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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Мир науки и инноваций" 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 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 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. 
 
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. 

Мир науки и инноваций 3 



 Том 3. Выпуск 1(3)                                                                                                                             Технические науки                             

ЦИТ: n216-057 
УДК 635.64:614.31(477) 

1Войцехівский В.І., 2Сметанська І.М., 3Войцехівска О.В., 1Бережняк Є. 
ВМІСТ НІТРАТІВ У ПЛОДАХ ПІЗНІХ ТОМАТІВ ВИРОЩЕНИХ В 

УКРАЇНІ 
1 Національний університет біоресурсів і природокористування України 

2 Університет прикладних наук Wiehenstephan-Triesdorf, Німеччина 

3 Київський національний університет ім. Т. Шевченко, Україна 
1Voytsekhоvskiy V., 2Smetanska I., 3Voytsekhyvskаya О., 2Berezhyak E. 

NITRATE CONTENT IN FRUITS OF LATE TOMATOES GROWN IN 
UKRAINE 

1National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kiev 
2University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf, Weidenbach, Germany 

3Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kiev 
 
Проаналізовано концентрацію нітратів у в плодах пізніх томатів різних 

сортів вирощених в Україні. Розраховано стабільність, вплив сорту та 
погодних умов вирощування на формування цього показника. 

Ключові слова: плоди, томат, сорт, нітрати, коефіцієнт Левиса. 
The analyzed of researched of nitrate content in fruits of different varieties of 

late tomatoes grown in Ukraine are present. Determine the stability of this index by 
calculating the coefficient of Lewis, as well as the influence of the variety and 
weather conditions on the accumulation of nitrates. 

Кeу words: fruit, tomato, variety, nitrates, stability. 
Ґрунтово-кліматичні умови України є досить сприятливими для 

вирощування багатьох видів овочевих культур, зокрема томатів відкритого 
ґрунту. Цікаво відмітити, що за згідно рішення продовольчої і 
сільськогосподарської комісії ООН (ФАО) Україну віднесено до числа держав, 
як потенційного експортера даної продукції. Наразі Україна входить до 20 
світових лідерів, а детальніше Катай виробляє понад 34 млн. т , САШ – 13, 
Туреччина і Індія – до 11, Єгипет – понад 9 і Україна понад 1,5 млн. т [1, 2]. 

В Україні районовано більше 150 сортів і гібридів томатів, що 
відрізняються строками дозрівання, продуктивністю, типом, формою, 
забарвленням плодів, стійкістю проти хвороб, що дозволяє забезпечити 
придатними сортами і гібридами різні ґрунтово-кліматичні зони [3, 6]. 

Причиною нарощування потужностей з вирощування томатів є 
багатоцільове використання крім у споживання свіжому вигляді у різних 
продуктах переробки, а також  наявністю цінних нутрієнтів. Плоди томату 
містять вітаміни B1, B2, B3, PP, K, С, а також каротиноїди (провітамін А), 
мінеральні речовини в доступній формі Fe, K, Na, Ca, Mg, S, I. Завдяки 
високому та збалансованому вмісту біологічно активних речовин у плодах 
томату їх щоденне вживання сприяє м’якому регулювання обмінних процесів 
та діяльності шлунково-кишкового тракту, підсилюють роботу нирок та інших 
залоз. До складу плодів томату входять яблучна і лимонна кислоти, які 
збуджують апетит, активізують процеси травлення та пригнічують шкідливу 
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мікрофлору кишечника. У сучасних ринкових умовах для споживання у 
свіжому вигляді та для переробки доцільно відбирати сорти, які 
характеризуються швидкоплідністю, високою врожайністю, стійкістю проти 
хвороб, придатністю до переробки і мають високі показники компонентів 
хімічного складу [1, 6]. 

Безпечність продукції формується за впливу комплексу факторів, зокрема 
залишкова концентрація залишків пестицидів у ґрунті поля, кількість внесення 
добрив, пестицидів регуляторів росту тощо. Згідно з міжнародними 
рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я людина може 
вживати без шкоди для здоров’я не більше 300-325 мг нітратів на добу. Доза 
нітратів в 600 і більше міліграм – гарантоване отруєння [1,7]. 

Наразі у свіжих томатах допускається до 150 мг/100 г сирої ваги з 
відкритого грунту і до 300 – з закритого. Для людського організму вони 
шкідливі. Висока токсичність проміжних метаболітів, які утворюються під час 
зберігання, кулінарній обробці і безпосередньо травленні [1, 6]. 

Метою дослідження було проведення аналізу факторів випливу на ревінь 
накопичення нітратів в плодах різних сортів та гібридів пізніх томатів для 
ефективного вирощування на Україні. 

Дослідження проводили в Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України на кафедрі технології зберігання, переробки та 
стандартизації продукції рослинництва ім. Б.В.Лесика та в Українському 
інституті експертизи сортів рослин. Для цього використовували багаторічні 
дані, одержані на кафедрі та станціях сортовипробування України, які надавали 
продукцію для визначення досліджуваних показників. У плодах томату 
визначали концентрацію нітратів. Нітрати визначали за загальноприйнятими 
методиками, стабільність і розраховували коефіцієнт Левіса [4]. 

Результати досліджень та їх обговорення. Вирощування якісної та 
безпечної рослинницької продукції повинно здійснюватись за нормами та 
рекомендаціями для відповідних ґрунтово-кліматичних умов. Наразі загальна 
технологія вирощування томатів свіжих ще у розробці. Але для реалізація 
населенню продукція повинна відповідати ДСТУ 3246-95 Томати свіжі. 
Технічні умови, а для заготівлі для переробляння, згідно  ДСТУ 7612:2014 
Томати свіжі для промислового перероблення. Технічні умови. Ці нормативні 
документи містять основні вимоги до продукції: зовнішній вигляд плодів – 
свіжі, цілі, чисті, здорові, не прив’явлі, типового ботанічного сорту і 
забарвлення, без механічних пошкоджень, з плодоніжкою, характерні за 
смаком, однорідні за ступенем стиглості.  Розмір плодів  округлої форми від 2,5 
до 4 см мінімум. Допускаються плоди менш встановлених розмірів та ступеня 
стиглості до 5%; розросле квітколоже площею, не більш як 2 см2 – до 15%. 
Наявність землі та органічної домішок, з незарубцьованими тріщинами, зеле-
них, м'ятих, гнилих, пошкоджених шкідниками, уражених хворобами, в'ялих, 
перестиглих, підморожених – не допускається 

Для підвищення ефективності зберігання і транспортування 
рекомендовано використовувати ДСТУ ISO 5524-2002 Томати. Настанови щодо 
зберігання та транспортування в охолодженому стані. Продукти переробки з 
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сировини необхідно щоб відповідали ДСТУ 5081:2008 Продукти томатні 
концентровані, ДСТУ 4697:2006 Томати консервовані та інші. 

Безпечність свіжої та продуктів переробляння залежить від комплексу 
факторів від умов вирощування, зберігання, переробляння та зберігання готової 
продукції. Більшість показників безпечності щодо вмісту важких металів, 
залишків пестицидів визначають в експортних партіях, то визначення нітратів 
легко провести в місцях продажу. 

Аналіз вмісту нітратів в плодах пізніх сортів томату виявив, що середній 
вміст складає – 40,43 мг/100 г сирої ваги (таблиця). В плодах усіх 
досліджуваних сортів не виявлено високих концентрацій нітратів.  

Серед досліджуваних зразків найвищу стабільність мав сорт Гусар (0,19), а 
решта – 0,3-0,4. Тому можна стверджувати, що цей показник не є сортовою 
особливістю. 

Концентрація нітратів в плодах пізніх томатів 

Сорт 
% 

Коефіцієнт 
Левиса середнє 

значення 
max 

значення 
min 

значення 
max 

відхилення 
стандартне 
відхилення 

Богданівський 15,06 29,10 9,60 19,50 6,32 0,33 
Денар 58,00 81,00 35,00 46,00 20,22 0,43 
Факел  58,00 81,00 35,00 46,00 20,22 0,43 
Геркулес 20,58 42,00 13,60 28,40 10,32 0,32 
Гусар 36,27 56,00 10,80 45,20 23,14 0,19 
Кік-15 33,20 52,00 24,10 27,90 13,16 0,46 
Кредо 33,20 52,00 24,10 27,90 13,16 0,46 
Листопад 33,20 52,00 24,10 27,90 13,16 0,46 
Толстой F1 76,33 114,00 48,00 66,00 25,49 0,42 
Середнє за сортам 40,43 - - - - 0,39 
НІР 05 5,8 - - - - - 

 
Проведений дисперсійний аналіз виявив,  що на формування цього 

показника істотно не впливають ґрунтово-кліматичні умови та сортові 
особливості. Тому доцільно поглибити аналіз щодо виявлення інших факторів 
(удобрення, застосування регуляторів росту, пестицидів тощо). 

Висновки. Приведені дослідження дозволили проаналізувати сортові 
особливості накопичення нітратів у плодах пізніх томатів вирощених на 
Україні. Встановлено, що плоди пізніх томатів не накопичуються високі 
концентрації нітратів в умовах України і є безпечними. Отримані результати 
доцільно враховувати при плануванні сортименту томатів для отамання якісної 
і безпечної продукції 
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Проведено дослідження якісного амінокислотного складу гідролізату 

натуральних суничних соків. Виявлено дев’ять незамінних амінокислот у 
концентрації 15-77мг/100 см3. Встановлено, що застосування нагрівання м’язги 
до 40 і 70 оС зумовлює зниження загального вмісту незамінних вільних 
амінокислот у гідролізаті в середньому на 9-20 %. 

Ключові слова: суничний сік, вільні амінокислоти, термообробка, 
гідролізат. 

The article the results of studies content of free amino acid composition of the 
hydrolyzate natural strawberry juices are present. Nine essential amino acids found 
in concentrations 15-77 mh/100 cm3 were found. Application heat pulp to 40 °C and 
70 °C causes the reduction of essential free amino acids in the hydrolyzate by an 
average of 9-20% were established. 

Кeу words: strawberry juice, free amino acids, heat treatment, the hydrolyzate. 
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Вступ. Життя сучасних людей досить напружене і потребує 
збалансованого харчування та відпочинку. В європейських країнах достатньо 
багато уваги надається створенню та маркетингу продуктів з підвищеною 
якістю та біологічною цінностю. Наразі, у плодопереробній галузі ця проблема 
вирішується створенням продукції з різних купажних компонентів з рослинної 
сировини та застосовуванням технологічних прийомів [1, 5, 8, 10, 11]. 

Збалансоване харчування людини забезпечується щоденним споживанням 
продуктів з рослинної сировини з високим вмістом біологічно активних 
речовин: макронутрієнтів – вуглеводів, білків, ліпідів; мікронутрієнтів – 
вітамінів, поліненасичених жирних кислот; вітаміноподібних речовин (понад 
2000 видів) - біофлавоноїдів, індолів, танінів, органічних кислот, ефірних олій 
тощо; харчових волокон [2, 3]. 

Людський організм потребує всього 20 амінокислот із 150 існуючих у 
природі. У той же час самостійно організм може синтезувати лише десять, а 
решта – повинна надходити з продуктами харчування. Функція кожної з 
ессенціальних амінокислот унікальна, нестача будь-якої з них призводить до 
порушення гомеостазу. У зв’язку з цим розроблені стандарти збалансованого 
(раціонального) харчування для різних вікових категорій. Згідно цих норм 
дорослій людині необхідно (г/добу): гістидину 1,5-2, треоніну 2-3, триптофану 
– 1, ізолейцину і валіну 3-4, лізину 3-5, лейцину 4-6, метіоніну і цистину - 1,5-
2,5, фенілаланіну и тирозину 5-6 [8, 9]. 

Для максимального вилучення і збереження цінних нутрієнтів біохімічного 
складу ягідної сировини на виробництві застосовуються різні технологічні 
прийоми, зокрема термообробку м’язги. Амінокислотний склад ягідних соків 
формує біологічну цінність, технологічні та смакові характеристики 
напівфабрикатів, наразі досліджено недостатньо [4]. 

Метою досліджень було дослідження якісного складу гідролізату 
натуральних суничних соків та виявлення впливу термообробки м’язги на вміст 
вільних незамінних амінокислот. 

Матеріали та методика досліджень. Дослідження виконані у лабораторії 
інноваційних харчових технологій Інституту садівництва НААН та на кафедрі 
технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва 
ім. Б.В. Лесика НУБіП України. Для досліджень взято ягоди сорту Ясна, плоди 
відбирали у повній стиглості, подрібнювали, додавали SO2 у концентрації 50-
75 мг/кг. Нагрівання м’язги проводили до температури 40, 50, 70 оС з 
наступним витисканням соку і стерилізацією. Зразки центрифугували для 
осадження білків  і проводили гідроліз осаду. Визначення амінокислот (АК) у 
гідролізаті проводили на аміноаналізаторі "Biotronic" (Німеччина) за 
загальноприйнятими методиками [6, 7]. 

Результати досліджень та їх обговорення. Проведені дослідження 
виявили, що гідролізат осаджених білків неосвітленого суничного соку містить 
дев’ять із десяти незамінних АК. Загальний вміст вільних АК  у гідролізаті соку 
прямого відтискання становить – 377,05 мг/100 см3. Концентрація 
ессенціальних АК варіює в межах 15-77 мг/100 см3 (таблиця).  
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Вміст незамінних амінокислот у гідролізаті натурального суничного 
соку приготовленого із застосуванням термообробки м’язги, мг/100 см3 

Амінокислота Температурні режими, оС 
К* 40 50 70 

1 Аргінін 77,35 64,76 67,38 61,77 
2 Валін 68,44 55,86 60,64 53,79 
3 Гістидин  25,51 30,75 34,68 29,1 
4 Ізолейцин 51,42 40,86 43,67 37,14 
5 Лейцин 51,42 55,36 66,38 65,24 
6 Лізин 76,14 49,76 56,37 45,72 
7 Метіонін 26,77 16,34 18,34 14,58 
8 Треонін 69,42 49,35 58,68 54,62 
9 Фенілаланін 76,11 50,33 57,72 54,43 
 Всього 377,05 313,69 347,46 307,34 

 *К – контроль без нагрівання м’язги.  
 
Дослідження впливу різних температурних режимів м’язги виявило, що за 

нагрівання м’язги до 40 і 70 оС концентрація вільних амінокислот у гідролізаті 
зменшилась на 16,8 і 20,0 %, у той же час, як за нагрівання до 50 оС виявлено 
незначне підвищення концентрації АК порівняно з нагріванням до 40 оС на 
7,4%. Це вказує на доцільність застосування температурного режиму 50 оС під 
час виробництва натуральних неосвітлених суничних соків. Підвищення 
концентрації вільних гідролізованих амінокислот ймовірно, зумовлено більш 
інтенсивним переходом у сік розчинних форм білка. У той же час нагрівання 
м’язги до 70 оС викликає інтенсивну реакцію вільних амінокислот з 
дубильними речовинами, антоціанами, вуглеводами, органічними кислотами 
тощо і, як наслідок, утворення меланоїдинів та інших комплексних сполук [4]. 

Висновки. Гідролізат неосвітленого суничного соку містить дев’ять 
незамінних амінокислот і їх концентрація у сорту Ясна становить 
377,05 мг/100 см3. Виявлено, що вміст аргініну, валіну і лейцину в гідролізаті 
найвищий (понад 50 мг/100 см3), тоді як гістидину та метіоніну – найнижчий 
(до 35). Застосування додаткової обробки м’язги шляхом термообробки 
зумовлює зниження загальної концентрації вільних амінокислот, тому знижує 
біологічну цінність натуральних соків. Отримані результати доцільно 
враховувати при виробництві нової вітчизняної конкурентоспроможної 
продукції підвищеної якості та біологічної цінності. 
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The article analyzes the main aspects of the safety of plant material are present. 
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The basic factors that affect the safety of the finished product are written. 
Кeу words:plant stuff, safety. 
Сучасна прогресивна спільнота чітко розуміє, що стрімкий розвиток 

промисловості, нераціональне використання природних ресурсів, зростання 
населення планети збільшує потенційні ризики подальшого безпечного 
існування людства на Землі. Сільське господарство - друга за величиною галузь 
матеріального виробництва, актуальними проблемами якої є вдосконалення 
ефективності вирощування і виробництва продуктів харчування [3,4,7,13]. 

Наразі за останнє сторіччя збільшення виробництва здійснювалось 
екстенсивними шляхами - за рахунок розширення площ та знищення 
природних ценозів (осушення боліт, вирубка лісів, розорювання цілинних 
земель запасу тощо), створення великих зрошувальних площ, нераціонального 
застосування пестицидів та добрив. Така діяльність призвела до порушення 
гомеостазу біо- та агроценозів, наслідком чого стало критичне зниження 
родючості грунтів, їх забруднення важкими металами, пестицидами та іншими 
полютантами.  

Інтенсивний розвиток селекції, генетики та біотехнології дозволив у 
короткі строки створити сорти, гібриди і трансгенні організми з новими 
характеристиками (висока урожайність, посухостійкість, хвороб та шкідників).  

Наразі існує проблема не тільки інтенсифікації виробництва, але й 
отримання якісної та екологічно безпечної рослинної продукції. Аналіз 
харчового балансу вказує на суттєвий дефіцит у раціоні людини тваринних 
білків (на рівні 18-22%), біологічної активних речовин, зокрема вітамінів 
(більше 50%), макро- і мікроелементів (близько 30%. У той же час значна 
частина людей не усвідомлює, що причиною погіршення самопочуття та 
розвитку нехарактерних хвороб є споживання продуктів харчування з 
підвищеним вмістом нітратів, пестицидів, важких металів, що накопичуються у 
ланцюгах живлення внаслідок антропогенної діяльності, забруднення грунтів, 
при недотриманні правил зберігання, перевезення, переробки харчової 
сировини тощо [2, 12]. 

Наразі достеменно відомо, що у продовж вегетації рослини здатні 
поглинати з навколишнього середовища токсичні сполуки і акумулювати їх у 
значній концентрації. Встановлено, що з продуктами харчування в організм 
людини, може надходити до 50-70% токсичних речовин, з водою – 25-40%. 
Слід враховувати, що продовж тривалого часу у другій половині 20 сторіччя у 
землеробстві широко використовували пестициди і отрутохімікати, які на 
сьогодні заборонені і дія яких визнана високотоксичною, мутагенною з 
високими кумулюючими властивостями. За часи економічної нестабільності і 
занепаду сільського господарства відбулося значне самоочищення земельних і 
водних ресурсів. Однак за останнє десятиліття в Україні спостерігається 
зростання антропогенного навантаження і, як наслідок, забруднення довкілля та  
сільської продукції. Вміст пестицидів, важких металів та нітратів 
наближується, а інколи перевищує значення ГДК. За даними визнаних 
університетів Німеччини, США, Франції, Англії дозволені пестициди 
підвищують ризик виникнення онкологічних захворювань: фунгіциди – до 85%, 
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гербіциди – до 55%, інсектициди – до 25%. Підсумковий звіт ВООЗ свідчить, 
що з понад 450 дозволених до використання пестицидів –265 мають мутагенні 
властивості [7, 9]. 

Одним із вагомих показників зниження якості і безпечності продуктів 
харчування є зменшення середнього віку населення України, у порівнянні з 
розвиненими європейськими країнами. Так, середній вік чоловіків 66 років, а 
жінок – 76. За цим показником Україна займає останні місця світового 
рейтингу. Тому фактор екологічної безпеки харчової продукції відіграє 
визначальну роль у формуванні здоров’я і збереженні генофонду нації. 

Суттєвим проривом у генетиці і біотехнології вважають створення 
генетично модифікованих організмів, для вирішення проблеми продовольчої 
кризи та зниження пестицидного навантаження на агроценози. Але запитання: 
«На кільки така продукція є безпечною для дорослих, та дітей залишається 
відкритим». Наразі десятиліття спостерігається стійка тенденція зі збільшення 
площ  промислових посівів генетично модифікованих рослин (до 50 млн. га).  

Нині в Україні заборонено вирощування трансгенних рослин, проте чи 
дотримуються закону провідні виробники сої, кукурудзи, соняшника та 
картоплі і чи ретельно перевіряються імпортні напівфабрикати (соєве, 
картопляне борошно, шрот тощо)? [1, 6, 12]. 

Думки виробників та вчених щодо безпечності такої продукції досить 
суперечливі. Але поки ведуться диспути, виробництво такої сировини зростає і 
через неможливість об’єктивної ідентифікації, компоненти з такої сировини 
можна знайти у продуктах у роздрібній торгівлі. 

Сучасна харчова промисловість використовує понад 1500 дозволених 
харчових добавок, які дозволять подовжити термін споживання продукту без 
істотних втрат зовнішнього вигляду, консистенції, аромату та смаку. ГДК цих 
речовин розраховано відповідно до кількості додуктів споживацького кошика 
на місяць, шляхом пропорційного згодовування лабораторним мишам. 
Відповідь напрошується одна така кількість не завдасть істотної шкоди, але чи 
досить кількості цих продуктів щоб забезпечити організм потрібними 
нутрієнтами [5]. 

Важливо відмітити, що усі сучасні держави світу гарантують безпечність 
харчових продуктів для простих споживачів. Безумовно, проблему безпечності 
продуктів необхідно вирішувати на державному рівні. Першим кроком є більш 
прискіпливий підхід до процедури сертифікації, а також створення 
акредитованих лабораторій різних форм власності з державною атестаціє, 
особливо з акредитацією в системі УКРСЕПРО [8, 11, 10, 13]. 

