorobyov L.I., Sergienko R.V.CALORIMETRIC ANALYSIS OF FUEL 
BRIQUETTES AND PELLETS QUALITY…….…………………………………………78 

 

ЦИТ: sl316-195 DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-2-195 
Бурова З.А., Воробйов Л.Й. КАЛОРИМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ 

МІСКАНТУСУ  
Burova Z.A. , Vorobyov L.I. MISCANTHUS CALORIMETRIC ANALYSIS………..………..81 

 
 
 
 
 
 

Научный взгляд в будущее 88 



 

 
 
 
 

Научное издание 
 
 

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
Выпуск 4 

Том 2 
Технические науки 

 
На украинском, русском и английском языках 

 
 
 

Научные достижения Авторов были также представлены на международной научной конференции 
«Интеллектуальный потенциал XXI века ‘2016» (15-22 ноября 2016) на сайте www.sworld.education 

Решением международной научной конференции работы, которые получили положительные отзывы, были 
рекомендованы к изданию в журнале.  

  
  
 
 
 

Разработка оригинал-макета – КУПРИЕНКО СВ 
 
 
 
 

Подписано в печать: 05.12.2016 
Формат 60х84/16. Печать цифровая. Усл.печ.л. 5,17 

Тираж 500. Заказ №sl316-1. 
 
 
 
 

Издано: 
КУПРИЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

А/Я 38, Одесса, 65001 
e-mail: orgcom@sworld.education 

     www.sworld.education 
Свидетельство субъекта издательского дела ДК-4298 

Издатель не несет ответственности за 
достоверность информации и научные результаты, 
представленные в статьях 

 
ФЛП Москвин А.А. Цифровая типография “Copy-Art” 

г. Запорожье 
 
 

Научный взгляд в будущее 89 