Найважливішим у прагненні захистити споживача є створення комплексу 
нормативної документації передового світового досвіду та підготовка фахівців 
у даній сфері. Наразі ці роботи проводяться Держспоживстандартом України та 
іншими уповноваженими органами. Робота цих органів ускладнена низкою 
різних факторів, але чітка законодавча підтримка і об’єктивна сертифікація 
може значно покращити якість та безпечність сільськогосподарської продукції. 
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Проаналізовано вплив сортових особливостей та удобрення на 

формування концентрації аскорбінової кислоти у різних частина цибулі порей. 
Встановлено, що застосування добрив і біокомплексу сприяє підвищенню 
аскорбінової кислоти та формування її у верхній зеленій частині 
несправжнього стебла порею значно більший, ніж у нижній вибіленій.  

Ключові слова: плоди, цибуля порей, сорт, аскорбінова кислота, біологічні 
цінність. 

The article impact varietal characteristics and fertilization on the formation of 
the concentration of ascorbic acid in different parts of leeks are present. It was 
established that the use of fertilizers and promotes biocomplex ascorbic acid and 
formation of the top green part of the false leek stems much larger than the bottom 
bleached. 

Кeу words: fruits, leeks, variety, ascorbic acid, biological value. 
Вступ. Світове виробництво цибулевих культур постійно нарощується, 

передусім з потребою переробної промисловості. В той же час поряд з 
вирощуванням цибулі ріпчастої виробничники дедалі частіше звертають увагу 
на переваги інших видів цибуль. Наприклад, завдяки винятковій 
холодостійкості рослин, різним строкам і способам вирощування продукція 
цибулі порей доступна для споживання практично весь рік [7, 9, 10]. 

Смакові якості, харчова цінність, лікувальні властивості та специфічний 
смак сприяють підвищенню популярності  цибулі порей серед споживачів. У 
несправжніх цибулинах порею залежно від сорту, гібриду та умов вирощування 
вміст сухої речовини становить від 10,0 до 20,8%, у листках 9,0-17,1% . Для 
цибулі ріпчастої притаманне більше накопичення сухої речовини у внутрішніх 
лусках цибулини, ніж у зовнішніх, але для порею така різниця менш виражена, 
так як закритих внутрішніх лусок немає і поживні речовини через денце 
рівномірно розподіляються в цибулині [1, 3, 5].  

За вмістом аскорбінової кислоти – 30-75 мг/100 г у листках і 13-24 мг/100 г 
у вибілених цибулинах порей поступається лише часнику та цибулі 
багатоярусній. Зелений порей містить 30,7–32,6 мг% аскорбінової кислоти, 
вибілений 18,4–21,0 мг% залежно від глибини садіння. Не дивлячись на 
низький вміст цукру і сухої речовини, сорти Голіас і Казімір вирізняються за 
показниками кількості аскорбінової кислоти – 22,5–22,7 мг%. Накопиченню АК 
сприяють ранні строки садіння і сівби порею [3]. Вміст інших вітамінів 
становить: Е – 2 мг/100 г; РР – 0,53; В1 –0,1; В2 – 0,06, В6 – 0,3, В9 – 32 мг/100 г 
[2, 65]. 

Вибілене несправжнє стебло цибулі порей за умови зрошення і помірних 
температур має негострий приємний смак, тому його можна споживати дітям і 
при шлункових хворобах. Накопичення хімічних речовин впливає на 
післязбиральну якість порею та лежкість протягом зимово-весняного періоду.  
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У країнах ЄС якість цибулі контролюють стандартом ЕЄК ООН FFV-21, до 
першого товарного сорту належить продукція білою або зеленуватого відтінку з 
1/2–1/3 частиною несправжнього стебла, до другого товарного сорту – з ¼ 
білою або зеленуватого відтінку частиною несправжнього стебла, допускаються 
наявність ніжного квітконоса всередині ніжки, незначні прим’ятості (натиски), 
пошкодження трипсами на листках. Мінімальний діаметр для ранньостиглих 
сортів – 8 мм, для інших –10 мм. 

Метою наших досліджень було дослідження впливу удобрення на 
формування аскорбінової кислоти у цибулі порей сортів Голіас і Колумбус.  

Матеріали та методика досліджень. Дослідження проведені  на 
зрошуваному полі ННВВ Уманського НУС. Висаджували у відкритий ґрунт 60-
денну розсаду. Збирали урожай у другій декаді жовтня. Облік урожаю 
проводили ваговим методом, лабораторні дослідження включали визначення 
вмісту аскорбінової кислоти АК) за загальноприйнятою методикою [4, 8]. 

Результати досліджень та їх обговорення. Формування біологічно 
активних речовин товарної продукції (вибіленого стебла) відрізнявся залежно 
від проведеного підживлення. Відразу після збирання концентрація АК у 
вибіленій частині порею сортів Голіас і Колумбус варіантів без підживлення 
становив  16,8–17,8 мг/100 г (рисунок). 
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Рисунок. Концентрація АК в несправжніх стеблах цибулі порей за впливу 
удобрення та біокомплексу (середнє за роки досліджень) 

 
Проте, у верхній зеленій частині несправжнього стебла порею АК 

міститься більше – 29,3 мг/100 г у сорту Голіас і 45,4 мг/100 г – у сорту 
Колумбус. Обернена закономірність виявлено щодо вмісту сухої розчинної 
речовини, якої більше накопичувалось у вибіленій нижній частині стебла – 
17,7–18,6 % проти 15,8–19,9 – у зеленій. Рослини, які додатково не 
підживлювали формували продукцію з вмістом цукру 12,4–12,6% у вибіленій 
частині і 10,2–11,8 – у зеленій. 
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У середньому за роки досліджень більший вміст сухих розчинних 
речовини, цукру, АК накопичували рослини за комплексного удобрення та 
сорту Колумбус. Незалежно від сорту, перевагу за вмістом досліджуваних 
елементів, окрім АК, має нижня вибілена частина несправжнього стебла порею.  

Підживлення порею сорту Голіас мінеральним добривом DripFert 20-20-20 
сприяло збільшенню вмісту АК на 2,3 – 3,1 мг/100 г, сорту Колумбус – на 1,9–
2,6 мг/100 г, порівняно з неудобреними рослинами. Максимальним вмістом АК 
характеризувався сорт Колумбус на фоні комплексного підживлення – DripFert 
20-20-20 + Біокомплекс-БТУ – 22,2 мг/100 г у вибіленій частині і 49,3 мг/100 г – 
у зеленій частині, що відповідно на 4,4 і 3,9 мг/100 г більше не підживлених 
рослин. Завдяки внесенню DripFert 20-20-20 + Біокомплекс-БТУ рослини сорту 
Голіас містили АК у вибіленій частині стебла 20,8 мг/100 г, у зеленій – 
40,7 мг/100 г, що у 1,2–1,4 рази більше контролю. Незалежно від сорту і 
варіанту удобрення вміст АК у верхній зеленій частині несправжнього стебла 
порею значно більший, ніж у нижній вибіленій. Зокрема, після внесення 
DripFert 20-20-20 дана різниця показників становила для сорту Голіас 
13,3 мг/100 г, для сорту Колумбус – 26,9 мг/100 г. За комплексного удобрення 
DripFert 20-20-20 + Біокомплекс-БТУ верхня зелена частина несправжнього 
стебла порею сорту Голіас містила АК у 1,9 раза більше, ніж нижня вибілена, а 
сорту Колумбус – у 2,2 раза. 

Висновки. Цибуля порей досліджуваних сортів містить 16,8-17,8 мг/100 г 
аскорбінової кислоти у вибіленій частині і 29,3-45,4 – у зеленій частині, тому 
можна стверджувати, що незалежно від сорту і варіанту удобрення вміст АК у 
верхній зеленій частині несправжнього стебла порею значно більший, ніж у 
нижній вибіленій. Застосування добрив і біокомплексу сприяє підвищенню АК 
у верхній зеленій частині несправжнього стебла порею сорту Голіас 1,9 раза, 
ніж у нижній вибіленій, а сорту Колумбус – у 2,2 раза. Отримані дані доцільно 
враховувати при виробництві продукції підвищеної біологічної цінності. 
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Анотація. Наведено результати біохімічних досліджень якості шишок та 

гранул хмелю вітчизняного виробництва, що використовуються у пивоварінні. 
На основі біохімічних  показників виявлені переваги і недоліки шишок та гранул 
хмелю, які необхідно враховувати під час їх зберігання, переробки та 
використання у пивоварінні. 

Ключові слова: Якість, хміль, сорт, хмелепродукти, шишки хмелю, гранули 
хмелю тип 90. 

Abstract. The results of biochemical studies as cones and hop pellets domestic 
production used in brewing. On the basis of biochemical parameters revealed the 
advantages and disadvantages of hop cones and granules that must be considered 
during the storage, processing and use in brewing. 

Key words: Quality, hops variety, products hops, hop cones, hop pellets type 90. 
На пивоваріння використовується близько 90 % продукції хмелярства. 

Попит на хміль постійно зростає, проте галузь далеко не повною мірою 
задовольняє внутрішній ринок. Нині у пивоварній промисловості України 
використовується не більше 20 % вітчизняної продукції. Переважна частка 
сировини імпортується, що створює залежність від світової кон’юнктури. Цю 
галузь ділять між собою такі країни як Німеччина, Чехія, Польща, Австрія, 
США, Канада, Австралія і Китай [3,4,5,6,7]. 

Проте, незважаючи на те, що у світі понад 90 % нативного (шишкового) 
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хмелю переробляється в хмелеві препарати, майже немає даних наукових 
досліджень, присвячених їх якості у розрізі селекційних сортів, які мають 
різний вміст та склад гірких речовин, поліфенолів та ефірної олії. Фахівцям 
сільського господарства та пивоварної промисловості необхідно знати основні 
переваги і недоліки цих продуктів, тим більше, що в літературі, особливо в 
рекламних виданнях, як правило, більше пишуть про їх переваги, не 
акцентуючи уваги на недоліках.  

Метою досліджень була комплексна біохімічна оцінка шишок та гранул 
хмелю ароматичних і гірких сортів. 

Матеріал і методика досліджень. Дослідження виконувалися у 2014 – 
2015 рр. на кафедрі технології зберігання, переробки та стандартизації 
продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика Національного університету 
біоресурсів і природокористування України та у сертифікованих лабораторіях 
відділу біохімії хмелю і пива Інституту сільського господарства Полісся НААН 
(м. Житомир). Враховуючи суттєві відмінності в біохімічному складі 
ароматичних і гірких сортів хмелю, для дослідів як об’єкти досліджень були 
взяті: шишки та гранули хмелю тип 90 типових представників цих груп сортів 
ароматичного (Слов’янка, Національний, Заграва) та гіркого (Альта) типів, 
найбільш поширених у виробничих умовах.  

Результати досліджень. Біохімічна характеристика найбільш поширених 
сортів шишкового та гранульованого хмелю, що використовуються у 
пивоварній промисловості наведена в таблиці. Із даних таблиці видно, що в 
досліджуваних варіантах вміст α-кислот коливається від 3,8 до 10,1 %. 
Найбільший вміст α-кислот виявлено у шишках хмелю гіркого типу сорту 
Альта – 8,8 %. Серед гранул цей показник максимальний у гранулах хмелю тип 
90 гіркого сорту Альта – 10,1 %. 

Гранули хмелю тип 90 вітчизняного виробництва вміщують весь комплекс 
необхідних для пивоваріння речовин і рівноцінні шишкам хмелю [1]. 
Характерною особливістю шишкового хмелю та гранул хмелю тип 90, зокрема 
ароматичних сортів є високий позитивний коефіцієнт ароматичності між 
вмістом β- і α-кислот, що становить від 0,9 до 1,8. Це вирішальна ознака в 
оцінці пивоварної якості хмелю та хмелепродуктів. У середньому за два роки 
проведення досліджень вищим показником ароматичності характеризувалися 
як шишки, так і гранули хмелю сортів Слов’янка та Національний.  

На відміну від шишкового та гранульованого хмелю ароматичних сортів, 
шишки та гранули хмелю гіркого сорту Альта характеризуються різким 
ароматом і високим вмістом α-кислот. Співвідношення β-кислот до α-кислот у 
шишках та гранулах хмелю гіркого сорту становило 0,52–0,53 (табл.).  

Відповідно до даних таблиці індекс окислення протягом років 
спостережень як в шишковому  так і гранульованому хмелі коливався в межах 
0,33–0,50 і не перевищував норми стандартів [2,8].   Мінімальний  індекс 
окислення встановлено у шишках хмелю сорту Заграва – 0,33, максимальний у 
гранулах хмелю тип 90 сорту Слов’янка – 0,50. Встановлено, що в гранулах 
хмелю індекс окислення не набагато вищий порівняно з шишковим хмелем.  Це 
свідчить про те, що якість гранул хмелю тип 90 практично не відрізняється від 
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шишкового, а кількісний та якісний склад гірких речовин залежить від 
селекційного сорту, з якого вони отримані. 

Вміст поліфенольних сполук у досліджуваних шишках та гранулах хмелю 
згідно з даними таблиці коливається від 4,5 до 6,6 %. Проте основна властивість 
хмелепродуктів за цим показником визначається не їх загальним вмістом, а 
навантаженням поліфенольних сполук на 1 г α-кислот. Якщо в шишках хмелю 
ароматичних сортів ця величина становить від 1,0 до 1,3, гранулах хмелю тип 
90 від 0,8 до 1,3, то в шишках та гранулах хмелю тип 90 гіркого сорту Альта від 
0,4 до 0,8, тобто в 2,0–2,5 рази менше.  

Вміст ефірної олії у досліджуваних шишках та гранулах хмелю 
коливається від 0,36 до 1,22 мг/100 г. Найбільший вміст ефірної олії виявлено у 
шишках хмелю сорту Альта. Проте важливе значення у пивоварінні має також 
навантаження ефірної олії на 1 г α-кислот, оскільки норму хмелю, яку вносять у 
пивне сусло, розраховують з урахуванням вмісту α-кислот. На відміну від 
гранул, у шишковому хмелі простежується більше навантаження ефірної олії на 
1 г α-кислот, що забезпечує отримання ароматнішого пива.  

 
Біохімічна характеристика шишок та гранул хмелю для пивоваріння 

(середнє за 2014–2015 рр.) 

Показники якості 
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a-кислоти, % 3,8 5,4 5,7 8,8 4,6 6,3 6,4 10,1 
β- кислоти, % 5,4 5,4 4,7 4,0 4,2 5,1 4,3 4,3 
Співвідношення β/a  
(метод ЕВС 7,7) 1,79 1,15 1,06 0,52 1,28 1,17 0,92 0,53 
Індекс окислення, Іо 0,34 0,37 0,33 0,36 0,50 0,41 0,45 0,40 
Загальні поліфеноли, % 5,0 5,5 6,6 5,9 6,0 4,9 6,5 4,5 
Ефірна олія, мг/100 г 0,78 0,48 0,67 1,22 0,36 0,51 0,49 0,87 
Навантаження поліфенолів на  
1 г a-кислот, % 1,3 1,0 1,2 0,8 1,3 0,8 1,0 0,4 
Навантаження ефірної олії, мл 
на 1 г a-кислот, % 0,21 0,09 0,12 0,14 0,08 0,08 0,08 0,09 

 
Висновки 
1. У результаті проведених досліджень встановлено, що шишки хмелю 

українських сортів, які використовуються у пивоварінні відповідають вимогам 
ДСТУ 7067:2009 Хміль. Технічні умови. На відміну від гранул у шишковому 
хмелі простежується більше навантаження ефірної олії на 1 г α-кислот, що 
забезпечує отримання ароматнішого пива.  

2. Гранули хмелю тип 90 вітчизняного виробництва вміщують весь 
комплекс необхідних для пивоваріння речовин і рівноцінні шишкам хмелю і за 
якісними показниками відповідають вимогам ДСТУ 707028:2009. Гранули 
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хмелю. Технічні умови.  
5. Враховуючи переваги і недоліки продуктів переробки хмелю та для 

раціонального їх використання в пивоварінні необхідно виготовляти різні види 
хмельових препаратів, реалізувати та використовувати той чи інший препарат 
або їх комбінації залежно від ситуації на ринку і вимог споживачів.  
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Анотація. Представлено результати щодо розробки нових рецептур  

солоно-квашеної продукції на основі промислово-культивованих грибів печериця 
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двоспорова та овочів. 
Ключові слова: гриби, печериця двоспорова, овочі, морква, перець солодкий, 

рецептури, солоно-квашена продукція. 
Abstract. The results of study for the development new recipes pickled products 

on the based industrial cultivated mushrooms of champignon bispored and 
vegetables were presented. 

Key words: mushrooms, champignon bispored, vegetables, carrot, sweet pepper,  
recipes, pickled products. 

Дефіцит білка в світі оцінюється в 15 млн. т, причому переважна частина 
дефіциту припадає на країни, що розвиваються, а також на деякі країни СНД, у 
т. ч. Україну. Саме тому пошуки нових джерел білка, зокрема нетрадиційних, є 
на сьогодні актуальними [1]. Одним із вирішень цієї проблеми є використання 
культивованих грибів, які містять понад 35 % білка (на суху речовину), усі 
незамінні амінокислоти, ненасичені жирні кислоти, вітаміни, макро- та 
мікроелементи [2]. Гриби цінуються, як низькокалорійний продукт, а також як 
сировина для виробництва лікувально-профілактичної продукції [3, 4].  
Найбільшого розповсюдження серед культивованих грибів набули печериці 
двоспорові та глива звичайна [5, 6].  

У зв’язку зі специфікою вирощування та коротким терміном зберігання 
грибів, виникає потреба ефективного їх зберігання і переробки. Одним з роз-
повсюджених способів переробки продукції рослинництва є ферментація [7].  

Мета дослідженнь: відпрацювання елементів технології виробництва 
ферментованої продукції на основі їстівних грибів печериця двоспорова та 
овочів (морква, перець солодкий).     

Методика досліджень. Для виробництва експериментальних зразків 
солоної продукції використовували гриби свіжі печериця двоспорова штаму 
ІБК-25, моркву свіжу сорту Ласунка та перець солодкий червоний свіжий 
гібриду Миколка F1. Солоні гриби з овочами виготовляли наступних 
найменувань: «Печериці солоні з морквою»; «Печериці солоні з перцем 
солодким», «Печериці солоні з морквою та перцем солодким». 

 При виробництві експериментальних зразків продукції, овочі нарізали 
соломкою шириною: 3–6 мм – морква, 4–7 мм – перець; та довжиною 2,5–4,0 
см. Підготовлені інгредієнти перемішували добавляючи спеції і сіль згідно 
рецептури. Температура ферментації знаходилась в межах 21–24 °С до моменту 
збільшення кислотності розсолу до 0,7 % (у перерахунку на молочну кислоту).  
Надалі продукцію зберігали за температури  1–3 °С і кожної доби за смаковими 
властивостями визначали термін, коли вона стає придатною до споживання. 

Відпрацювання співвідношення головних інгредієнтів нових видів 
продукції (гриби:овочі) проводили за наступними варіантами: 70:30;  80:20; 
90:10 %. 

Результати досліджень. Солононі гриби є джерелом рослинних білків. 
Однак, ця продукція збіднена вітамінами, тому перспективним є розробка 
рецептур із додаванням рослинної вітамінної сировини. За результатами 
літературного огляду було відібрано наступну сировину для відпрацювання 
елементів технології виробництва ферментованої продукції: гриби печериця 
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двоспорова та овочі (морква і перець солодкий). Гриби характеризуються 
високим вмістом білку, у моркві міститься велика кількість β-каротину, а 
перець солодкий має значну кількість вітаміну С. Згідно результатів 
досліджень, у грибах містилось 3,1 % білкового азоту, у моркві – 7,2 мг% β-
каротину, а у перцю солодкому червоному – 176,5 мг% аскорбінової кислоти. 
Для соління важливим є показник доступних цукрів. У грибах вміст цукрів 
становив 2,1 %, у перцю солодкого – 3,5 %, а в моркві – 4,7 %.  

Отримані дані свідчать про те, що додавання овочів у рецептуру солоних 
печериць, сприяє  прискоренню  процесу ферментації, як це відбувалося і при 
солінні гливи звичайної [8]. Гриби печериця двоспорова містять невелику 
кількість цукрів 2,1 %, тому розвиток молочнокислих бактерій уповільнений. 
Відомо, що лише за наявності 1,5 % цукру може утворитись 1 % молочної 
кислоти, яка стає консервантом. Добавлення овочів (морква і перець солодкий), 
які мають порівняно багато цукрів (4,7 та 3,5 % відповідно), стимулювало 
бродіння, і як результат – швидке накопичення молочної кислоти на 7–9 день 
ферментації. При цьому, у контрольному варіанті 0,7 % молочної кислоти 
накопичується лише на 11 день (рис.). У дослідних варіантах на 4–5 день 
візуально спостерігалося бурхливе бродіння (сильне помутніння, виділення 
вуглекислого газу), при цьому на контролі відмічається лише легке помутніння.  

 
Рис.  Динаміка накопичення молочної кислоти в процесі ферментації 

продукції з печериці двоспорової залежно від співвідношення основних 
інгредієнтів: а) печериці солоні з морквою; б) печериці солоні з перцем; в) 

печериці солоні з морквою і перцем, %  (середнє за результатами досліджень) 
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Після закінчення основної активної фази процесу ферментації, за 
органолептичними показниками (смаком), солоні гриби ще не є придатними 
для споживання. Тому їх було закладено на зберігання при температурі 1–3 оС, 
де у продукції повільно продовжувались ферментативні процеси і вона 
набувала характерних смакових властивостей (дозрівала). 

Впродовж зберігання, за смаковими властивостями, визначали готовність 
продукції до споживання. Дослідні варіанти продукції (з овочами) набули 
необхідних смакових властивостей через 14–18 діб, при цьому контрольні 
варіанти були готові до споживання лише через 19–22 доби. Очевидно, що 
присутність овочів прискорила процес ферментації і, завдяки цьому, було 
отримано готовий продукт на 4–6  днів раніше, ніж контроль.Висновки 

Включення до рецептури солоних грибів овочів сприяє підвищенню їх 
біологічної цінності за рахунок збільшення кількості вітаміну С та β-каротину.  

Додавання овочі, які мають достатньо багато цукрів, стимулюється процес 
бродіння, і як результат – забезпечується швидке накопичення молочної 
кислоти (7–9 день). При цьому, у контрольному варіанті 0,7% молочної кислоти 
накопичується лише на 11 день. Дослідні варіанти продукції з печерицями 
набули необхідних смакових якостей через 16, а контрольні через 19 діб,  від 
дня соління. 
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Анотація. В роботі показано розроблений спосіб виробництва морквяних 

чіпсів, та основні його технологічні характеристики. 
Ключові слова: чіпси, морква, термічне оброблення, способи сушіння 

овочів. 
Abstract. In the paper developed a way to manufacture chips with carrot, and its 

main technical characteristics. 
Key words: chips, carrots, thermal treatment, methods of drying vegetables. 
Причини популярністі снекової продукції різноманітні: мало часу на 

тривалий прийом їжі, нерегулярний розпорядок дня і зростаюча мобільність 
населення перетворюють сучасного споживача в так званого «Mobile Eater», 
який набирає в дорогу практичні і смачні снеки. Тому виробництво снекової 
продукції стає глобальним перспективним ринком, а джерела «швидких 
калорій» переживають світовий бум, залишаючи далеко позаду класичні обідні 
страви [1]. У цю групу входять і чіпси. Розроблення та отримання нового типу 
продуктів, що виробляються без застосування обсмажування, консервантів і 
цукру, здатних замістити, або знизити споживання обсмажених чіпсів з 
високим вмістом жиру, солі, синтетичних і натуральних добавок, є актуальним 
завданням для харчової промисловості [2]. Сировиною для чіпсів можуть 
служити фрукти і овочі, що не містять крохмаль і жири – такі як яблука, 
морква, буряк тощо. Однак, для виробництва чіпсів без використання 
обсмажування і додання продукту крихкості необхідно провести спеціальне 
гідротермічне оброблення, забезпечити їх низьку вологість і мікробіологічну 
стабільність [3]. 

Досліди з сушіння конвективним способом проводилися в сушильній шафі 
DNG-9035A з об’ємом камери 30 л та максимальною споживаною потужністю 
850 Вт, а для мікрохвильового оброблення використовувалась модернізована 
мікрохвильова піч Scarlett SC-1701 з робочим об’ємом 17 л і максимальною 
потужністю НВЧ-випромінювача 700 Вт. Визначення вмісту сухих речовин 
проводили згідно ГОСТ 28561-90 (Продукты переработки плодов и овощей. 
Методы определения сухих веществ или влаги). Для дослідів використовували 
моркву сорту Абако типу Шантанне, зберігали за температури 5 °С. Перед 
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сушінням її мили і нарізали кружечками діаметр 0,02 м та товщина 3, 4 і 5 мм. 
Збільшення товщини чіпсів значно подовжує тривалість теплових процесів, але 
дозволяє зменшити деформацію початкової форми. З метою максимального 
збереження початкової форми та додання додаткових ребер жорсткості чіпси 
нарізали фігурним ножем. 

Для вибору раціонального способу початкового термічного оброблення 
моркву бланшували в киплячій воді, парою з температурою 100 °С і НВЧ–
нагріванням. Прогрівання продукту при мікрохвильовому обробленні 
відбувається до 15 разів швидше в порівнянні з гідравлічним чи паровим, коли 
теплота передається тільки через поверхневий шар продукту. Крім того при 
використання останніх двох способів спостерігається збільшення вологовмісту 
моркви на 0,3…2,1 % та незначне відбілювання тканин за рахунок вимивання 
барвних речовин. Температура сушильного агента в усіх дослідах становила 
(65±2)°С, а потужність мікрохвильового поля – 250Вт. Витрати сушильного 
агента становили (0,001±0,0002)м3/с з початковими температурою (19±1)°С та 
відносною вологістю 40…45 % повітря. Дослідження кінетики сушіння плодів 
моркви конвективним, мікрохвильовим і комбінованим мікрохвильово-
конвективного способами показали, що тривалість сумісного способу для різної 
товщини чіпсів значно менша в порівнянні з традиційним конвективним 
способом. Так, різниця в тривалості сушіння двома способами становить до 150 
хв. Використання виключно мікрохвильового сушіння моркви значно скорочує 
тривалість процесу, але якість отриманої продукції погіршується за рахунок 
часткового обвуглювання тканин. У даному випадку однією з основних причин, 
яка впливає на якість сушеної продукції, є необхідність зміни в значний 
діапазоні потужності НВЧ-випромінювача зумовленої періодичністю роботи 
установки. А НВЧ-випромінювач лабораторної установки має дискретне 
шестипозиційне регулювання потужності, що не може в достатній мірі 
забезпечити необхідну зміну режиму сушіння. 

Висновки. Прогрівання продукту при мікрохвильовому обробленні 
відбувається до 15 разів швидше в порівнянні з гідравлічним чи паровим, крім 
того при використанні останніх двох способів спостерігається збільшення 
вологовмісту моркви на 0,3…2,1 % та незначне відбілювання тканин за рахунок 
вимивання барвних речовин. Визначено, що для отримання високоякісного 
кінцевого продукту найкращим способом сушіння є комбіноване конвективно-
мікрохвильове зневоднення. 
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Key words: artichoke, extract, drying, hydraulic module, concentrate. 
Для збагачення раціону харчування перспективним є використання 

топінамбура, як сировини для розширення асортименту профілактичних, 
дієтичних харчових продуктів і лікувальних препаратів, що містять інулін. 
Розширення асортименту і специфіка виробництва багатьох продуктів значно 
краще узгоджується з використанням сухого екстракту топінамбура, який 
набагато зручніший для зберігання і транспортування [1]. 

Великої уваги заслуговує технологія одержання розчинного порошку з 
топінамбура. Порошок з бульб є чудовою біологічною добавкою в багатьох 
харчових продуктах. Додавання його в хлібобулочні, м’ясні і молочні продукти, 
перші та другі страви значно посилює їх поживну та біологічну цінність знижує 
їх глікемічний індекс і калорійність [2]. 

Досліджували вплив значення гідромодуля на ступінь екстрагування 
інуліну в діапазоні від 0,5 до 3,0. При цьому тривалість процесу становила від 
30 до 60 хв, а температура – 50…80 °С. Нижню межу діапазону варіювання 
гідромодуля вибрано на підставі результатів попередніх дослідів, що показали 
низьку ефективність екстрагування за значення гідромодуля нижчого від 0,5. 
Верхня межа зумовлена економічною і технологічною доцільністю реалізації 
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процесу. 
У процесі розпилення матеріалу з незначною в’язкістю, яким є екстракт 

топінамбура, може бути досягнутий високий ступінь дисперсності, а 
відповідно, і більша інтенсивність процесу сушіння. Пояснюється це тим, що 
під час тонко-дисперсного розпилення частинки мають високий коефіцієнт 
теплопровідності, оскільки гальмівний вплив вологопровідності під впливом 
градієнта температури, який за будь-якого конвективного сушіння спрямований 
проти градієнта концентрації, практично зводиться до нуля. 

Досліди з сушіння екстракту топінамбура на напівпромисловій 
розпилювальній сушарці «Ниро-Атомайзер» показали, що максимальна 
продуктивність за сухим продуктом установки досягалась сушінням 
концентрату екстракту топінамбура з початковою концентрацією сухих 
речовин 30...35 %, за початкової температури сушильного агента 160 °C і 
становила 3,2 кг/год. 

Аналіз результатів дослідів за постійних концентрації початкового 
продукту і витрат сушильного агента, але з різною початковою температурою 
останнього показав, що за температур нижче як 120 °С кінцевий продукт 
вологий. Результати досліджень показали, що вміст вологи зі зменшенням 
початкової температури сушильного агента збільшується. Це свідчить про те, 
що за температур повітря, нижчих за 120°С екстракт топінамбура не встигає 
висушитися за час перебування в сушильній камері. Тому для досягнення 
потрібної вологості сухого продукту слід або зменшувати кількість подавання 
екстракту на вході або збільшувати висоту сушарки. За умови збільшення 
температури теплоносія понад 200 °С вологість кінцевого продукту 
задовольняє вимоги технології, але спостерігається потемніння продукту, тобто 
він підгоряє. 

Висновок. У результаті дослідження екстракції топінамбура під час 
кипіння під розрідженням визначено такі раціональні технологічні режими: 
температура — 50…60 °С, тривалість — 30…45 хв, гідромодуль – 1,5…2,0. За 
таких умов вихід інуліну становить понад 70 % від початкового вмісту. 

Досліди з сушіння екстракту топінамбура на напівпромисловій 
розпилювальній сушарці «Ниро-Атомайзер» показали, що максимальна 
продуктивність за сухим продуктом установки досягалась сушінням 
концентрату екстракту топінамбура з початковою концентрацією сухих 
речовин 30...35 %, початкової температури сушильного агента 160 °C становила 
3,2 кг/год. 

Відносно невелика продуктивність розпилювальної сушарки 3…3,6 кг/год 
за сухим продуктом пояснюється невисокою швидкістю руху сушильного 
агента ― 0,2…0,4 м/хв. 
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Анотація. В роботі проведений детальний аналіз способів сушіння жому. 

Підібрано раціональні параметри отримання якісного сухого жому. 
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Детальний аналіз досліджень ринку цукрового виробництва показав, що 

виявляє достатню активність і є досить конкурентним ринок «Жом буряковий, 
багаса, відходи цукрового виробництва тощо». Проте комплексного підходу до 
проблеми утилізації жому на вітчизняних цукрових заводах досі немає. 

Порівняно з конвективним сушінням використання перегрітої пари дає 
можливість у 4…5 разів зменшити витрати енергії [1, 2]. Крім того, відсутність 
повітря запобігає окисненню і забрудненню. Проте конденсація вологи на 
холодному продукті може подовжити тривалість висихання. 

Нами досліджено кінетику сушіння жому гарячим повітрям і перегрітою 
парою. Сушіння гарячим повітрям здійснювались за температур сушильного 
агента 40, 60, 80 і 100, а перегрітою парою – 130, 140 і 150 °С. Швидкість 
потоку сушильного агента становила 1,7 м/с. Аналіз отриманих даних показав, 
що тривалість сушіння до вмісту сухих речовин в готовому продукті не менше 
86 % (ДСТУ 4647:2006 Жом сушений. Технічні умови) під сушіння повітрям 
становить від 6 хв (t = 40 °С) до 2 хв (t = 100 °С), а перегрітою парою – від 15 хв 
(t = 150 °С) до 10 хв (t = 130 °С). 

На початку сушіння перегрітою парою перші 3…8 хв вологовміст жому 
практично не змінюється, що пояснюється високою вологоутримувальною 
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здатністю дрібної стружки цукрових буряків. 
Сушіння повітрям сприяє збільшенню значення забарвленості. 

Дослідження показують, що насичення корелює за різних умов сушіння. Тому 
одним із завданням лабораторних досліджень, які ставились, є досягнення 
мінімальної забарвленості сухого жому (рис. 1).  

 
Рис. 1. Зміна кольору жому під час сушіння гарячим повітрям і 

перегрітою парою залежно від зміни концентрації сухих речовин 
Так, під час сушіння гарячим повітрям забарвлення жому майже не 

змінюється до досягнення ним 80 % СР. Далі значення забарвленості продукту 
зростає зі зменшенням вологовмісту. Під час сушіння перегрітою парою 
забарвленість майже не змінюється до досягнення 70 % СР. Подальший процес 
сушіння призводить до появи жовтуватого кольору стружки. Цю реакцію 
можна пояснити початком часткової регідратації жому, яка супроводжується 
появою слідів жовтих меланінів. 

Регідратаційна здатність усіх висушених зразків жому незалежно від 
температури та способів сушіння відповідає ДСТУ 4647:2006. Ця властивість 
сухого жому залишається незмінною весь термін гарантованого зберігання у 
відповідних умовах. 

Висновки. Отримати якісний сухий жом завтовшки 2,0 мм від 20 до 86 % 
СР можна обома способами: конвективним у діапазоні температур 40…100 °С 
або перегрітою парою за температур 130…150 °С. Перегріта пара в процесі 
сушіння має додатковий ефект дезодораційного агента. 

Білий колір волокна зберігався під час сушіння повітрям до 80% СР в 
усьому діапазоні температур. Під час сушіння перегрітою парою жом починає 
жовтіти за вмісту вище 70% СР. Для збереження білого кольору сухого 
продукту можна рекомендувати сушити жом до 70 % СР, після чого 
досушувати конвективним способом. 
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Анотація. В роботі висвітлено перспективність виробництва сушених 

овочів і фруктів. Зокрема наведено результати зміни вологовмісту і 
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Abstract. The paper showed the prospect of the production of dried fruits and 

vegetables. In particular the results of changes in moisture content and the sugar 
concentration in pear at various parameters of the drying process. 

Key words: dried products, pear, moisture content, sugar concentration. 
В Україну експортується багато різноманітних сушених продуктів, тому 

питання власного виробництва стоїть надзвичайно гостро. Перспективним 
продуктом для сушіння є груші. Сушені груші — це дуже цінний поживний 
продукт. Проте, їх виробництво в нашій країні незначне через складність і 
тривалість промислового виробництва, яке потребує багато ручної праці та 
спеціальних умов висушування. 

Сушіння є одним із найскладніших процесів оброблення продуктів і 
найменш зрозумілий з огляду на труднощі створення математичної моделі 
одночасно руху теплових потоків, сухих речовин та вологи [1]. Для 
адаптування традиційних режимів сушіння груші до промислових умов з 
отриманням продукту високої якості слід детальніше дослідити процеси, які 
відбуваються під час отримання сухого продукту [2]. Слід зазначити, що у 
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виробництві сушених груш найтривалішим є процес вирівнювання 
вологовмісту після сушіння, який становить 10...12 діб. Тому дослідження 
кінетики сушіння має важливе значення для розроблення адекватних моделей 
процесу сушіння. 

Нами проведено дослідження зміни вологовмісту та вмісту цукрів за 
об’ємом плода груші під час сушіння за температури 30 °С. Результати 
досліджень показують, що спостерігається постійне зменшення вологовмісту 
по всьому перерізу плода впродовж усього процесу сушіння. 

Упродовж усього процесу також спостерігається поступове підвищення 
концентрації цукрів, проте все таки вищі значення швидкості належать 
поверхневим шарам, а не центральним. У сухому продукті концентрація цукрів 
має більш виражену неоднорідність по перерізу, ніж вологовміст. 

У перші години процесу сушіння (0…96 год) спостерігається збільшення 
різниці вологовмісту між поверхневими і внутрішніми шарами плода до 
22…24 %. Більш швидке зневоднення поверхневих шарів пояснюється значно 
коротшим шляхом дифузії вологи порівняно з внутрішніми. Зменшення 
вологовмісту в поверхневих шарах прогнозовано призводить до 
передбачуваного збільшення різниці концентрації цукрів до 13…14 %.  

У наступному етапі (96...144 год), який відповідає проміжній фазі сушіння, 
спостерігається відносно постійна зміна вологовмісту та концентрації цукрів по 
всьому перерізу груші. 

У третій завершальній стадії процесу (144...192 год) вологовміст 
інтенсивно зменшується в центрі плода на фоні незначної зміни на периферії й 
різниця між ними зменшується до 8 %. Це зумовлено досягненням 
вологовмісту на периферії продукту, який відповідає практично повному 
вилученню внутрішньо вільної вологи. Водночас збільшує швидкість дифузії 
вологи з центру груші в периферійні шари з подальшим випаровуванням в 
навколишнє середовище. Внаслідок різкого зниження вмісту вологи в центрі 
збільшується концентрація цукрів у цьому напрямку. Відбувається також 
незначне зростання концентрації цукрів у поверхневих шарах груші, а в кінці 
процесу сушіння між поверхневими і внутрішніми шарами вона становить 7 %. 

Зі збільшенням температури сушильного агенту криві кінетики сушіння 
набувають більш вираженої форми, яка відповідає зневодненню капілярно-
пористих колоїдних матеріалів. Крім того, для вищих температур сушильного 
агенту швидкість зневоднення значно зростає. Так, сушіння груші за 
температур 30, 50 і 80 °С триває відповідно 216, 150 і 60 год. 

Висновок. Результати досліджень показують прогнозоване постійне 
зменшення вологовмісту і збільшення концентрації цукрів по всьому перерізу 
плода впродовж усього процесу сушіння. З іншого боку, процеси внутрішньої 
дифузії призводять до значної різниці концентрацій вологи та цукрів 
поверхневих і внутрішніх шарів, які досягають максимальних значень 
вологовмісту 22…24 % і концентрації цукрів 13…14 %, а в кінці процесу 
становлять відповідно 8 і 7 %. Тому для забезпечення вирівнювання 
концентрацій вологовмісту сушені груші слід додатково витримувати тривалий 
час. 
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Анотація. В роботі проведений аналіз сучасних методів консервування 
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Abstract. The paper analyzed the modern methods of food conservation, 

showing the principal technological schemes conservation. 
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Спосіб консервування харчових продуктів методом теплової стерилізації, і 

сьогодні залишається одним із самих розповсюджених у світі. За цей час 
досконало розроблено мікробіологічні й теплофізичні основи процесу теплової 
стерилізації та створена сучасна техніка для стерилізації продукції [1]. Даний 
принцип консервування практично не зазнав ніяких змін. У такого способу 
консервування основний недолік – значна тривалість теплового оброблення, що 
негативно впливає на збереження цілого ряду корисних складових продукту, а 
також на його органолептичні властивості.  

Для згладжування сезонності промислового перероблення 
сільськогосподарської сировини запропонована ідея асептичного 
консервування напівфабрикатів з фруктової, овочевої і ягідної сировини в тарі 
різної місткості. Суть ідеї асептичного консервування напівфабрикатів з 
фруктів, овочів і ягід полягає в тому, що в сезон збору урожаю здійснюється 
тільки часткова, але найбільш важлива частина технологічної оброблення 
сировини – його підготовка до довготривалого, на період до наступного 
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урожаю, зберіганню і фасуванні приготовлених напівфабрикатів в спеціально 
підготовлені ємності й тару [2]. При цьому перед фасуванням напівфабрикату в 
асептичних умовах проводять короткотермінове високотемпературне 
обробляння в потоці з наступним охолодженням. 

Нині існують апаратурно-технологічні рішення асептичного методу 
консервації, які залежать від конструктивних особливостей устаткування для 
стерилізації і фасування продукту; типу використовуваної тари; необхідного 
терміну зберігання. 

В Україні асептичне консервування впроваджується для виробництва: 
– напівфабрикатів (томатної пасти, плодово-овочевих соків і пюре) у 

резервуарах великої ємкості – 15…50 м3; 
– консервованих напівфабрикатів із плодоовочевої сировини у 

багатошарові полімерні мішки («Bag-in-Box») різної місткості – 5…1000 кг; 
– готової продукції у різних видах картинної та полімерної тари місткістю 

0,1…2 л типу Тетра Пак, Пюр Пак, Доупак, Комбіблок тощо. 
В Україні розроблено і впроваджено комплекси обладнання з резервуарами 

для виробництва томатної пасти, пюре із фруктів і овочів, яблучного і 
виноградного соків – А9КСІ, А9КСК, А9ККН, А9КСП (див. рис. 1). 

Технологічний процес асептичного консервування складається з наступних 
операцій: підготовка устаткування, що включає ревізію установки, її санітарне 
оброблення, визначення герметичності, складання і розбирання 
бактеріологічних фільтрів, стерилізацію устаткування, продуктопроводів і 
резервуарів; стерилізація з подальшим охолодженням продукту і заповнення їм 
резервуарів; зберігання продукту і його вивантаження в асептичних умовах. 

 
Рисунок 1. Принципова технологічна схема асептичного 

консервування томатної пасти і плодоовочевих пюреподібних продуктів: 
1– буферна ємкість продукту; 2– черв’ячний насос; 3– відцентровий 

насос; 4– деаератор; 5– насос; 6– стерилізатор-охолоджувач; 7– асептичний 
трьохходовий клапан; 8– стерильна ємкість; 9– асептична установка 

 
Висновок. Асептичний спосіб має переваги перед звичайною технологією 

стерилізації. Теплове оброблення продукту в стерилізаторах може проводитися 
в тонкому шарі впродовж дуже короткого часу. Це дозволяє зберегти 
органолептичні і фізико-хімічні показники продукту, що переробляється. 
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Застосування асептичного способу дозволяє згладити пік сезону переробки 
овочів, більше рівномірно використати робочу силу, збільшити асортимент і 
обсяг виробництва продукції. 
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Анотація. Стаття присвячена вивченню проблем боротьби з генетичним 

захворюванням - целіакією. Запропоновано для профілактичного та 
лікувального харчування вживати продукти, виготовлені з пророщених 
безглютенових злаків. 

Ключові слова: білок, глютен, целіакія, захворювання, продукти, 
безглютенові, пророщування, зерно.  

Abstract. The paper studies the problems of struggle with a genetic disease - 
celiac disease. Proposed for the prophylactic and therapeutic food to use products 
made from gluten-free cereals germinated. 

Key words: protein, gluten, celiac, disease, food, gluten-free, sprouting, grain. 
Найбільш частим генетичним захворюванням являється – целіакія. Для 

хворих на целіакію токсичні білки клейковини пшениці, ячменю, жита. 
Нетоксичні білки кукурудзи, риса, а також грачихи, сорго, люпину і аморанту. 
Що до зерна вівса, то в різних країнах рекомендації по його вживанню різні. 
Так, в Фінляндії, Швеції, Норвегії, Англії овес рекомендується для вживання 
хворим на целіакію. В США це питання обговорюється, а в більшості 
європейських країн вживання вівса хворим на целіакію не рекомендується. 
Вченими Італії та Австралії визначено, що реакція на овес залежить від сорту 
вівса. Клінічні дослідження свідчать, що овес може поліпшити поживність 
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дієти та загальну якість життя.  
Глютен – це особлива фракція рослинного білка. Він робить багато 

продуктів смачними : додає хлібу м'якість і рихлість, тісту – тягучість, робить 
супи і соуси густими і насиченими. Але людям з особливою хворобою – 
целіакією – споживати продукти, що містять глютен не можна.  

Білки мають в своєму складі 4 фракції : альбуміни – білки, що розчинні в 
воді, глобуліни – нерозчинні в чистій воді, але розчинні в слабких розчинах 
солей, проламіни – група білків, нерозчинних у воді, але добре розчинних у 60-
80% етиловому спирті, і глютеліни, які розчинні в слабких лужних розчинах. 
Дві останні фракції і носять назву «глютен». У різних злаків проламіни мають 
різні назви : в пшениці – гліадіни, в житі – секалініни, ячмені – гордеїни, вівсі – 
авеніни, в кукурудзі – зеїни, рисі – орізеніни [1]. Найбільше висока 
концентрація проламінів визначається в пшениці, ячмені і житі. Продукти, що 
не мають глютену, вважаються безпечними для хворих на целіакію. 

Раніше целіакія вважалася досить рідкою хворобою – один випадок на 10 
тис. чоловік. Але із збільшенням досліджень на цю тему було виявлено, що 
вона зустрічається набагато частіше. За останні роки розповсюдження цього 
захворювання значно збільшується.  

На сьогодні немає лікарських препаратів для боротьби з наслідками 
целіакії. Основним методом боротьби з цим захворюванням є сувора пожиттєва 
дієта з повним виключенням всіх продуктів, що містять глютен, а саме: хліб, 
хлібобулочні, кондитерські, макаронні вироби, каші з пшеничної, житньої, 
ячмінної і вівсяної крупи. 

Не можна вживати і продукти, що містять консерванти (прихований 
глютен) – соуси, йогурти, бульйонні кубики, ковбасу, консерви, солодощі, 
цукерки, каву, чай швидкого приготування. В багатьох випадках слизова тонкої 
кишки повністю відновляється після виключення глютену із раціону хворого. 

Основу харчового раціону хворого на целіакію становлять рис, кукурудза, 
гречка, м'ясо, овочі, фрукти, боби, картопля. 

Поки що на ринку України є лише польські і італійські продукти, яки 
можуть споживати хворі на целіакію. 

Розробленням безглютенових борошняних кондитерських виробів для 
профілактичного і лікувального харчування почали в останні роки займатися 
вчені Алтайського державного технічного університету ім.. І.І. Ползунова [3]. 
Також вчені Санкт-Петербургського філіалу Державного науково-дослідного 
інституту хлібопекарної промисловості, ООО «Протеїн» [4]. Значні 
дослідження в направленні розроблення безглютенових кондитерських виробів 
проводяться під керівництвом д.т.н. А.М. Дорохович в Національному 
університеті харчових технологій (м. Київ).  

Забезпечення пацієнтів з целіакією безглютеновими продуктами 
вітчизняного виробництва – це дуже серйозна медико-соціальна проблема. 
Вживання харчових продуктів, приготованих з аглютенової сировини, 
забезпечує не тільки лікування хворих на глютенову ентеропатію, але завдяки 
безглютеновій дієті і підтримку здорових людей на належному працездатному 
рівні [5]. 
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Найбільш ефективним і визнаним у всьому світі способом рішення 
проблеми раціонального харчування є збагачення добового раціону людини 
продуктами високої біологічної цінності.  

Відомо, що при пророщуванні зерно збагачується біологічно-активними 
речовинами: низькомолекулярними білками, цукрами, амінокислотами, 
вітамінами, ферментами і фітогормонами.  

При цьому в результаті дії гідролітичних ферментів в 3 – 4 рази 
збільшується вміст цукрів (глюкоза, мальтоза, фруктоза), в 2 – 2,5 рази – вміст 
вільних амінокислот, в тому числі в 3 – 4 рази вільних незамінних.  

Вивченням впливу продуктів з пророщених злаків на організм людини, 
особливо вагітних жінок і дітей, багато років займалися вчені – медики 
Київського науково-дослідного інституту педіатрії, акушерства та гінекології 
(КНДІ ПАГ) Академії медичних наук в співдружності з спеціалістами – 
технологами НУХТ. Результатами досліджень було доказано, що пророщене 
зерно (солод) різних злаків має високу біологічну цінність і лікарські 
властивості.  

Не визиває сумніву, що використання пророщеного зерна (солоду) при 
виготовленні лікувальних харчових продуктів, в тому числі і для хворих на 
целіакію, надасть можливість значно повисить ефективність від їх вживання. 

Своєчасною проблемою в Україні є розроблення нових видів 
кондитерських виробів, що є лікувальними при захворюванні целіакією, і 
одночасно мають високий вміст біологічно-активних речовин 

Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів НУХТ 
успішно займається цією проблемою вже не один рік і має значні досягнення. 
Широко відомі також роботи цієї кафедри по використанню нетрадиційної 
сировини – солодового борошна різних злаків при виготовленні кондитерських 
виробів. Сучасна тенденція до зменшення калорійності та підвищення 
фізіологічної цінності харчових продуктів потребує удосконалення їх 
рецептури і технології. При цьому виникає можливість збільшення об'ємів 
випуску продукції зі зниженим вмістом жиру, цукру і збагачених вітамінами, 
мікро- та макронутрієнтами. Перспективним видом нетрадиційної сировини для 
кондитерських виробів є продукти переробки солоду злакових культур – 
солодове борошно, яке містить редукуючи цукри, низькомолекулярні білкові 
речовини, має високу амілолітичну та протеолітичну активність, а також ряд 
окисно-відновних ферментів. 

Для розроблення високоякісних лікувальних аглютенових продуктів 
потрібен солод, виготовлений з аглютенових злаків. 

Тому Проблемна науково-дослідна лабораторія НУХТ з січня 2012 року 
почала розроблення технології солоду з аглютенових злакових культур. На цей 
час проводяться переговори з Інститутом Рису Національної академії Аграрних 
Наук і Дослідним господарством ННЦ Інститута землеробства УААН відносно 
одержання чистосортного безглютенового зерна. А також ведуться роботи по 
створенню дослідних лабораторних установок для солодорощення зерна.  

Слід відмітити, що необхідне для приготування аглютенового солоду 
обладнання, спеціалістами лабораторії було розроблено і змонтовано на 
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діючому солодовому підприємстві ще в минулі роки. Конструкція обладнання, 
його монтаж і введення в експлуатацію було зроблено за участю авторів даної 
роботи. Це дає право сподіватися, що виготовлення виробничих партій 
безглютенового солоду будуть виготовлені своєчасно і якісно.  

Робота проводиться в тісному контакті з кафедрою технології 
хлібопекарських і кондитерських виробів. Готовий аглютеновий солод буде 
використовуватися спеціалістами – кондитерами при розробленні нових видів 
лікувальної продукції при захворюванні целіакією.  
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Анотація. В статті розглядається технологія одержання нового 

функціонального продукту – низьколактозного морозива збагаченого 
журавлиновим пюре. Розроблена технологічна схема виробництва нового виду 
морозива. 
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Abstract. This paper deals with a new functional product - nyzkolaktoznoho 
cream enriched with cranberry sauce.  

Key words: ice cream, lactose, ascorbic acid, enzymatic hydrolysis, stabilizer, 
cranberry. 

Завдяки світовим дослідженням, що проводились в області вивчення 
фізіології людини, були встановлені рекомендації щодо споживання певного 
набору харчових продуктів із визначеними властивостями відповідними 
групами населення, в тому числі і тими, які мають певні проблеми із здоров’ям. 
Для створення таких продуктів останнім часом розробляються та 
удосконалюються теоретичні й практичні основи їх виробництва [1]. 
Сформульовані основні положення створення спеціалізованих продуктів 
масового харчування, полягають у наступному: 

 - продукт має бути широко відомим, загальноприйнятим і часто 
вживаним; 

- основні рецептурні компоненти мають добре поєднуватись з добавками, 
що мають лікувально-профілактичну цінність; 

- вартість продукту має бути помірною, а якість гарантованою; 
- порція продукту масою 200…250 г має забезпечувати прийом 

профілактичної дози [2]. 
Такі рекомендації поширюються і на морозиво, так як воно є продуктом 

масового споживання. На сьогоднішній день існують найрізноманітніші 
варіанти рецептур морозива, що несуть профілактичний ефект.  

На основі робіт [3, 4, 5], що були присвячені вивченню процесу гідролізу 
лактози за допомогою ферменту β-галактозидази, розроблено технологію 
отримання низьколактозного морозива збагаченого натуральним вітамінним 
комплексом (табл. 1). 

Таблиця 1 
Рецептура низьколактозного морозива на молочній основі збагаченого 
натуральним вітамінним комплексом на 1 т без врахування втрат 

Найменування інгредієнта Кількість, кг 
молоко коров’яче незбиране (масова частка жиру 3,2%)  500 
масло коров’яче вершкове несолене (масова частка жиру 
82,5%)  

63,1 

молоко коров’яче сухе знежирене  52,1 
цукор-пісок  98,8 
сіль кухонна харчова 0,3 
стабілізатор (агар харчовий (Е 406), СР=82%)  5,0 
пюре з ягід журавлини (масова частка сухих речовин 12%) 76,0 
джем плодово-ягідний (масова частка сухих речовин 72%, в 
тому числі сахарози 64%) 

80,0 

вода питна згідно  124,7 
ферментний препарат β-галактозидаза 0,5 
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Для порівняння в лабораторних умовах було вироблено зразки морозива 
молочного класичного, молочного низьколактозного та морозива 
низьколактозного збагаченого журавлиновим пюре. Вивчено показники їхньої 
якості - органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні, що наведені в 
табл.2., табл. 3, табл. 4. 

Таблиця 2 
Органолептичні показники готових видів продукту 

Назва показника Молочне 
класичне 

Молочне 
низьколактозне 

Молочне 
низьколактозне з 

ягідним 
наповнювачем 

Смак і аромат Чистий, солодкий, характерний для морозива, без 
сторонніх присмаків і запахів 

Структура і 
консистенція 

Однорідна, без відчутних грудочок жиру та стабілізатора, 
сніжиста, достатньо щільна 

Колір Однорідний, 
білий 

Однорідний, білий 
з кремовим 
відтінком 

Однорідний, 
червоний 

 
Таблиця 3 

Фізико-хімічні показники готових видів продукту 

Назва показника Молочне 
класичне 

Молочне 
низьколактозне 

Молочне 
низьколактозне з 

ягідним 
наповнювачем 

Збитість, % 75 72 70 
Опір таненню, хв 45 40 41 
Кислотність, °Т  22 18 50 
Масова частка 
цукру, % 15,5 13,2 13,0 

Масова частка 
лактози, % 6,7 1,2 1,2 

Масова частка 
жиру, %  3,5 3,5 3,5 

Масова частка 
сухих речовин, % 28,8 28,8 28,8 

Вміст 
аскорбінової 
кислоти мг/100 гр 

- - 23 

 
Таким чином, отримане по запропонованій технології низьколактозне 

морозиво з журавлиновим пюре володіє органолептичними, фізико-хімічними 
та мікробіологічними показниками, які повністю відповідають вимогам ДСТУ 
4733:2007 «Морозиво молочне, вершкове, пломбір. Загальні технічні умови». 
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Крім цього, містить високу концентрацію аскорбінової кислоти, яка не 
знижується в процесі зберігання морозива. Тому застосування такої технології 
виробництва низьколактозного морозива дозволяє отримати продукт з 
лікувально-профілактичними властивостями. Таке морозиво можна віднести до 
нових функціональних молочних продуктів та рекомендувати широкій групі 
споживачів, які мають певні відхилення в стані здоров’я (шлунково-кишкового 
тракту, серцево-судинної системи тощо). А також, такий десерт можна 
запропонувати у профілактиці простудних захворювань здоровим людям; 
категорії населення, яке схильне до алергічних реакцій на молочний цукор; 
дітям різного віку для підвищення стресостійкості та імунітету тощо. 

 
Таблиця 4 

Мікробіологічні показники готових видів продукту 

Назва показника Молочне 
класичне 

Молочне 
низьколактозне 

Молочне 
низьколактозне з 

ягідним 
наповнювачем 

Кількість мезофільних 
аеробних та 
факультативно -
анаеробних 
мікроорганізмів, КУО 
в 
1г, не більше 

1•105 

Бактерії групи 
кишкових паличок 
в 0,1 г морозива 

Відсутні 

Патогенні 
мікроорганізми, в т.ч. 
бактерії роду 
Salmonella, в 25г 
продукту 

Відсутні 

Staphylococcus aureus в 
1 г Відсутні 

L. monocytogenes в 25 
г Відсутні 
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properties of samples of different varieties of oats. 
Key words: оats without the film, the film oats, chemical composition, improving 

properties. 
Харчування є одним з найважливіших факторів, що визначає здоров’я 

населення. Правильне харчування забезпечує нормальний ріст і розвиток, 
сприяє профілактиці, підвищенню працездатності та продовження життя 
людей. 

Найбільш ефективним і визнаним у всьому світі способом рішення 
проблеми раціонального харчування є збагачення добового раціону людини 
продуктами високої біологічної цінності. Відомо, що продукти переробки зерна 
вівса (крупа, борошно, геркулес, толокно та ін.) мають дієтичні властивості, що 
пояснюється цінним хімічним складом цих продуктів. 

В світовій селекції вівса за останні роки зроблено радикальні кроки: 
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з’явилися нові безплівчасті сорти голозерного вівса з природно збільшеним 
вмістом білка і мінімальним рівнем клітковини. 

Досліди агрономів засвідчили, що висівання голозерного вівса в умовах 
України цілком обґрунтовано. У виробничих умовах голозерний овес висівали 
за традиційною технологією для звичайних сортів і в усі роки випробовування 
збирали стабільний його врожай. Врожайність плівкових і голозерних сортів за 
роки досліджень змінювалася відповідно до кліматичних умов, і все ж у 
голозерних сортів вона щорічно була вищою. В середньому за три роки 
перевищення становило 6,6 %. 

Ще суттєвішім виявився результат збільшення виходу кормових одиниць і 
протеїну з гектара посівної площі. Голозерні сорти випереджали традиційні на 
28% за енергією і на 68,2% за протеїном. Це означає, що вирощування 
голозерних сортів вівса можна розглядати як потужний крок до зниження 
питомих втрат на виробництво високоякісного білка (понад 50%). 

Але, незважаючи на значні переваги цих сортів, наукових даних щодо їх 
хімічного складу  в спеціальній літературі явно недостатньо. 

Для дослідження було відібрано 4 зразки одного із нових сортів вівса 
голозерного сорту «Скарб України». Від традиційних сортів вони відрізняються 
тим, що в них майже відсутня зовнішня плівка. Це зумовлює менші затрати при 
лущенні зерна. 

Для порівняння підібрано 4 зразки сорту «Парламентський» 
розповсюдженого плівкового. 

Результати аналізів подані у таблицях 1 та 2. 
Аналізуючи результати досліджень встановили, що усі зразки голозерного 

вівса «Скарб України» характеризуються високим вмістом крохмалю. Але з них 
усіх, зразок «Скарб України 3» містить найменшу його кількість. У цього ж 
зразка найнижче значення екстрактивності, що дорівнює 87,18% (у перерахунку 
на АСР). Загалом, зразки голозерного вівса володіють досить високими 
показниками вмісту крохмалю та екстрактивності. 

Таблиця 1 
Характеристика голозерного вівса «Скарб України» 

Зразок Вологість, 
% 

Вміст крохмалю, % Екстрактивність,% 
ПСР АСР ПСР АСР 

1 12 54,36 61,77 78,84 89,59 
2 11 53,02 59,67 78,52 88,22 
3 12 50,91 57,85 76,72 87,18 
4 11 52,44 58,92 78,48 88,18 
 
Що стосується плівчастого вівса «Парламентський», то вміст крохмалю та 

екстрактивність у досліджених зразках значно нижча, ніж у голозерного. 
Найвищий показник екстрактивності для «Парламетського» вівса складає 
69,03% для зразка «Парламентський 6». У той час найнижчий показник 
становить 66,42% (у перерахунку на АСР) для зразка «Парламентський 8». 
Найвищий вміст крохмалю у зразку «Парламентський 6», а найнижчий у зразку 
«Парламентський 7» і становить 47,52 (у перерахунку на АСР). 
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Таблиця 2 
Характеристика плівкового вівса «Парламентський» 

Зразок Вологість, 
% 

Вміст крохмалю, % Екстрактивність,
% 

ПСР АСР ПСР АСР 
5 11 43,26 48,61 60,52 68,00 
6 11 46,13 51,83 61,44 69, 03 
7 11 42,30 47,52 60,16 67,60 
8 11 43,07 48,39 59,12 66,42 
 
Вологість і голозерного, і плівчастого вівса відповідає стандартам якості і 

варіюється від 11 до 12%.  
Кількість крохмалю у голозерному вівсі, в середньому, вища на 10,5%, ніж 

у плівчастому. У свою чергу екстрактивність більша на 20,5%. З отриманих 
даних видно, що показники голозерного вівса є кращими, ніж плівчастого. 

Висновок 
Результати експериментів показали, що обидва сорти вівса майже 

ідентичні за хімічним складом. Але як зерно, голозерного вівса маює більш 
багатий хімічний склад. Тому переробка його зерна в харчовій промисловості 
дасть можливість підвищити оздоровчі властивості харчовим продуктам. 
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EFFECTS OF TEMPERATURE ON PERFORMANCE RICE CULTIVATION 
ITS MALT 

 
Анотація. Проведено дослідження процесу солодорощення зерна рису та 

визначено зміни хімічного складу. Встановлено залежність тривалості, 
вологості і температури пророщування зерна на якісні показники солоду. 

Ключові слова׃ целіакія, глютен, рис, зерно, солод, пророщування, 
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вологість, екстрактивність, біологічно активні речовини. 
Abstract. A study of the process of growing malt from grain of rice and 

identified changes in the chemical composition. The dependence of duration, 
temperature, humidity and germinating grain to malt quality indicators. 

Key words: сeliac disease, gluten, rice, corn, malt, germination, moisture 
content, extract content, biologically active substances. 

На цей час перспективним і прогресивним являється виробництво 
харчових продуктів, знижаючих різні захворювання, в тому числі і генетичні. 
Частим генетичним захворюванням являється целіакія. Ця хвороба пов'язана з 
непереносимістю певних фракцій білка злакових культур – глютену. 
Найчастіше це захворювання діагностується у дітей, але зараз відомо, що до 60 
% нових захворівших становлять дорослі [1]. 

Лікарських препаратів для боротьби  з целіакією на сьогодні немає. 
Основним методом боротьби з цим захворюванням являється сувора дієта з 
повним виключенням всіх продуктів, що містять глютен. Основу харчового 
раціону хворого на целіакію мають становити рис, кукурудза, гречка, м'ясо, 
овочі, фрукти, боби. 

Рис є однією з найцінніших зернових культур світу. Нею харчується 
більше 3-х млрд.. чоловік і забезпечується більше 30 % калорій, які 
споживаються людством [2]. 

Середній хімічний склад рису, за даними ряду авторів: білків – 6…8 %, 
жирів 1,7…2,2 %, вуглеводів – 65…70 %, клітковини – 10,2…10,9 %, золи – 
3,2…5,2 %, крохмалю 55…75 % [3]. 

Відомо, що при пророщуванні зерно збагачується біологічно активними 
речовинами: низькомолекулярними білками, цукрами, амінокислотами, 
вітамінами, ферментами, і фітогормонами [3]. Тому використання пророщеного 
зерна (солоду) при виготовленні харчових продуктів, в тому числі і для хворих 
на целіакію, надасть можливість значно повисить ефективність від їх вживання. 

Необхідно відмітити, що при виробництві солоду неминуче мають місце 
втрати сухих речовин зерна, які залежать від глибини перетворення його 
складових частин, інтенсивності дихання та ступеню розвитку паростків 
(листка і корінців). Практично на солодових заводах при звичайних, 
традиційних способах виробництва солоду втрати складають 8-12 % і залежать 
від сортових особливостей зерна [4]. Дуже важливе значення на протікання 
фізіологічних процесів при пророщуванні зерна має температура. 

На жаль, даних про зміни хімічного складу рисового зерна і втрат 
екстрактивних речовин в залежності від умов солодорощення в спеціальній 
літературі нами не знайдено, в той час як для розробки технології рисового 
солоду вони необхідні. Тому метою роботи було вивчення змін хімічного 
складу рисового зерна і втрат екстрактивних речовин в залежності від 
температури його солодорощення.  

Зерно рису одержували з Інституту рису НААН. Готували солод на 
лабораторній установці, яка дозволяє моделювати виробничі умови. 

Зразки зерна рису (по 2 кг), з визначеною вологістю замочували повітряно-
водяним способом: поперемінно по 5-6 годин витримували в воді 
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температурою 18-20 °С (водяна пауза) і без води (повітряна пауза) до вологості 
40±2 %. Пророщували зерно в солодоростильній установці при температурах 
18, 21 і 25 °С протягом 3-7 діб. Свіжопророщений солод висушували при 
температурах повітря від 40° до 60 °С до вологості 6-8 %. 

 Визначали вагу і вологість сухого солоду з ростками, а також окремо 
солодового зерна і ростків. Одержані результати дозволяли розрахувати втрати 
сухих речовин.  

З висушеного солоду готували затори. В лабораторному суслі визначали 
вміст екстрактивних речовин з допомогою пікнометра, вміст редукуючих 
речовин – йодометрічним методом, вміст амінного азоту – мідним способом, 
кислотність тітруванням розчином гідроксиду натрію з фенолфталеїном, колір 
– колоріметрічним титруванням з розчином йоду [5]. 

Одержані результати представлені в таблиці 1, з якої видно, що показники 
зразків солоду, які пророщувались при температурах 18 і 21 °С протягом 7 і 6 
діб, подібні між собою за екстрактивністю, вмістом редукуючих цукрів і 
амінного азоту, кислотністю, кольором. 

Таблиця 1 
Вплив температури пророщування рису на технологічні показники 

солоду 
№ 
п/п 

 
Показники 

Температура і термін пророщування 
18 °С 
7 діб 

21 °С 
6 діб 

25 °С 
3 доби 

1 
 

Вологість, % 9,0 9,0 6,6 

2 Термін оцукрювання, хв. Оцукр. 
у фільтраті 

Оцукр. 
у фільтраті 

 
35 

3 Екстрактивність, % 
ПСР 
СР 

 
59,4 
65,3 

 
56,4 
62,3 

 
62,2 
67,4 

4 Редукуючи речовини 
- 100 мл сусла 
- 100 мл сухого солоду 

 
5,8 
53,9 

 
5,8 
53,8 

 
7,3 
65,8 

5 Амінний азот 
- 100 мл сусла 
- 100 г сухого солоду 

 
10,6 
98,9 

 
9,8 
90,3 

 
14,0 
126,8 

6 Кислотність 
100 мл сусла 
100 г сухого солоду 

 
0,93 
8,6 

 
0,80 
7,4 

 
0,98 
8,9 

7 Колір  
100 мл сусла 
100 г сухого солоду 

 
0,2 
1,8 

 
0,2 
1,8 

 
0,18 
1,64 

8 Втрати СР % 
- на паростки 
- на дихання 

12,0 
3,4 
8,6 

11,4 
3,0 
8,4 

24,5 
8,0 
16,5 
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Такі близькі умови проведення технологічних процесів приводять до 
майже однакових сухих речовин (12,0 і 11,4 %). При цьому майже однакові і 
окремі втрати: на паростки (3,4 і 3,0 %) і на дихання ( 8,6 і 8,4 %). 

З таблиці також видно, що солодорощення при високій температурі 
 (25 °С) приводить до інтенсифікації ферментативних процесів як 
амілолітичних, так і протеолітичних. Результатом цього є більш глибокий 
гідроліз крохмалю, що приводить до оцукрювання затору за 35 хвилин, при 
цьому вміст редукуючих цукрів збільшується з 53 до 65 %. Помітно (на 25 %) 
стає більшим вміст амінного азоту.  

Але такі позитивні зміни в якості показників солоду у випадку 
пророщування рису при 25 °С, на жаль, зв'язані з втратами сухих речовин 
зерна. Загальна кількість яких значно збільшується і досягає 24,5 % проти 12,0 
% у випадку пророщування рису при 18°С. При цьому вдвічі більшими стають 
втрати на дихання і в 2,5 рази – на вегетативну частину пророщеного зерна. 

Висновок. Для одержання солоду з позитивними показниками при 
порівняно невисоких втратах сухих речовин зерно рису потрібно пророщувати 
протягом 6-7 діб при температурі 20 ± 2 °С. 
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Анотація. В статті описані біологічні властивості, хімічний склад та 
можливість використання у харчуванні вищих базидіальних їстівних та 
лікарських грибів. 

Ключові слова: їстівні гриби, лікарські гриби, шиїтаке, рейши. 
Abstract. The article describes the biological properties, chemical composition 

and the use of higher nutritional basidiomycetous edible and medicinal mushrooms. 
Keywords: edible mushrooms, medicinal mushrooms, shiitake, reishi. 
В даний час можна вважати загальноприйнятим, що світове виробництво 

продуктів харчування є недостатнім для задоволення біологічних потреб 
населення нашої планети, і перш за все, в білкових речовинах. Даний аспект  
проблеми пов'язаний з дефіцитом повноцінного білка в раціоні харчування, що 
обумовлено неповноцінністю більшості споживаних білків та 
незбалансованістю їх складу за вмістом окремих амінокислот. 

Сучасні дослідження в різних країнах показали, що вищі базидіальні 
їстівні та лікарські гриби є збалансованим природним комплексом біологічно 
активних речовин: гліканів, хітину, терпенів, білків, ліпідів, каротиноїдів, 
меланіну, поліфенолів, полісахаридів, ферментів. Встановлено, що багато видів 
грибів з класів Basidiomycetes і Ascomycetes мають у складі усі незамінні для 
людини амінокислоти, високий вміст цінних ненасичених жирних кислот. В 
грибах міститься більше 20 хімічних елементів, серед яких К, Р, Mg, Са; а з 
мікроелементів – Mn, Li, Zn, Cs, V, Pb, Cu та ін. Також в них присутній ряд 
вітамінів: А, вітаміни групи В, Е, D, PP та в невеликій кількості вітамін С. У 
цілому ж, хімічний склад грибів залежить від видових особливостей, умов 
зростання, віку, тощо [1-7]. 

За даними ВООЗ 80% американців і японців, 50% європейців регулярно 
вживає гриби. Але гриби мають не тільки поживну цінність, а і фармакологічну 
дію на організм. Особливо це стосується лікарських грибів. Так, в Японії, де 
продукти спеціального призначення на основі лікарських грибів засто-
совуються приблизно 50 років, найвища тривалість життя (в середньому до 80 
років) [3]. 

Особливістю грибів, є їх здатність виявляти фармакологічну дію на 
організм людини. Повсякденне застосування грибів, які мають давню 
багатовікову історію, на сьогодні виявляють явну тенденцію до збільшення 
масштабів їх використання, і це характерно для багатьох країн [1,3,4]. 

Особливе ставлення до використання грибів в харчуванні і медицині на 
Сході. Традиції їх використання в Китаї, наприклад, нараховують більше чоти-
рьох тисячоліть. На сьогоднішній день у Китаї зареєстровано 270 видів грибів, 
які мають медичне застосування, більше ніж 100 видів використовують у 
традиційній медицині, та культивують більше 20 видів їстівних грибів [7]. 

У Європі зацікавленість до лікувальних властивостей грибів почалася у 50-
ті роки минулого століття в зв'язку з пошуком антиракових препаратів. Робота з 
грибами інтенсивно продовжується до теперішнього часу і в усьому світі. 

Невипадково, що і в Україні за останні роки вивчення і використання 
лікарських і їстівних грибів стало відноситись до пріоритетних напрямів 
розвитку науки, технології та техніки [8,9]. 
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Значного розвитку набуло культивування грибів на поживному 
середовищі. Їстівні та лікарські гриби, які вирощуються на поживному 
середовищі, на відміну від лікарських рослин не пов'язані з ґрунтом, якість 
якого у всьому світі неухильно погіршується. Саме тому культивовані лікарські 
та їстівні гриби використовуються в медичній практиці при майже всіх 
захворюваннях людини. В грибах виявлено речовини, що стимулюють імунну 
систему, мають антибактеріальну, протигрибкову та противірусну активність, 
навіть виявляють протипухлинну активність [9]. Крім того є дані, що більшість 
видів лікарських грибів здатні регулювати кров'яний тиск, знижувати вміст 
холестерину й цукру в крові та ін. [4,7,8,10]. 

Серед біологічно активних речовин, що містять гриби особлива увага 
надається полісахаридам. Полісахариди вищих базидіоміцетів знайдені в 
плодових тілах та культуральному міцелії. Вивчення моносахаридного складу 
сумарних фракцій водорозчинних полісахаридів міцелію базидіоміцетів 
дозволило встановити наявність глюкози, галактози, рамнози, ксилози, маннози 
і арабінози. В складі водорозчинних полісахаридів переважають глюкоза і 
галактоза [5].  

Саме за рахунок полісахаридів, що осідають на поверхню білка клітини, в 
клітину через її мембрану проникають поживні речовини та виходять продукти 
обміну. Таким чином, полісахариди – це своєрідний ключ від клітини. Вони 
забезпечують так званий сервіс клітини – очищення від непотрібного (токсинів) 
і заповнення потрібним (поживними речовинами). 

За хімічною структурою полісахариди грибів представлені, переважно, 
глюканами з різними типами глікозидних зв'язків. У переважній більшості 
глюкоза має в головному ланцюзі β-(1→3)- чи β-(1→4)-зв'язки або чергування 
β-(1→3)-, β-(1→4)-зв'язків з β-(1→6)-зв'язком. Зустрічаються правильні 
гетероглікани, а також глікопротеїни, які містять у своєму складі вуглеводну та 
білкову складову. Завдяки численним експериментам та клінічним 
випробуванням, що були проведені в Китаї, Японії, США, встановлено, що 
саме полісахариди різних видів базидіальних грибів здатні обумовлювати 
антивірусну, антидіабетичну, гепатопротекторну та протипухлинну дії [6].  

Після клінічних досліджень було виявлено, що грибні полісахариди 
найкращим чином діють спільно з іншими формами хіміотерапії і хірургічним 
втручанням, які, на жаль, є дуже агресивними способами лікування і мають 
безліч побічних ефектів. Імуномоделюючий вплив грибних полісахаридів 
особливо цінно в якості профілактики, м'якої і неагресивної форми лікування, а 
також у запобіганні метастази пухлин, і в якості допоміжного засобу спільно з 
хіміотерапією. 

Безперечним лідером серед лікарських базидіальних грибів на Сході є 
трутовик лаковий – Ganoderma lucidum – «імператорський» гриб, рейши. Це 
гриб довголіття. Традиційно він застосовується для лікування хронічного 
гепатиту, нефриту, артриту, бронхіту, астми. Із G. lucidum виділено велику 
кількість біологічнго активних компонентів, з яких основними є полісахариди 
та тритерпени. Плодові тіла гриба G. lucidum забезпечують адаптогенні, 
антиоксидантні, протипухлинні, антибактеріальні, антивірусні, антигрибкові та 
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тонізуючі властивості [5,10]. 
У Японії і Китаї здавна також відомий їстівний гриб шиїтаке – L. edodes, 

який широко використовується в медицині [4,9]. Не дивлячись на те, що 
шиїтаке в азіатських країнах вирощують протягом сторіч, велика зацікавленість 
до нього проявляється і в наш час, особливо у США і в країнах Європи 
[1,7,8,10]. Цей гриб має унікальні імуностимулюючі і антиканцерогенні влас-
тивості. Крім фармакологічних властивостей, він має чудові смакові якості і 
широко використовується в кулінарії. В Україні цей гриб у природі не 
зустрічається, але застосовуються спроби його вирощування в культурному 
середовищі [8]. 

На даний час у харчовій та фармацевтичній промисловостях країн 
Південно-Східної Азії активно застосовують виробництво дієтичних добавок та 
лікувальних препаратів, на основі їстівних та лікарських грибів із різних 
систематичних груп. Продукти на основі лікарських грибів – це раціональний 
засіб корекції харчування і, одночасно, засіб профілактики або додаткової 
терапії багатьох хронічних захворювань. Незважаючи на значний потенціал 
лікарських грибів, виробництво на їх основі дієтичних добавок, оздоровчих 
харчових продуктів, харчових продуктів для спеціального дієтичного 
харчування в Україні, знаходиться тільки на етапі становлення [8]. 
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Анотація. В роботі наведені результати досліджень роботи 

хлібопекарських печей, встановлені залежності температури відпрацьованих 
газів від продуктивності печі. 

Ключові слова: хлібопекарська піч, продуктивність, відпрацьовані гази. 
Abstract. The results of research work of baking ovens, fixed-temperature 

exhaust gas from the furnace performance. 
Key words: baking oven, performance, exhaust gases. 
Хлібопекарська піч може працювати з різною продуктивністю G, при 

цьому величина питомої витрати палива b = f(G) буде змінюватися. 
Раціональна робота печі досягається тоді коли питомі витрати палива 
досягають мінімального значення. Визначення раціональної продуктивності з 
точки зору економії теплоти є важливою задачею. У промислових печах однією 
з основних величин, найбільш чуттєвою до зміни продуктивності, є 
температура відпрацьованих газів tвід, які ідуть із печі у навколишнє 
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середовище. Це у свою чергу пов’язано з значною втратою теплоти з 
відпрацьованими газами qг. Остання величина визначає зміну витрати палива, 
яке не пов’язане безпосередньо з продуктивністю печі. Тому задача визначення 
раціональної продуктивності печі зводиться головним чином до встановлення 
точної або наближеної залежності величини температури відпрацьованих газів 
від продуктивності. 

Нами проведені досліджування роботи печей з рециркуляцією продуктів 
згоряння – найбільш розповсюдженого типу хлібопекарських печей, при 
перемінних режимах роботи. У цих печах підвищення продуктивності 
призводить до збільшення температури відпрацьованих газів, зниження – до 
зменшення температури відпрацьованих газів. Дослідження проводились на 
печі К-ПХМ-25при випіканні хліба “Дарницького” черенного масою 0,8 кг у 
всьому діапазоні змін продуктивності G = 0,069…0,079 кг/с, (G = 100…115 %, 
якщо за 100 % прийняте навантаження G = 0,069 кг/год).  

В таблиці 1 Видно, що залежності температури відпрацьованих газів і 
втрати теплоти з відпрацьованими газами від продуктивності виявилися 
лінійними.  

Таблиця 1 
Дослідні дані за результатом експерименту 

№ 
пор. 

Продуктивніс
ть, кг/с 

Температура 
відпрацьованих газів, °С 

Втрати теплоти з 
відпрацьованими газами, %  

1 
2 
3 
4 

0,069 
0,072 
0,076 
0,079 

302 
318 
322 
340 

7,6 
7,9 
8,2 
8,5 

 
Лінійну залежність можна пояснити, проаналізувавши характер зміни 

основних експериментальних і розрахункових параметрів роботи. Параметри в 
таблиці 2 приведені для наочності тільки для чотирьох характерних режимів, 
що лежать на границях і в середині досліджуваного діапазону продуктивності. 

 Таблиця 2 
Розрахункові та експериментальні дані 

Параметри Режими обігріву, % 
100 105 110 115 

Навантаження G, % (кг/с) 0,069 0,072 0,076 0,079 
Витрата палива B, м3/год 40,2 44,0 47,5 48,0 
Температура робочих газів tр, ˚С 530 552 580 595 
Об’єм рециркулуючих газів Vрц, м3/м3 94 89 81 78 
Коефіцієнт витрати повітря в робочих газах αр 2,9 2,86 2,82 2,8 
Коефіцієнт рециркуляції , r 2,74 2,59 2,36 2,28 
Тепловіддача продуктів згорання ΔI, МДж/м3 20,4 19,7 19,2 18,7 

 
На підставі даних таблиці 2 були розраховані складові теплового балансу 

печі. Ці дані використані при обчисленні тепловіддачі гріючих газів у робочу 
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камеру. Використовуючи аналітичні й експериментальні співвідношення 
знайдені витрати палива на холостий хід печі, тобто на роботу печі з 
нормальними теплотехнічними параметрами (температура в пекарній камері), 
але без виробництва продукції. Обрахунки витрат палива на холостий хід печі 
показали, що Bx = 9,13 м3/год. 

Величина витрати палива на холостий хід і коефіцієнт холостого ходу печі 
можуть бути використані в економічних розрахунках, пов'язаних із 
плануванням роботи печей. 
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Анотація. В роботі наведені способи утилізації відпрацьованої пари 
сушильних установок з метою її повторного використання. 

Ключові слова: перегріта пара, сушильна установка, утилізація. 
Abstract. The paper presents the ways of disposing of spent steam dryers for the 

purpose of reuse. 
Key words: superheated steam, apparatus for drying, waste. 
Для повторного використання в процесі сушіння перегріта пара повинна 

бути очищена. Необхідний ступінь очищення (за допомогою рукавних фільтрів, 
циклонів, електрофільтрів тощо) залежить від способу подальшого 
використання пари у технологічному процесі. Важливо забезпечити режим в 
системах очищення пари, що не допускає утворення конденсату [1]. На рис. 1 
показано схему з трьох можливих способів використання надлишкової пари, 
утвореної в паровій сушарці. 
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Рис. 1. Спрощені технологічні схеми конфігурацій сушіння перегрітою 

парою для використання енергії відпрацьованого сушильного агента:  
а– з рекуперацією парою високого тиску; б– з термокомпресією та 

перегріванням; в– з повторним стисканням механічним компресором 
 
Технологію рекомпресії відпрацьованої пари широко використовують у 

безперервних випарних установках. Так, у цукровій промисловості нині 
існують дві основні ділянки застосування механічних компресорів для 
досягнення суттєвої економії енергії. 

Одна з них ― використання одночасного стискання відпрацьованої пари з 
сушильної установки і вторинної пари з решти корпусів випарної установки, в 
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результаті чого зменшується кількість корпусів випарної установки або 
підвищується її ефективність. Друга основна ділянка використання стискання 
пари, з якої вилучають гази, що не конденсуються у атмосферу, полягає у 
відновленні її сушильного потенціалу. У такій системі для регенерації пари 
низького тиску використовуються теплообмінники з прихованою теплотою 
пароутворення відпрацьованої пари сушильної установки. Тепловий компресор 
підвищує потенціал пари низького тиску до необхідного значення. 

Для стискання пари також можуть бути використанні механічні 
компресори (наприклад поршневі, осьові, турбінні). Нині неможливо досягти 
узагальнених принципів щодо економічності стискання пари термокомпресією 
(наприклад парових ежекторів) у порівнянні з механічною компресією для 
промислового сушіння. Вартість встановлення такої системи розглядається 
тільки для високопродуктивних безперервних парових сушарок з 
продуктивністю по випареній волозі понад 100 т на 1 год [2].  

Важливо зазначити, що сучасні технології компресії пари не можуть 
задовольнити вимоги деяких парових сушарок, особливо якщо потрібен дуже 
високий ступінь перегріву. Часто потрібні два відцентрових компресори для 
підвищення тиску пари до необхідного рівня (наприклад на 0,3 МПа від 
атмосферного тиску). Збільшення тиску нагнітання зазвичай вимагає 
збільшення швидкості обертання крильчатки. У деяких випадках це може 
перевищувати розрахункову швидкість компресорів. Отже, можуть виникнути 
деякі нові проблеми в конструкційних рішеннях для отримання необхідного 
тиску пари. 

У детальному проектуванні й техніко-розрахунках у тісній співпраці з 
виробниками компресорів, струменевих парових ежекторів і парових сушарок 
потрібно враховувати експлуатаційні витрати для повторного оптимального 
використання (утилізації) пари в парових сушарках. 
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Анотація. В роботі розглядається методика розрахунку основних 

геометричних параметрів ошпарювача бурякової стружки, що базується на 
емпіричних даних про процеси, які відбуваються в дифузійних установках. 

Ключові слова: бурякоцукрова промисловість, ошпарювач бурякової 
стружки, стадії ошпарювання, основні параметри ошпарювачів. 

Abstract. In this paper the method of calculating the basic geometric parameters 
of steaming apparatus beet chips, based on empirical data on the processes that 
occur in plants diffuse. 

Key words: the sugar industry, sugar beet processing unit chip steaming, 
steaming stage, the basic parameters of the equipment. 

В даний час у світовій цукробуряковій промисловості переважна більшість 
дифузійних установок і апаратів оснащується горизонтальними одновальними 
протитечійними ошпарювачами [1, 2]. Такі ошпарювачі також почали 
застосовувати і для оснащення установок ротаційного та похилого 
двошнекового типу [3]. 

Процес ошпарювання в протитечійному ошпарювачі розділяється на кілька 
стадій (рис. 1): 

1. Попереднє нагрівання стружки до ∼60 ° С на протитечійній ділянці 
ошпарювача. При такій температурі виділення газів зі стружки незначне. 

2. Остаточне нагрівання стружки до 70...75 ° С на ділянці змішування. Тут 
утворення піни є закономірним процесом, зумовленим виходом бульбашок газу 
з бурякової стружки. Піна, що утворюється, з потоком циркуляційного соку 
контуру знепінення видаляється з ошпарювача. 

3. Руйнування піни відбувається в посудині-піногаснику. Знепінений сік 
повертається до ошпарювача. 

При проектному розрахунку ошпарювачів необхідно визначити: діаметр 
корпусу Dвн, діаметр трубовалу Dзовн, довжину протитечійної ділянки Lпр та 
ділянки змішування Lзм, діаметр посудини-піногасника Dпін. Базою для 
розрахунку є залежності, які виражають закономірності основних процесів. 
Розрахунок (табл. 1) проведено для ошпарювачів продуктивністю 2000…8000 т 
на добу, що відповідає потребам цукрових заводів України.  

Діаметр корпусу Dвн ошпарювачів визначається швидкістю течії 
дифузійного соку в міжстружковому просторі. Вона має оптимальне значення, 
яке визначається взаємодією двох факторів:  

− тепловіддачею від соку до поверхні стружки;  
− стисненням шару стружки під дією сил гідродинамічного тертя. 
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Рис.1. Схема ошпарювача бурякової стружки. 

 
 

Таблиця 1 
Основні параметри ошпарювачів бурякової стружки 

A, т/добу Dвн, м Dзовн, м Lпр, м Lзм, м Dпін, м 
2000 3,00 1,16 5,22 2,16 1,59 
3000 3,68 1,41 5,22 2,39 1,85 
4000 4,24 1,63 5,22 2,57 2,06 
5000 4,74 1,83 5,22 2,71 2,24 
6000 5,20 2,00 5,22 2,84 2,40 
7000 5,61 2,16 5,22 2,95 2,54 
8000 6,00 2,31 5,22 3,05 2,67 

 
Довжина протитечійної ділянки Lпр визначається тривалістю теплообміну 

(600…900 с). Довжина ділянки змішування Lзм визначається з умов завершення 
процесу виділення газових бульбашок із стружки. Діаметр посудини-
піногасника Dпін. визначається з умов вільного спливання бульбашок. 

Висновок. Розроблено методику розрахунку геометричних параметрів 
ошпарювача стружки, що базується на емпіричних даних про процеси, які 
відбуваються в дифузійних установках: гідродинамічних, теплообмінних, 
дифузійних. Наведено результати розрахунку оптимальних розмірів, які слід 
застосовувати при проектуванні ошпарювачів різної продуктивності. 
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Анотація. В роботі наведені результати модернізації колонного 
дифузійного апарату бурякоцукрового виробництва. 

Ключові слова: колонний дифузійний апарат, патрубки відведення 
несконденсованих газів, патрубки подачі пари та відведення конденсату. 

Abstract. The results of the modernization of the diffusion apparatus of sugar 
production. 

Key words: diffusion apparatus drainage pipes condensed gas, steam pipes and 
condensate. 

На більшості цукрових заводах експлуатується колонний дифузійний 
апарат, в якому транспортерно-перемішуючим органом є трубовал з 
закріпленими на ньому лопатями. Та недоліками такого апарату є: робота 
апарату не в оптимальному температурному режимі, високі втрати цукрози з 
жомом та вцілому низька продуктивність апарату.  

Відомо, що отримання мінімальних втрат цукрози в жомі при високій 
продуктивності апарату досягається при проведенні процесу екстрагування в 
оптимальному температурному режимі на всій висоті апарата. Такий режим в 
відомій конструкції колонного апарата не забезпечується, так як бурякова 
стружка навіть протягом доби потрапляє в апарат з різною температурою, що 
негативно впливає на екстрагування цукрози з стружки. Зазвичай в колонних 
апаратах для підтримання оптимального температурного режиму, при зміні 
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температури стружки або сокостружкової суміші, значно збільшують кількість 
рециркулюючого соку, який нагрівають в теплообмінниках і подають в 
ошпарювач бурякової стружки, чим і досягається оптимальна температура в 
колоні дифузійного апарату, але це приводить до перевантаження фільтруючих 
сит апарата, і відфільтрувати необхідну кількість баштового соку практично 
неможливо. Тому для підвищення температури сокостружкової суміші, що 
подається в дифузійний апарат, до оптимальної на необхідні 3…7 ºС 
пропонується подавати гріючу пару в нижню частину трубовалу, що дозволить 
оперативно підігріти сокостружкову суміш безпосередньо в дифузійному 
апараті до оптимальної температури без розварювання стружки і зниження 
продуктивності екстрактора. Особливо це актуально в холодну пору року, коли 
сокостружкова суміш із ошпарювача подається в нижню частину дифузійного 
апарата з низькою температурою. 

Рішення про встановлення всередині трубовалу на 1/3 його висоти 
перегородки з патрубком відведення нескондесованих газів та регулювальною 
арматурою, виконання знизу трубовалу патрубків подачі гріючої пари та 
відведення конденсату дозволить використати внутрішній об’єм трубовалу в 
якості теплообмінника та підвищити температуру в апараті до оптимальної. 
Регулюючи ступінь відкриття засувки несконденсованих газів оптимізується 
активний внутрішній об`єм трубовала, який приймає участь у теплопередачі і 
підтримується оптимальний температурний режим. При подачі холодної 
сокостружкової суміші, ступінь відкриття засувки є максимальною, що дає 
можливість оперативно нагрівати сокостружкову суміш в нижній частині 
апарату. І навпаки, коли із ошпарювача подається суміш при температурі, 
близькій до оптимальної, то засувку відведення несконденсованих газів 
необхідно закрити, що призводить до заповнення активного об’єму трубовалу 
несконденсованими газами та відповідно зменшується подача пари і нагрівання 
сокостружкової суміші в апараті. В цьому випадку трубовал працює як 
термостат, внутрішній його об’єм заповнюється несконденсованим газом і 
процес теплопередачі не проходить. 

Встановлення перегородки на меншій висоті не дасть потрібного 
результату, так як сокостружкова суміш не зможе нагрітися до оптимальної 
температури, як наслідок — зниження продуктивності апарата та збільшення 
втрат цукрози з жомом. Що стосується встановлення перегородки вище, ніж на 
1/3 висоти трубовалу, то це приведе до перегрівання стружки та її 
розварювання. При цьому стружка втрачає свою пружність та можливе її 
злипання, збільшуються втрати тепла з жомом, так як температура стружки при 
виході з апарату підвищена. Тому рішення про встановлення перегородки 
всередині трубовалу на 1/3 його висоти є оптимальним. 

Висновок. Регулювання температури сокостружкової суміші дозволить 
проводити процес екстрагування в оптимальному температурному режимі по 
всій висоті апарату. Результат модернізації полягає в зменшенні втрат цукрози з 
жомом, збільшенні продуктивності колонного дифузійного апарату та 
підвищенні ефективності процесу екстрагування. 
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Анотація. В роботі наведені результати удосконалення апаратів 

сатурації в цукровому виробництві за рахунок використання відпрацьованого 
сатураційного газу з апарату другої сатурації на першій ступені першої 
сатурації. 

Ключові слова: апарати першої та другої сатурації, сатураційний газ, 
цукрові розчини. 

Abstract. The results of the work to improve saturation equipment through the 
use of gas saturation from the second saturation equipment. 

Key words: setting the first and second saturation, gas saturation, sugar 
solutions. 

Робота апаратів першої та другої сатурацій супроводжується значним 
забрудненням атмосфери діоксидом вуглецю внаслідок його низької 
ефективності використання, великими тепловими втратами, що приводить до 
збільшення матеріальних та енергетичних витрат. Теплові втрати від викиду 
великих об’ємів сатураційного газу високого потенціалу знижують температуру 
соку та компенсуються додатковими затратами енергії на його підігрів до 
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оптимальної температури. Вказані недоліки роботи апаратів сатурації в 
кінцевому рахунку відбиваються на собівартості цукру. В типових апаратах 
барботажного типу коефіцієнт використання СО2 низький (50…60%), що 
потребує проходження значних об’ємів сатураційного газу для досягнення 
оптимальних технологічних показників цукрового розчину, а отже 
спостерігаються підвищені втрати тепла з відпрацьованим газом. 

Більш ефективним в цьому плані є апарати сатурації з першою 
розпилюючою ступенню контакту фаз [1], так як вони передбачають 
послідовний контакт частини сатураційного газу з цукровим розчином спочатку 
в розпилюючій ступені, а потім в барботажній ступені сатуратора. 
Підвищується коефіцієнт використання СО2, буде меншим і об’єм 
сатураційного газу, що необхідний для обробки розчину до кінцевої лужності, 
відповідно зменшуються втрати тепла. 

В роботі пропонується використовувати відпрацьований сатураційний газ з 
апарату другої сатурації (температура процесу 1020С) на першій ступені першої 
сатурації [2], яка проходить при більш низькій температурі (80…85оС). В цьому 
випадку відбувається передача теплоти цукровому розчину та відпадає 
необхідність підігрівати сік після апарату першої сатурації перед фільтрацією. 
Оскільки такий газ в попередньому випадку викидався в атмосферу, то в 
запропонованому способі сатурації буде явна економія тепла. Внаслідок того, 
що в відпрацьованому газі з апарату другої сатурації знаходиться велика 
кількість діоксиду вуглецю, його достатньо для проведення першої ступені І 
сатурації в розпилюючому режимі з 20…30-процентною степінню карбонізації, 
що необхідно для cтворення значного пересичення розчину молекулярним 
СаСО3  та утворення кристалічного карбонату кальцію високої адсорбційної 
здатності. В подальшому сатурація частково обробленого розчину проходить в 
барботажному режимі свіжим сатураційним газом, якого буде 
використовуватись значно менше, ніж при роботі сатуратора по типовій схемі, 
а отже і забруднення атмосфери діоксидом вуглецю буде значно меншим. 
Використання відпрацьованого сатураційного газу з апарату другої сатурації 
дозволить зменшити загальні витрати сатураційного газу на проведення 
процесів першої та другої сатурації, що в свою чергу дозволить також 
зменшити витрати палива на отримання сатураційного газу в вапняково-
обпалювальній печі.  

Для реалізації способу пропонується використовувати в якості насосу для 
подачі відпрацьованого сатураційного газу з апарату другої сатурації на першій 
ступені першого сатуратора ежекційний апарат з диспергованою струминою 
робочої рідини. При цьому досягається наступне: 

- коефіцієнт ежекції такого апарату досить значний, весь відпрацьований 
сатураційний газ з апарату другої сатурації буде використаний на першій 
ступені та виключиться викид гарячого газу в атмосферу; 

- висока поверхня контакту фаз в ежекційному апараті з диспергованою 
струминою є однією з умов проведення швидкої сатурації а отже і високої 
степені очищення розчину від нецукрів. 

Висновок. Запропонована схема використання відпрацьованого 
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сатураційного газу з апарату другої сатурації в якості газу для першої ступені 
двосекційного апарату дозволить значно зменшити витрату сатураційного газу 
для проведення процесів сатурації, зменшити забруднення атмосфери СО2. 
Робота по запропонованій схемі дозволяє економити енергоресурси внаслідок 
використання тепла з відпрацьованого сатураційного газу. 
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Анотація. В роботі запропоноване технічне рішення, яке дозволяє 

рівномірно розподілити частину барометричної води по поперечному перерізі 
сокостружкової суміші безпосередньо в місці її введення в екстрактор. 

Ключові слова: екстрактор, екстрагент, пристрій подачі барометричної 
води, радіальні пустотілі розрихлювачі, приводні вали. 

Abstract. In the proposed technical solution, which allows to evenly distribute 
pressure-part water over the entire section of the water mixture and chips directly to 
the site of its introduction to the extractor. 

Key words: The device extraction extractant, water feeder radial hollow rippers, 
drive shafts 

Одним з основних технологічних процесів бурякоцукрового виробництва є 
вилучення сахарози з буряків в екстракторах нахиленого типу методом 
безперервної протитечійної дифузії. 
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Недоліком дифузійного апарату нахиленого типу є те, що в зоні підведення 
екстрагента виникає нерівномірність розподілу рідини в поперечному перерізі 
екстрактора, що призводить до погіршення умов масообміну у верхній 
(хвостовій) частині дифузійного апарату та збільшення втрат сахарози в жомі. 
В екстракторі нахиленого типу пристрій для подачі барометричної води являє 
собою соплоапарат, що виконує також функції регулятора заповнення апарату, 
причому подача живильної води даним пристроєм можлива лише в одне місце. 
Таким чином, існуюча конструкція не дозволяє рівномірно розподілити 
екстрагент в поперечному перерізі дифузійного апарату, оскільки у хвостовій 
частини дифузійного апарата виникає байпасний потік рідини, який рухається 
вздовж верхньої частини шнеків. Частина барометричної води, яка подається в 
дифузійний апарат та потрапляє в зону роботи черпачного колеса, утворює зону 
запізнення. Наявність байпасного потоку і зони запізнення приводить до 
погіршення умов масообміну в хвостовій частині дифузійного апарату та 
збільшенню втрат сахарози в жомі. 

Вирішити проблему нерівномірного розподілення рідини по поперечному 
перерізі апарату можна за рахунок перерозподілу подачі барометричної води в 
дифузійний апарат, а саме забезпечити подачу частини барометричної води 
(30%) через додатково встановленні на приводних валах, зі сторони 
вивантажувального механізму, радіальні пустотілі розрихлювачі з отворами, що 
знаходяться зі сторони, протилежної напрямку обертання шнеків, а в 
приводних валах виконані центральний та радіальні канали, що з’єднанні з 
пустотілими розрихлювачами та подачі основної частини барометричної води 
(70%) через встановлений сопло апарат (рис. 1).  

 
Рис. 1. Верхній приводний вал з пустотілими розрихлювачами 

1– транспортуючий шнек; 2– верхній приводний вал; 3– пустотілий 
розрихлював; 4– отвори 

 
Така частина барометричної води (30%) подається тому, що при подачі менше 
30% запропоноване технічне рішення не буде ефективним, так як цієї кількості 
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води буде недостатньо для створення умов рівномірного омивання бурякової 
стружки. При подачі барометричної води більше 30% значна частина 
екстрагента разом з жомом буде відбиратись вивантажувальним механізмом, 
збільшувати навантаження на жомові преси та потребувати подальшого 
очищення, що не є доцільним.  

Висновок. Запропоноване технічне рішення, а саме, встановлення 
радіальних пустотілих розрихлювачів з отворами дозволяє рівномірно 
розподілити частину (30%) барометричної води по поперечному перерізі 
сокостружкової суміші безпосередньо в місці її введення в екстрактор. Це 
приводить до значного покращення умов омивання бурякової стружки 
екстрагентом в зоні вивантаження, що дозволить виключити можливість 
утворення байпасного потоку і зони запізнення, забезпечить рівномірний 
розподіл барометричної води, що приведе до покращення умов масообміну між 
буряковою стружкою та екстрагентом та дозволить зменшити втрати сахарози в 
жомі. 
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Анотація. Розглянуто існуючі методи впливу на надійність та 

довговічність машин з валковими робочими органами, та обгрунтовано вплив 
параметрів їх обертання на режим потоку неньютонівської рідини в робочій 
камері формувальної машини.  
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Ключові слова: математична модель, валкова машина, довговічність, 
багатофакторний експеримент. 

Abstract. The existing methods of influence on the reliability and durability of 
machines with rollers, and impact rollers justified rotation settings on a non-
Newtonian fluid flow regime in the chamber of the molding machine. 

Key words: mathematical model, rolling machines, durability, multivariate 
experiment 

Забезпечення надійності і довговічності обладнання повинно ґрунтуватися 
на виконанні певних умов і заходів на етапах проектування, виготовлення та 
експлуатації. Враховуючи, що при сучасному рівні проектування й 
конструктивних розрахунках ймовірність раптових відмов досить незначна і 
вони, в більшості випадків, виявляються і усуваються під час налагодження 
обладнання. 

Конструктивна розробка деталей і вузлів технологічного обладнання для 
вище згаданих галузей з метою забезпечення довговічності і зносостійкості 
повинна проводитись з урахуванням: 

1. раціональної схеми роботи вузлів, їх конфігурації та розмірів з точки 
зору впливу на зносостійкість. 

2. раціонального вибору матеріалів для виготовлення деталей з 
урахуванням впливу на них технологічних середовищ. 

3. доцільного розрахунку і вибору кінематичних і силових параметрів 
навантаження елементів контактної взаємодії. 

4. вибору ефективних видів мастил і систем змащування вузлів тертя, а 
також захисту їх від попадання з технологічних середовищ частинок матеріалів.  

При введенні контролю над виготовленням та покращенням конструкції 
робочих органів, робочої камери з відповідними характеристиками матеріалів, 
можна звести до мінімуму досліджувані характеристики надійності 
модернізованої або проектної валкової машини. Тому одним із перших 
найосновніших завдань таких випробувань є встановлення залежностей і 
обґрунтування раціональних програм управління параметрами надійності 
машини. Одержана інформація при випробуваннях є джерелом для розрахунку 
оптимальних значень основних параметрів машини. 

Задачі оптимізації параметрів функціонування машини з валковими 
робочими органами по вибраному критерію якості при дотриманні ряду 
обмежень можуть бути вирішені самостійним методом, за умови необхідних 
моделей.  

В теперішній час великим попитом користуються борошняні кондитерські 
вироби (бублики, сушка, пряники та ін..) та національні сорти хлібобулочних 
виробів. Особливу увагу приділяється валковим робочим органам та механізації 
технологічних процесів виробництва і покращення якості даної продукції. 
Однак, в процесі формування з використанням машин з валковими робочими 
органами, тісто піддається значним механічним впливам, що в деякій мірі 
погіршують якість готових виробів.  

Враховуючи основні особливості дії валків на середовище при 
використанні експериментально-статистичних методів, необхідно передбачити 
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комплекс послідовних етапів аналізу: 
1. статистичний аналіз вихідних даних: конструктивних параметрів 

машини; технологічних параметрів процесу; 
2. аналіз основних закономірностей кількох процесів з визначенням 

раціональних параметрів процесу і машини; 
3. рішення про проведення комплексу експериментів; 
4. пошук області умовного екстриму; 
5. математичне моделювання; 
6. оптимізація моделей. 
Випробування по факторним планам проводиться у випадку, якщо 

необхідно дослідити впливові фактори на роботу машини по часу її 
експлуатації. В такому випадку цілеспрямовано в якості залежної перемінної 
необхідно вибрати величину робочих характеристик за період випробовування. 
Вимірювання цих величин в кінці дослідження необхідно проводити при 
однакових режимах для всіх планових досліджень. 

Зміна якісних характеристик машини (за період) в часі можуть бути 
описані за допомогою поліномів або других яких-небудь функцій. В результаті 
факторного експерименту встановлюється математична модель для виразу 
залежної перемінної, в якій вибирається який-небудь критерій ефективності 
(продуктивність, надійність і т. д.): 

∑ ∑∑ +++=
λ

λ
λλλ ττ

і
ііі

і
і ЕхввхввК

     (1) 
де: К– залежна змінна продуктивність; іх - незалежні змінні (досліджувані 

величини); в– вільний член; , ,і ів в вλ λ  - коефіцієнти полінома; τ- фактор часу, 
що залежить від маси компонентів; Е- випадкова величина із нормальним 
розподіленням. 

При використанні методів планування для рішення даної задачі можливо 
два способи організації і аналізу багатофакторного експерименту.  

Перший базується на фіксації результатів досліджень в послідовні 
моменти часу для одержання залежності відгуків від факторів на кожному 
відрізку часу. Після цього визначається залежність зміни коефіцієнтів регресії в 
часі і записується загальна модель. 

Другий базується на тому, що в кожному досліді N плану, послідовно 
фіксуються значення відгуку за весь період часу дослідження та знаходиться 
апроксимація залежностей у вигляді поліномів і інших функцій. Необхідні 
характеристики випадкових величин були невідомі і знаходилися по 
експериментальних значеннях. Даний статистичний опис по вибірці 
обмеженого об’єму N, дозволяє обґрунтувати властивості машини в цілому. 
Тому модель (1) є феноменологічною, так як враховує основні явища, які 
відбуваються під час виконання технологічного процесу.  

Математична обробка дослідних даних виконувалась з допомогою 
програми MachCad операторними методами найменших квадратів. Після 
розрахунків коефіцієнтів, рівняння продуктивності отримало вигляд: 

Р=1.314t+8.647n+0.78d-4.22Р     (2) 
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Продуктивність перебуває у прямій залежності від часу, частоти обертання 
робочих валків, товщини зазору між площею їх контактів. Негативний вплив 
проявляється при стискуванні тіста, який присутній на стадії нагнітання. 
Величина стискування тіста в прямій залежності від зазору між валками. Тому 
його значення необхідно виставляти таким чином, щоб зменшити стискування, 
але при цьому процес нагнітання повинен проходити з якісними 
характеристиками. Рівняння (2) підтверджує висунуті передумови, тобто 
одержано оптимальну, теоретично обґрунтовану базу експериментальних 
досліджень. Результати взаємодії факторів, що визначають процес нагнітання 
тіста з відповідною продуктивністю має вигляд: 

Р=2.46t+18.353n-4.706Р      (3) 
Одержане рівняння (3) за допомогою методів планування багатофакторних 

експериментів, дає можливість встановити (оптимізувати) експлуатаційні 
параметри машини, шляхом їхнього регулювання. Можна використовувати для 
визначення раціональних шляхів конструювання перспективних робочих 
органів та робочих камер, вузлів, а також для оптимального синтезу технічних 
систем комплексу однотипних деталей машин, механізмів.  

Використання методу експериментально-статистичного моделювання в 
деякій степені забезпечує рішення проблем прискорення випробувань 
технічних пристроїв, вузлів на довговічність. Крім цього, значно спрощується 
перерахунок параметрів технічних конструкцій для умов роботи при різних 
режимах. Все це дозволяє оперативно здійснювати технічні заходи по 
підвищенню надійності машини, скоротити час освоєння нових видів продукції, 
що в свою чергу забезпечує значний економічний ефект.  
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Анотація. В роботі представлено математичну модель замішування 

тіста безлопатевим робочим органом у вигляді циліндра в циліндричній 
місильній камері з додатковим опором, що дає змогу визначити основні 
конструктивні параметри процесу для одержання високоякісного тіста-хліба.  

Ключові слова: тісто, структура, замішування, барабан, математична 
модель.  

Abstract. The paper presents a mathematical model of mixing dough without 
working body blades in a cylinder in a cylindrical chamber that helps identify key 
design parameters for the mixing process resulting quality test. 

Key words: dough, structure, mixing, drum, mathematical model. 
Обґрунтування оптимальних типів робочих органів і структури 

технологічної схеми тістомісильних безлопатевих машин дискретної дії 
розглянуто на основі поєднання експериментальних досліджень та 
моделювання ймовірнісних значень, технологічних характеристик стадійності 
тістоутворюючих процесів на множині робочих факторів [1]. Це дозволить 
вибрати критерій визначення стратегії випробувань, що основані на тривалості 
безвідмовної роботи, надійності та продуктивності.  

Методи досліджень. Для побудови математичної моделі в якості критерію 
вибрано показник продуктивності. На основі якого встановлено впливові 
фактори на роботу машини по часу її дослідження. В якості залежної 
перемінної вибрано величину робочих характеристик. Вимірювання цих 
величин проводили при однакових режимах для всіх планових досліджень. 
Зміна якісних характеристик машини (за період) в часі визначали за допомогою 
поліномів.  

Встановлена математична модель для виразу залежної перемінної, в якій 
вибрано критерій ефективності (продуктивність). 

∑ ∑ ∑ +++=
і і

іііі ЕхввхввК
λ

λ
λλλ ττ0                                      (1) 

де: К– залежна змінна (продуктивність); хі- незалежні змінні (досліджувані 
величини); в0 – вільний член; ві, вλ, вλі - коефіцієнти полінома; τ- фактор часу, що 
залежить від маси компонентів; Е- випадкова величина із нормальним 
розподіленням. 

Модель (1) є феноменологічною, так як враховує основні явища, які 
відбуваються під час виконання технологічного процесу. Здійснена 
модифікація феноменологічної моделі шляхом перетворення її на 
поліноміальну із застосуванням апроксимації результатів обчислень. 
Незалежними перемінними є фактори: температура, рідина, швидкість її течії в 
камері, конструкція камери (елементу), матеріал камери, опір рідини, тиск в 
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процесі пластифікації. Математична обробка дослідних даних виконано з 
допомогою програми MachCad  методом найменших квадратів.  

Після розрахунків коефіцієнтів, рівняння продуктивності має вигляд: 
NdntР 22,478,0647,8314,1 −++=                                      (2) 

Рівняння (2) підтверджує висунуті передумови і дає можливість 
обґрунтувати продуктивність в установлених параметрах. На перших секундах 
замішування (рис. 1), коли не дозуються рідкі компоненти, а тільки борошно, 
проходить нелінійна залежність– різка впадина. Ця впадина свій початок бере 
після 3 сек. дозування борошна і досягає оптимума після початку дозування 
рідких компонентів, тобто 5 сек.. Після 6 сек. змішування компонентів - зростає 
лінійна залежність взаємозв’язку частоти обертання і часу, що визначає 
плавний ріст продуктивності. Рекомендовано першу стадію замішування 
виконувати при частоті обертання робочого органа: 1,6с-1… 1,8с-1 

 
Рис. 1. Тривимірний графік продуктивності від частоти обертання 

робочого органа і часу замішування. 
 
Висновок. Використання методу експериментально-статистичного 

моделювання забезпечує прискорення випробувань, спрощує перерахунок 
параметрів при різних режимах, здійснює заходи підвищення надійності 
машини та скорочення часу освоєння нових видів продукції. 
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Анотація. Запропоновано методику розрахунку енергетичних параметрів 

розкатування тіста при врахуванні параметрів валків, режимів оброблення, 
реологічних властивостей тіста. 

Ключові слова: тісто, гідродинамічна теорія, розкатування, енергосилові 
параметри. 

Abstract. The method of calculating the energy options for rolling the dough, 
taking into account the parameters of the rolls, the processing mode, the rheological 
properties of dough. 

Key words: hydrodynamic theory, rolling, energy power options. 
Із існуючого обладнання, що застосовується для виробництва різних сортів 

хлібобулочних та кондитерських борошняних виробів, найбільш простими і 
надійними в роботі є валкові машини. Валки знайшли широке застосування в 
самих різних галузях харчової промисловості. Вони використовуються в 
борошномельній, кондитерській, макаронній, хлібопекарській галузях. 

Для розробки та удосконалення обладнання з валковими робочими 
органами і його реалізації, необхідна науково обґрунтована методика 
розрахунку робочих параметрів, що протікають в цих машинах. Одночасно 
необхідно удосконалювати технологічний процес в робочій камері на основі 
раціональних конструктивних параметрів. Великий розвиток в дослідженні 
течії неньютонівських рідин в зазорі обертових валків одержала гідродинамічна 
теорія в області переробки харчових мас. Встановлено, що тісто відноситься до 
псевдопластичних тіл, течія яких описується степеневим законом Оствальда [1, 
2]. 
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Н.В. Зайцев, О.Т. Лісовенко досліджували роботу валків при вальцюванні, 
нагнітанні, закатуванні хлібопекарського тіста [3]. Ними розглянуто характер 
руху тіста в зазорі між валками та умови затягування кулеподібного куска. 
Проблеми течії тіста в зазорі між місильним циліндричним робочим органом та 
робочою камерою висвітлені в роботі [4] при дискретному замішуванні тіста. 

Основними даними, що необхідні для розрахунку валкових робочих 
органів є крутний момент, споживана потужність та зусилля дії валків і тіста 
при його нагнітанні. Ці величини різними дослідниками визначалися по 
методиках [5], що засновані на закономірностях пластичної або пружної 
деформації матеріалу між валками. Всі ці дані та їх методи дозволяють 
систематизувати матеріали досліджень, виявити та сформулювати задачі та 
мету розрахунків. У всіх роботах підходи до розрахунку параметрів однакові. 
Спільним недоліком цих методик є неможливість визначення впливу 
геометричних розмірів робочих органів (валків), камери та показників реології 
на споживання енергоресурсів при встановленні процесу формування в 
машинах даного класу.  

Виходячи із цього, основною метою роботи є створення методики 
визначення корисної питомої потужності на основі крутного моменту та тиску 
в зазорі між валками при врахуванні реологічних параметрів. 

Розглянемо процес розкатування тіста між валками. Закономірність зміни 
товщини пласту тіста по ходу розкатки між валками приведено на рис.1. При 
розкатуванні валками циліндричної форми товщина тіста постійно змінюється в 
середній частині пласта, тобто в зоні захвачування. На виході із валків - 
товщина одинакова. Всі цикли розкатування валками криволінійної поверхні 
вібуваються без зміни зазора середньої части валків від захвата до захвату. Це 
сприяє стисненню і зсуву тіста при формуванні валками по ходу розкатування, 
а також здійсненню обробки плавно від захвату тіста до центру його 
розкатування з досягненням по всій поверхні пласта одинакової товщини.  

Валки одного і того ж діаметру обертаються з однаковою кутовою 
швидкістю ω, радіусом R, довжиною L. Робоча поверхня валків знаходиться 
між зазорами hs і h0. Де: hs– відстань між поверхнями валків при наявності тіста; 
h0– мінімальний зазор між валками. 

Умовні позначення (рис.1): h1, h– половина зазору на виході тіста і 
змінного зазору; x1, x– відповідні абсциси; Хs– абсциса, що характеризує 
кількість завантаженого тіста; hs- товщина шару; Δh– відносне стискання тіста в 
зазорі валків; Pmax– питомий тиск тіста на валок; P- зусилля між валками; М- 
крутний момент; Nкор- корисна потужність.  

Позначимо через U (x, y)– відповідну швидкість вздовж вісі ОХ, через V- 
складову швидкості вздовж вісі ОY. Загальна задача гідродинаміки в’язкої 
нестисливої рідини зводиться до рішення системи диференціальних рівнянь в 
які входять: рівняння нерозривності, рівняння руху, рівняння енергії, 
реологічне рівняння.  

В результаті проведеного математичного моделювання отримали рівняння 
сумарного корисного моменту опору:  
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А також рівняння визначення корисної потужності розкатування:  
ВтМN загкор ,ω⋅=  

 
Рис. 1. Профіль схеми розкатування тіста між валками. 

1- обертові валки з радіусом R, половинна відстань між якими- h0; 2– 
потік тіста товщиною hs на вході робочої камери; 3– розкатане тісто після 

проходження валків; 4– прогнозовані тріщини та розтріскування на 
розкатаному потоці нижче критичної товщини ɛ. 

 
Під прогнозованими тріщинами та розтріскуванням на розкатаному потоці 

нижче критичної товщини ɛ розуміється неуможливнення тіста провести 
релаксаційні відновлення.  

Дослідним шляхом визначили найменшу товщину тіста, при виході якого з 
під валків невідбувається розрив. Ця величина становить ε = 0,001. 

Таким чином корисний момент M опору валків буде обчислюватись як 
функціональна залежність між половиною товщини шару тіста на вході hs та 
половиною зазору між валками на виході h1. На основі визначених параметрів 
та схеми взаємодії валків з тістом провели обчислення по визначенню 
моментів, що діють на перших хвилинах взаємодії М1 , та моменту після виходу 
М2 із валків. Корисний момент буде становити: Мзаг=М1+М2. 

Звідси корисна потужністіь буде становити: N = (М1+М2)·ω. 
Питомий тиск на валок буде становити: 

L
ММР 21 += . 

Визначення проводили при значенні реологічої константи m=0,3. 
Отримали графіки корисної потужності N(hs, h1) та питомого тиску P(hs, h1) на 
валки (рис. 2). 

Зауважимо, що при збільшенні параметру індексу течії m до величини 0,75, 
графіки обох залежностей N та P мають практично незмінний характер 
відносно величини вхідного шару hs на вході (рис. 3). Відмінність полягає у 
збільшенні корисної потужності та питомого тиску. Видно, як чітко 
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структурний стан тіста яке розкатується впливає на збільшення потужності в 
1,5 рази та збільшення питомого тиску в 3, рази при додержанні однакових 
геометричних параметрів процесу. 

 

   
Рис. 2. Графіки поверхневих залежностей корисної потужності N та 

питомого тиску P на валок від половинних зазорів на вході hs та на виході 
h1 тіста при m=0,3. 

 

   
Рис. 3. Графіки поверхонь залежностей корисної потужності N та 

питомого тиску P на валок від половинних зазорів на вході hs та на виході 
h1 тіста при m=0,75. 

 
Використання такого підходу дає можливість визначити загальний 

показник якості розкатаного пласта тіста. Аналіз результатів експериментів 
дозволив зробити висновок, що основними характеристиками розкатувальних 
машин для забезпечення необхідної і стабільної форми і розмірів виробу є 
реологічні показники. Дані реологічних показників тіста що оброляється дають 
підхід до раціонального вирішення виконання технологічного процесу 
розкатування. Одночасно сприяють створенню об’єктивних методів контролю 
якості, та науково обґрунтованих режимів для проектування валків і робочих 
камер. Запропонований спосіб дозволяє не тільки одержати питомий тиск, але 
підібрати оптимальну форму зазору, при якому величина перепаду тиску буде 
постійною. 
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В роботі приведений огляд і аналіз варіантів захисту водонапірної башти 

від обмерзання. На основі результатів аналізу запропоновано власне 
удосконалення конструкції водонапірної башти, що дозволить підвищити 
надійність роботи водонапірної башти.  

Ключові слова: водопостачання, водонапірна башта, захист, обмерзання, 
нагрівальні тени. 

The paper is given review and analysis options for protecting the water tower of 
icing. Based on the analysis actually suggested improving the design of the water 
tower, which will increase the reliability of the water tower. 

Key words: water supply, water tower, defence, frosting, heating cable. 
В даний час більшість систем водопостачання організовано з 

використанням відносно дешевих металевих водонапірних башт Рожновського. 
Вони призначені для регулювання витрати і напору води в водопровідній 
мережі, створення її запасу і вирівнювання графіка роботи насосних станцій. 
Істотним недоліком башт Рожновського є обмерзання в зимовий період 
внутрішніх стінок і всіх предметів, що знаходяться всередині на рівні поверхні 
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води. Це призводить до порушення функціонування в першу чергу датчиків 
рівнів, а при значних наростаннях льоду припиняє нормально функціонувати і 
сама водонапірна ємність.  

Захист башти від обмерзання шляхом її теплоізоляції, як показав досвід 
застосування такого захисту в деяких господарствах, в тому числі і в Київській 
області, малоефективний, оскільки вимагає значних додаткових витрат, які 
зводять тим самим «нанівець» головну перевагу башти Рожновського – її 
дешевизну. Прискорюється корозія стінок башти при попаданні між ними і 
теплоізоляцією вологи, а також ускладнюється виявлення і усунення можливих 
протікань. Іншим способом є підігрів води в баштах Рожновського за 
допомогою трубчастих електричних нагрівачів (ТЕНів). Для цього буде 
потрібно потужність нагрівача, яка визначається в результаті розрахунку 
теплових втрат. 

Після утворення кірки льоду на стінці водонапірної башти з'являється 
двошарова циліндрична стінка, через яку тепло йде з вежі. Теплові втрати в 
стаціонарному режимі через двошарову циліндричну стінку наведені в 
таблиці 1 для башти висотою опори 12м і місткістю бака 25 м3 при температурі 
повітря 30 °С. 

Таблиця 1.  
Залежність тепловтрат від товщини льоду 

Товщина льоду, см Потужність тепловтрат, кВт 
0 13,1 
10 10 
20 8,3 
30 6,7 
40 5,4 
50 4,2 

 
Цю ж потужність повинен видавати ТЕН для запобігання подальшого 

льодоутворення. Як видно з таблиці, потужність сильно залежить від товщини 
льоду, який утворився. Таким чином, підігрівати воду в баштах Рожновського 
за допомогою трубчастих електричних нагрівачів (ТЕНів) економічно 
недоцільно, так як кількість споживаної електричної енергії в цьому випадку 
буде невиправдано велика. В якості найбільш доцільного підходу до цієї 
проблеми можна вважати пошук більш раціонального використання тепла води, 
що поступає в вежу зі свердловини. Спосіб, запропонований А.А. Рожновським 
і В.Д. Смирновим, полягає в наступному (рис. 1): у водонапірній неопалюваній 
вежі трубчаста опора забезпечена діафрагмою, виконаною у вигляді усіченого 
конуса, вершина якого звернена до баку. Дана опора встановлена з утворенням 
кільцевого зазору щодо стінок, причому кінець водопідвідного трубопроводу 
розташований вище вершини усіченого конуса, а водовідвідний трубопровід 
розташований під ним [2]. На рис. 1 зображений загальний вигляд, а справа від 
нього – вузол І. 
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Рис. 1. Спосіб подачі води в водонапірну вежу: 

1 - бак, розміщений на водозаповненій циліндричній опорі; 2 - 
водозаповнена циліндрична опора, утеплена в нижній частині ґрунтовою 

обсипкою; 3 - ґрунтове обсипання; 4 - водопідвідний трубопровід; 5 - 
водовідвідний трубопровід; 6 - діафрагма, виконана у вигляді усіченого конуса; 

7 - гідравлічна насадка; 8 - кільцевий зазор; 9 - вітрові опори; 10 - решітка 
 
У міру підйому води уздовж водозаповненої опори 2 її окремі струмені 

відхиляються до стінок опори, у яких, в холодну пору року, поступово 
охолоджуються, віддаючи при цьому тепло на обігрів опори, що перешкоджає 
процесу утворення льоду на стінках опори. Охолодження води 
супроводжується також збільшенням її об'ємного ваги, що призводить до 
опускання охолодженої води уздовж стінок опори 2 і далі через кільцевий зазор 
8 під усічений конус 6, звідки охолоджена вода йде у водорозподільчу мережу 
по водовідвідному трубопроводу 5. Однак, при цьому досить швидко 
відбувається перемішування води зі свердловини з водою в башті. В результаті 
їх температури вирівнюються, що слабо відбивається на зменшенні товщини 
вже утвореного льоду.  

Відомий наступний спосіб подачі води в металеву водонапірну вежу В.Г. 
Петько й А.Б. Рязанова (рис 2.). У водопідвідній трубі кінець розташований по 
дотичній до кола, а в водовідвідній трубі вхідний отвір розташований внизу, по 
центру. Конструкція працює наступним чином. Вода в вежу надходить вгору по 
висхідній спіралі, закручуючись і омиваючи стінки, так як кінець 
водопідвідного трубопроводу 1  розташований по дотичній до кола вежі 2.  
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Рис. 2. Вдосконалений спосіб подачі води (2а – розташування 

водовідвідного і водовідвідного трубопроводів, 2б – схема руху води у 
фронтальній і горизонтальній проекціях): 

1 - водопідвідний трубопровід, 2 - корпус вежі, 3 - водовідвідні 
трубопроводи  

У міру зменшення швидкості потоки наближаються до центру вежі, 
віддаючи теплову енергію стінкам башти або льоду, що знаходиться на стінках. 

Поставлена задача вирішується удосконаленням конструкції водонапірної 
башти, що передбачає облаштування єдиної труби з розділенням її у баку на ту, 
що подає і відводить, на останній встановлено зворотній клапан, який 
перешкоджає надходженню по ній води у бак, і додатково по дотичній до 
циліндричної форми бака з внутрішньої її сторони розташовуються нагрівальні 
кабелі з температурою 65 °C – 110 °C, підключення кабелів виконується на 
ізоляційній панелі у верхній частині башти, захищеній кришкою і недоступній 
для вологи. На дане рішення отримано патент на корисну модель [3]. 

Висновок 
Водонапірна башта з нагрівальними кабелями дозволить підвищити 

надійність роботи водонапірної башти, в тому числі датчиків рівня води.  
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У даній статті узагальнено характеристику вітронасосної станції із 

застосуванням ерліфтної установки. В результаті аналізу кліматичних 
особливостей регіону, описаний принцип роботи запропонованої конструкції, 
виявлені переваги і недоліки. 

Ключові слова: вітронасосна установка, ерліфтна установка, система 
водопостачання, поновлювані джерела енергії. 

This article summarized the characteristic wind-pumping stations with the use of 
an air lift installation. As a result of analysis of climatic characteristics of the region, 
describes the principle of the proposed design, identification of strengths and 
weaknesses. 

Key words: wind-pump stations, air-lift installation, water supply, renewable 
energy sources 

Для вирішення проблеми механізації в тваринництві, зокрема 
водопостачання та кормоприготування, істотну допомогу надасть використання 
поновлюваних джерел енергії, зокрема енергію вітру.  
Переваги вітроенергетики неможливо переоцінити. Вітрова енергія рясна, 
чиста, безпечна і надійна. До недоліків варто віднести мінливість вітру. 
Київська область розташована в помірному континентального кліматичному 
поясі із середньорічною швидкістю вітру 2,1-3,2 м/с, що дає можливість 
використання вітродвигунів. На рис. 1 представлена конструктивна схема 
вітронасосної станції. 

Ерліфтні установки служать для підйому води з свердловин за допомогою 
стиснутого повітря. Установка працює за наступним принципом: вітряк за 
рахунок енергії вітру приводить в дію компресор 6. Повітря від компресора 6 
надходить в ресивер 3, де відбувається його необхідне накопичення. З ресивера 
повітря під тиском по повітропровідної трубі подається в змішувач занурений в 
свердловину. У змішувачі є отвори, через які повітря потрапляє в 
водопідіймальну колону, де відбувається насичення води повітрям. В результаті 
змішування води і повітря утворюється водяна емульсія, яка має меншу 
щільність у порівнянні з водою і в слідстві чого починає підніматися вгору по 
водяному стовпу і виливається в резервуар. Підйом води з глибини 
відбувається за допомогою ерліфтової установки (рис. 2). 
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Рис. 1. Конструктивна схема вітронасосної системи водопостачання: 

1 – мікротурбіна; 2 – ерліфт; 3 – ресивер; 4 – резервний насос; 5 – 
водонапірна башта; 6 – компресор 

 

 
Рис. 2. Функціонально-технологічна схема вітронасосної системи 

водопостачання: 
1 – мікротурбіна; 3 – ресивер; 4 – резервний насос; 6 – компресор 

 
З водонапірної башти 5 вода самопливом надходить до споживача. При 

виникненні надлишків води (верхній рівень) спрацьовує датчик рівня води, 
завдяки автоматичній системі керування подача води припиняється, повітря з 
ресивера 3 починає надходити на мікротурбіну 1, за рахунок чого відбувається 
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вироблення електроенергії і її подальше накопичення в акумуляторних 
батареях. По досягненню нижнього рівня води у водонапірній вежі 5, ресивер 3 
починає подачу стисненого повітря в ерліфт, вода знову починає закачуватися в 
водонапірну вежу 5, цикл повторюється. Так само в колодязі розташований 
резервний насос 4 для подачі води, у випадку відсутності вітрової енергії. 
Насос підключений до водяного стовпа ерліфтної установки. Подача повітря по 
повітряноводній трубі припиняється, відкривається клапан і насос починає 
забір води з водяної колони, виробляючи закачування води в водонапірну 
башту 5. 

Переваги підйому води за допомогою ерліфтної установки: свердловина 
має істотно малий діаметр, при цьому деяка кривизна свердловини не має 
значення; простота і надійність конструкції.  

До основних недоліків варто віднести: низький ККД установки який 
коливається від 15 до 22% (в окремих випадках 25-28%). 

Для запропонованої конструкції необхідно підібрати відповідний 
вітродвигун який зміг би забезпечити енергією запропоновану вище систему. 
Вибір вітродвигуна залежить від ряду параметрів [1, 3]: а) добова потреба води, 
яка в свою чергу залежить від поголів'я худоби що є в розпорядженні 
господарства; б) тиск води; в) середньорічна швидкість вітру, в якій 
розташоване господарство.  

Норми витрати води візьмемо відповідно до ГОСТ 2874-82 [2] Візьмемо 
середнє фермерське господарство з поголів'ям худоби: 200 корів і 80 свиней. 
Відповідно до ДСТУ, з урахуванням 5-10% (води на розлив і непередбачені 
потреби), середньодобова кількість води дорівнює 26550 л/добу. Виходячи з 
цього необхідна ємність об'ємом 26,55 м3.  

Враховуючи особливості клімату, в якому розташована Київська область, 
для повноцінної роботи вітронасосної станції будемо використовувати 
тихохідний багатолопатевий тип двигуна. Ці двигуни добре використовують 
малі швидкості вітрів. Потужність будь-якого вітродвигуна пропорційна 
квадрату діаметра вітрового колеса і кубу швидкості вітру [3]. 

Потужність двигуна визначається за формулою: 

ξηρ
752

2

⋅
=

FVN  

де N – потужність в л.с; ρ – питома щільність повітря, приблизно рівна  
0.125;  π – математична константа рівна 3.14; F = π D2 – площа вітрового колеса 
в кв.м;  D – діаметр колеса в м.; V – швидкість вітру в м/с;  ξ – коефіцієнт 
використання енергії вітру; η = 0,7-0,8 – коефіцієнт, який враховує втрати в 
передавальних механізмах. 

Для заводських тихохідних вітродвигунів ξ дорівнює близько 0.3. За 
розрахованими параметрами беремо двигун УВС-8. 

Висновок 
Внаслідок щорічного подорожчання цін на електроенергію, вітронасосна 

станція із застосуванням ерліфтної установки дозволяє знизити затрати на 
підйом води. Конструкція проста в монтажі, працює на поновлюваному 
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енергетичному ресурсі, екологічна та проста в обслуговуванні. 
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В роботі досліджені методи запуску асинхронних двигунів та доведена 

ефективність пристрою м’якого пуску. Використання таких пристроїв 
подовжує час експлуатації  асинхронного двигуна та дає економічний ефект. 

Ключові слова: асинхронний двигун, пристрій м’якого пуску, пусковий 
момент, пускові струми. 

This paper studies the methods of starting induction motors and proved the 
effectiveness of the device soft start. The use of such devices extends the operation of 
the induction motor and provides economic benefits. 

Key words: asynchronous motor soft start device, starting torque, starting 
current. 

Асинхронний двигун – основний споживач електроенергії у світі, але 
двигун не є ідеальним та має недоліки, тому його покращення і модернізація є 
одною з пріоритетних задач сучасного машинобудування та енергетики. Одна з 
найбільших проблем двигуна це пуск. 

Метою статті ставиться задача проаналізувати та дослідити методи запуску 
асинхронних двигунів з використанням пристроїв м’якого пуску. 

Для досягнення м’якого пуску в асинхронному двигуні можливо 
використовувати наступні способи: пуск при пониженій напрузі; пуск за 
допомогою реостата в колі ротора; використання пристроїв м’якого пуску. 

Недоліками методу пуску при зниженій напрузі є значне зменшення 
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пускового та максимального моменту двигуна, які пропорційні квадрату 
прикладеної напруги, тому їх ці двигуни можливо використовувати лише без 
навантаження або при незначному навантажені [2]. 

При пуску за допомогою реостата є відносна складність та необхідність 
використання більш дорогих двигунів і лише двигунів з фазним ротором. 

Використання пристроїв м’якого пуску дають можливість уникнути 
проблем, що мають попередні два методи за рахунок плавного розгону двигуна, 
а це дозволить знизити пускові струми та уникнути ривків у механічній частині 
привода та гідравлічні удари у трубах та засувках в момент пуску і зупинки 
двигунів. 

Потужні заглибні насоси при пуску за рахунок великого початкового 
динамічного моменту можуть збурювати воду на вході в забірний фільтр. При 
цьому вода з мулом, проходять через двигун, потрапляє в підшипники, що 
призводить до скорочення строку служби двигуна. Використовуючи 
регульований електропривід, можна плавно запустити насосну установку і 
запобігти можливого збурення води у водозаборі. Основний принцип керування 
двигунами заснований на керуванні моментом на валу двигуна шляхом 
плавного збільшення й зменшення напруги на затискачах асинхронного 
електродвигуна при його пуску й зупинці, і відповідно обмеження 
максимального значення фазних струмів статора в перехідних і статичних 
режимах. Для прикладу візьмемо насос із слідуючими характеристиками: Насос 
– ЭЦВ-8-40-90,  Рм =19,5 кВт,  Двигун – ПЭДВ-22-180;  Рн =22кВт, Ін=48,5А, 
n=2850об/хв, η= 0,86, cos f=0.8, S= 3.3% 

Mmax/Mн=2, Ммін/Мн=0,7, Мпуск/Мн=0,85, Іn/Ін=7 
Розрахунок та побудова механічної характеристики робочої машини 

(рис.1). 
1. Визначаємо момент статичного опору Мн.с. 

Mс.н.= Рм  /ωм ; ωм= 0,105∙nм = 0,105∙2850= 300(с-1); Mс.н=19500 / 300 = 65 
(Н∙м) 

2. Визначаємо момент опору тертя М0 в рухомих частинах машини; 
M0 = к∙ Mс.н; к= M0 / Mс.н; M0 =0,3∙ 65 = 19,5 (Н∙м) 

3. Визначаємо значення моменту статичного опору для ω = 0;  
Мс = M0 + (Mс.н - M0 ) ∙ (ω / ωм ) х 

де х – показник степеня, що характеризує зміну моменту статичного опору 
при зміні кутової швидкості х = 2. 

Мс = 19,5 + (65 - 19,5) ∙ (0 / 300)2 = 19,5 (Н∙м) 
Результати підрахунків зведені в таблицю 1. 

Таблиця 1. 
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електродвигуна з КЗ ротором за його паспортними даними (рис.2). 

 
1. Визначаємо номінальний момент Мн: 
Мн =Рн / ωн; ωн = 0,105 ∙ nн =0,105∙2850 = 300 (с-1); Мн = 22000 / 300 = 73,3 (Н∙м) 

- 2. Визначаємо номінальне ковзання Sн: 
Sн = (n0 – n)/ n0 ; Sн = (3000 – 2850) /3000 = 0,05 

Мінімальний момент:  
Мmin = 0,7∙73,3 = 51,3 (Н∙м) 

3. Визначаємо критичний момент крМ ; 
Мкр = Кмах ∙ Мн; Кмах = Ммах / Мн = 2; Мкр = 2 ∙ 73,3 = 146,6 (Н∙м) 

4. Критичне ковзання визначається за формулою: 
Sкр = Sн (Kmax + ); Sкр = 0,05 (2 + ) = 0,19 

5. Пусковий момент електродвигуна: 
Мпуск = Кпуск ∙ Мн; Кпуск  = Мпуск / Мн = 0,85; Мпуск = 0,85 ∙ 73,3 = 62,3 (Н∙м) 

6. Визначаємо поточні значення моменту електродвигуна (для побудови 
характеристики), за формулою Клосса: 

                        
S

S
S
S

M
M

kp

kp

+

⋅
= max2                                   

Вираховуємо значення М електродвигуна для поточного значення S = 0.9, 
)(2,95

9,0
19,0

19,0
9,0

6,142 мНММ ⋅==
+

⋅
=  

Аналогічно розрахунки проводимо для інших значень М, при різних S. 
З метою реального уявлення значень S, кутової швидкості ω, та частоти 

обертання n: 
ω = ω0 (1 – S); n = n0 (1 – S); ω = 300 ∙ (1 – 1) = 0 (c-1); n =3000 ∙ (1 – 1) = 0 (хв-1) 

Рис. 1 Механічна характеристика 
робочої машини. 
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Рис 2. Механічна характеристика 
електродвигуна: 

крива 1 – без використання пристроїв 
плавного пуску; крива 2 – при 30% Мном; 

крива 3 – при 80%  Мном 
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За результатами розрахунків будується графік. 
Таблиця 2. 

М, 
Н·м 53,8 59,2 65,9 74,1 84,4 97,4 113,6 132,5 146,4 120,8 0 

S 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 
w, с-1 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 

n, хв.-1 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 
 
Висновок 
М’який пуск – одна з невід’ємних умов для безпечної та тривалої роботи 

трифазних асинхронних двигунів. Середній за функціональністю пристрій 
м’якого пуску дозволяє вирішити наступні задачі: обмежити пусковий струм, 
оптимізувати пусковий та гальмівний моменти, аварійно захистити живлячу 
мережу від струмових перевантажень та ін. 

Використання пристроїв веде до продовження життя асинхронного 
двигуна,а звідси і до економії. 
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В статті описано перелік калориметричних стандартів для визначення 
енергетичного еквівалента калориметра за рахунок визначення енергії 
згорання іншої речовини, а також пропонується в якості стандарту цукрова 
пудра. 

Ключові слова: бензойна кислота, стандартна речовина, калориметр, 
градуювання, цукрова пудра. 

The article describes a method of calibrating the calorimeter in isothermal 
mode at constant volume using a standard substance, namely, with powdered sugar. 
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Key words: benzoic acid, standard substance calorimeter calibration, powdered 
sugar. 

Стандартні речовини, що застосовуються  для градуювання калориметрів, 
нерідко називають еталонними речовинами або первинними стандартами 
(англійський термін – standard reference material). Застосування стандартних 
речовин дозволяє максимально наблизити умови градуювання до умов 
наступних калориметричних вимірів. Наприклад, теплове значення 
калориметрів, призначених для визначення енергій згорання органічних 
речовин, найчастіше визначають шляхом спалення еталонної бензойної 
кислоти, яка спеціально для цієї мети випускається провідними метрологічними 
інститутами різних країн. Такий спосіб не тільки відрізняється простотою, але й 
має певні переваги перед електричним завдяки тому, що криві зміни 
температури при спаленні бензойної кислоти та інших органічних речовин, 
близькі за формою і це дозволяє знизити рівень системної похибки. У той же 
час висока точність, з якою встановлена енергія згоряння бензойної кислоти 
(похибка не перевищує 0,01%), дає можливість визначати енергії згоряння  
інших органічних речовин з приблизно такою ж точністю [1]. 

Бензойна кислота, яка використовується в калориметрії, як еталон енергії, 
повинна мати дуже високу чистоту. Еталонна бензойна кислота марки K-I, яку 
випускає Всеросійський науково-дослідний інститут метрології 
ім. Д.І. Менделєєва (ВНИИМ, м. С.-Петербург), має чистоту 99,997 %. 

Приблизно так само атестована бензойна кислота, що випускається Бюро 
стандартів США (нині Національний інститут Стандартів і Технологій), як 
калориметричний стандарт згідно сертифікату, її чистота – 99,997 %, Вміст 
вологи  близько 0,002% . 

Бензойна кислота була прийнята, як стандартна речовина в калориметрії, 
рішенням 2-й Міжнародній конференції з хімії IUPAC в 1921 р. Пізніше енергія 
згоряння бензойної кислоти уточнювалася в численних роботах. У сертифікаті 
на бензойну кислоту, що випускається в якості калориметричного стандарту в 
США, прийняте значення її енергії згоряння ΔUВ = 26434 Дж/г. 

Градуювання калориметрів, призначених для визначення теплот 
розчинення і теплот реакцій в розчинах, можна провести, використовуючи, як 
стандартну речовину (НОСН2)3СNH2, або скорочено ТРІС). Ця речовина 
запропонована, в якості стандартної, в 60-х роках і з тих пір детально 
досліджена багатьма термохіміками. Як еталон енергії в даному випадку 
запропонували використовувати реакцію ТРІС з розведеними водними 
розчинами NaOH або НС1. 

Стандартний зразок ТРІС був приготовлений  в Національному бюро 
стандартів США. Ентальпія реакції цього стандартного зразка з розчином НСl 
при 298.15 °К, згідно з сертифікатом, складає – (245.76 ± 0,26) Дж/г. Однак 
точність, з якою встановлено цей стандарт енергії, все ж істотно нижче, ніж, 
наприклад, точність, з якою встановлена теплота згоряння еталонної бензойної 
кислоти. Тому в більшості експериментальних робіт по термохімії розчинів, 
перевага віддається електричному градуюванню калориметрів. Стандартний 
зразок ТРІС частіше використовують для перевірки правильності роботи 
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калориметрів. 
Основні вимоги до зразкових речовин полягають у наступному: 
- речовини повинні бути легко доступні в чистому стані; 
- вони повинні бути стабільні і не гігроскопічні; 
- речовини не повинні бути летючими; 
- термодинамічна величина, яка використовується для контролю  
повинна бути надійно встановлена. 
Крім цих загальних вимог, існують і інші вимоги для конкретних груп 

речовин. Так, речовини, що застосовуються в якості вторинних стандартів, при 
перевірці калориметрів для вимірювання теплоємності, не повинні зазнавати 
фазових переходів у всьому діапазоні їх застосування. Вторинні стандарти для 
калориметрії згоряння повинні мати форму зручну для спалювання, а їх 
згоряння в бомбі не повинно представляти будь-яких технічних труднощів. 

Нижче приведені найбільш типові вторинні стандарти, що часто 
використовуються  в калориметрії [2, 3].  

В якості вторинного стандарту для калориметрії спалення у бомбі 
органічних речовин, постійною термохімічною комісією IUPAC в 1936 р. була 
запропонована бурштинова кислота. У таблицях, прийнятих державною 
службою стандартних довідкових даних (ГСССД), для бурштинової кислоти 
вказана  значення ентальпії реакції, що дорівнює  12638.0 ± 1.7 Дж/г. 

Як вторинний стандарт при визначенні енергій згоряння хлорорганічних і 
фторорганічних сполук, з відносно низьким вмістом хлору та фтору, 
використовується пара-хлорбензойна або пара-фторбензойна кислоти. У 
таблицях, опублікованих ГСССД для них наведені значення ентальпії, 
відповідно:  19566.6 ± 1.9 Дж / г і 21861.9 ± 2.6 Дж / г. 

Як вторинний стандарт для калориметрії спалення азотовмісних 
органічних речовин, з відносно низьким вмістом азоту, запропоновано 
ацетанілід з ентальпією 31234.0 ± 5.6 Дж/г. Вторинним стандартом у 
калориметрії спалювання азотовмісних органічних речовин з відносно високим 
вмістом азоту служить сечовина з ентальпією 10540.1 ± 2.0 Дж/г. 
Діфенілендісульфід є вторинним стандартом при визначенні енергії згоряння 
сіркорганічних сполук з ентальпією 33467.8 ± 3.5 Дж/г. Метан з енергією 
спалювання 55505 ± 15 Дж/г, використовують, як вторинний стандарт, для 
калориметрів  при визначенні в них ентальпії згоряння газоподібних або рідких 
летючих речовин. 

Наведені приклади далеко не вичерпують усього різноманіття вторинних 
стандартів, які застосовуються в калориметрії.  

Коло речовин, які використовують в калориметрії в якості вторинних 
стандартів, розширюється в міру розвитку експериментальних робіт, а їх 
характеристики уточнюються, тому в термохімічної літературі, нерідко можна 
зустріти й інші речовини, що пропонуються , як вторинні стандарти, окрім 
згаданих вище. Важливо, щоб вони задовольняли перерахованим раніше 
вимогам. Крім того, слід відмітити, що в даний час основний первинний 
калориметричний стандарт, а саме, бензойну кислоту, випускає як близьке так і 
дальнє зарубіжжя, але не Україна, тобто маємо чергову залежність.  
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Метою роботи є розширити перелік калориметричних стандартів для 
визначення енергетичного еквівалента калориметра за рахунок визначення 
енергії згорання іншої речовини, а саме, цукрової пудри. 

Проведені експериментальні дослідження на кафедрі теплоенергетики 
Національного університету біоресурсів і природокористування України по 
визначенню теплотворної властивості калориметричного стандарту, а саме, 
цукрової пудри, показали, що наважка цукрової пудри вагою 1 г  при повному 
спалюванні в калориметричній бомбі в середовищі стиснутого кисню під 
тиском 30 атм., при температурі 25°С дає теплотворну властивість аналітичної 
проби по бомбі 3980 кал/г. 

В технічній енциклопедії 1931 р. [4] у розділі калориметрія, приведено 
результати теплоти згоряння цукрової пудри визначені Річардсом, які 
дорівнюють 3951,5 кал/г при зважуванні наважки цукрової пудри у повітрі, 
тобто в реальних умовах. Таким чином, наші дослідження практично 
підтверджують визнану в 1931 р. калорійність цукрової пудри. 

Висновки 
Спосіб градуювання калориметра в ізотермічному режимі при постійному 

об'ємі за допомогою в якості калориметричного стандарту цукрової пудри, дає 
можливість розширити перелік калориметричних стандартів і запропонувати в 
ДСТУ в якості стандартної речовини використовувати цукрову пудру з 
теплотворною властивістю 3980 кал/г; 
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Розроблено технічний аналіз властивостей твердого біопалива з 
використанням калориметричної бомби. Викладено поетапну технологію 
визначення теплотворної властивості твердого біопалива.  

Ключові слова: Тверде біопаливо, теплотворна властивість, 
калориметрична бомба 

Developed technical analysis of the properties of solid biofuels using 
calorimetric bomb. Presents the phased Detection Technology calorific properties of 
solid biofuels. 

Key words: Solid biofuels calorific property bomb calorimeter 
Визначення складу, властивостей і оцінка якості продукції будь-якої галузі 

промисловості виконується за допомогою технічного аналізу. Але не тільки 
промисловість, а й агропромисловий комплекс вже сьогодні реально 
перетворюється на виробництво всіх видів біопалива (твердого, рідкого і 
газоподібного) зі значним потенціалом у майбутньому, для якого теж потрібно 
проводити технічний аналіз. Одна із важливих задач цього аналізу є визначення 
теплотворної властивості біопалива, в даному випадку твердого [1, 2, 3]. 

Переважна більшість дослідників і практиків у наш час визначають 
теплотворну властивість твердого біопалива і взагалі твердого палива 
теоретичним шляхом за даними його елементарного складу. Для цього 
використовується формула Д.І. Менделеєва [2, 3]: 

)9(6)(2630081 Ррр
н

ррр
н WНSОНСQ +−−−+= ,  ккал/кг 

де ,рС  рН , рО , 
рS11 , рW – відповідно вагова кількість вуглецю, водню, 

кисню, горючої сірки і вологи в робочій масі палива, %.  
Але, як наголошує автор, цією формулою можна користуватися тільки для 

орієнтовних підрахунків. 
У державах Західної Європи, США, Японії гранульоване біопаливо 

знаходить все більш широке застосування як у промисловій енергетиці, так і в 
побутових опалювальних установках. Десятки фірм пропонують котельне 
обладнання, яке використовує гранули як паливо. Найбільше застосовують 
гранули із відходів деревини, соломи, лузги соняшника. Нині в Україні 
кількість підприємств з впровадженням альтернативних технологій отримання 
теплової енергії при заміні видобувних видів палива паливом біологічного 
походження зростає все більше з наростанням енергетичної кризи в країні.  

Зроблений моніторинг із застосування калориметричної бомби для 
визначення теплотворної властивості палива показав, що її застосування дуже 
обмежене. Це пояснюється такими причинами: відбувалася втрата передачі 
практичних навичок роботи на цих установках, тобто втратилася технологія 
проведення дослідів; у зв’язку із розпадом бувшого СРСР виробництво 
калориметричних  бомб зосталося в Росії і вартість її коливається в межах 320–
600 тис. гривень. Крім Росії, виробництвом калориметричних бомб займається 
Німеччина і Китай. 

Метою досліджень було розробити поетапну технологію визначення 
теплотворної властивості твердого біопалива. 

На кафедрі теплоенергетики Національного університету біоресурсів і 
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природокористування України розроблена експериментальна калориметрична 
бомба і проведені дослідження із визначення теплотворної властивості твердого 
біопалива (брикетованого, гранульованого), що дозволило набути практичного 
досвіду роботи на цій бомбі і розробити поетапну технологію визначення 
теплотворної властивості твердого біопалива. Дослідження виконувалося за 
наступними етапами. 

Перший етап передбачав опис будови експериментальної лабораторної 
установки (калориметричної бомби), рис.1.  

 
Рис. 1. Схема експериментальної установки: 

1 – калориметрична бомба; 2 –  калориметрична посудина; 3 – кожух; 4 – 
термометр; 5 – кришка; 6 –мішалка; 7 – електродвигун. 

 
Другий етап. Підготовка наважки і бомби до проведення досліду. 
Підготовка наважки палива. Тверде  біопаливо подрібнюється в порошок. 

Перед цим зважується тигель, а потім – наважка палива (0,9–1,5г) разом з 
тиглем.  Щоб отримати точну вагу запалу, зважували на аналітичних вагах 10–
15 запалів разом й обчислювали середню масу одного запала. 

Підготовка калориметричної бомби. Переконавшись, що кришка бомби й 
склянка мають однаковий номер, тобто комплектні, мірним циліндром або 
піпеткою набрали 1,0 мг дистильованої води й без бризків влили її на дно 
бомби. Наважку палива помістили у тигель, а кінці запала приєднали до 
контактних виступів. З'єднання повинне бути надійним, а запал не повинен 
торкатися тигля. При спалюванні наважки у вигляді порошку кінці запала 
приєднали до контактів, а середню витягнуту його частину заглибили у 
порошок палива. Тиск у бомбі довели до 24–30, атм,  

Третій етап. Підготовка калориметричної установки.  
Вийняти калориметричну посудину й заповнили її зазначеною для даної 

установки кількістю дистильованої води. Обережно за кінці контактів вийняли 
бомбу з підставки й установили її у воду в центрі калориметричної посудини. 
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Рівень води повинен доходити до середини гайок гілчастих вентилів. 
Приєднали проводи запалювання до контактів бомби й закрили кришку кожуха. 
Включили установку в мережу.  

Четвертий етап. Проведення досліду. 
Підготували для запису показань під час досліду табл.1. Дослід 

виконувався за три періоди:  
початковий – перед спалюванням наважки й слугує для обліку 

теплообміну калориметричної системи з навколишнім середовищем в умовах 
початкової температури випробування; 

головний – протягом якого відбувається згоряння наважки й передача 
тепла калориметричній системі; 

кінцевий – визначали теплообмін установки з навколишнім середовищем в 
умовах кінцевої температури випробування (табл.).  

Таблиця 
Форма для запису вихідних параметрів 

Початковий період Головний період Кінцевий період 
Номер Температура Номер Температура Номер Температура 
1  1  1  
2  2  2  
...  ...  ...  
11  11  11  

 
П’ятий етап. Розбирання установки.  
Висновки 
На підставі літературно-патентних пошуків і результатів 

експериментальних досліджень розроблено технічний аналіз властивостей 
твердого біопалива з використанням калориметричної бомби, що дасть змогу в 
подальшому створювати лабораторії технічного аналізу при виробництвах 
твердого біопалива, а також, змінюючи складові цього палива, визначати 
оптимальний варіант теплотворної здатності і порівнювати її з видобувним 
паливом. 
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