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Нестеренко Т.М., Пилипко М.С.
РАФІНУВАННЯ ФЛЮСАМИ АЛЮМІНІЄВИХ РОЗПЛАВІВ,
ОТРИМАНИХ ІЗ ВТОРИННОЇ АЛЮМІНІЄВОЇ СИРОВИНИ З
ЛАКОВИМ І ФАРБОВИМ ПОКРИТТЯМ
Запорізька державна інженерна академія,
Запоріжжя, пр.Соборний 226, 69006
Nesterenko T.N., Pylypko M.S.
THE REFINEMENT OF FLUX OF ALUMINIUM MELTS RECEIVED
FROM SECONDARY ALUMINIUM RAW MATERIALS WITH LACQUER
AND PAINT COVERAGE
Zaporozhye State Engineering Academy,
Zaporozhye, Soborny 226, 69006

Анотація. В роботі досліджено вплив технології приготування сольового
флюсу і технологічних умов флюсового рафінування алюмінієвих розплавів,
отриманих із вторинної алюмінієвої сировини з лаковим і фарбовим
покриттям, на якість одержаного металу. Обгрунтовано вибір композиції
сольового флюсу. Запропоновані технологічні умови рафінування алюмінієвих
розплавів, отриманих із вторинної алюмінієвої сировини з лаковим і фарбовим
покриттям, дозволяють зменшити температуру рафінування і витрату
флюсу через його попередню підготовку шляхом грануляції, знизити
газонасиченість розплавів і угар металу.
Ключові слова: сольовий флюс, рафінування, алюмінієвий розплав,
вторинна алюмінієва сировина з лаковим і фарбовим покриттям.
Abstract. In this paper the influence of preparation technology of salt flux and
technological terms refinement by flux of aluminium melts, received from the
secondary aluminium raw materials with lacquer and paint coverage, on quality of
the got metal is investigated. The choice of salt flux composition is substantiated. The
proposed technological terms for refinement of aluminum melts received from
secondary aluminum raw materials with lacquer and paint coverage, allow to reduce
the refinement temperature and flux consumption due to its preliminary preparation
by granulation, as well as to decrease the gas saturation of melts and melting loss.
Key words: salt flux, refinement, aluminiun melt, secondary aluminium raw
materials with lacquer and paint coverage.
Вступ
Виробництво сплавів з вторинної алюмінієвої сировини пов’язано зі
значними економічними та екологічними перевагами. Існуючи технологічні
схеми утилізації та технології переробки вторинної алюмінієвої сировини з
лаковим і фарбовим покриттям на поверхні, у тому числі й алюмінієвого
пакування, проаналізовано в роботах [1,2]. Встановлено, що спосіб переробки
використаних алюмінієвих банок для напоїв залежить від схеми їх збирання.
Залучення вказаної вторинної алюмінієвої сировини до металургійної
Научный взгляд в будущее

4

Том 2. Выпуск 6

Технические науки

переробки в даний час стримується забрудненням алюмінієвих розплавів, що
утворюються, неметалевими домішками [3-6].
Підвищити якість сплавів, виготовлених із вторинної алюмінієвої
сировини, зменшити втрати металу внаслідок його ошлакування дозволяють
сучасні технології рафінування алюмінієвого розплаву шляхом використання
гранульованих і таблетованих флюсів.
Під час рафінування компоненти флюсів вступають в обмінні реакції з
розплавом, утворюючи продукти, що адсорбують і поглинають розчинені в
розплаві гази, перш за все водень. Флюси також адсорбують і розчиняють або
зв’язують в хімічні сполуки інші домішки, які потім видаляються у вигляді
шлаків [5,7]. Флюсове рафінування розплаву може відбуватися шляхом
нанесення флюсу на поверхню розплаву, зануренням брикетованого флюсу в
розплав під час ретельного перемішування, пропусканням струменя металу
через шар рідкого флюсу та ін.
Основний текст
Якість очищення алюмінієвих розплавів флюсами залежить не тільки від
складу флюсу, а також від інших технологічних чинників рафінування, які
створюють ті або інші умови доставляння оксидних включень на межу розділу
метал – флюс. Тому параметри технологічного процесу і конструкція
плавильного агрегату мають забезпечувати максимальну швидкість
доставляння включень з алюмінієвого розплаву до поверхні флюсу.
Завдання дослідження – вивчити вплив технологічних умов флюсового
рафінування алюмінієвих розплавів, отриманих із вторинної алюмінієвої
сировини з лаковим і фарбовим покриттям, на якість отриманого металу.
Високу рафінуючу здатність мають флюси, що краще змочують оксидне
включення, ніж металевий розплав. Властивості флюсових композицій
визначаються властивостями солей та їх взаємодією у флюсі. Найчастіше для
рафінування застосовують флюси на основі хлоридів калію і натрію з
додаванням кріоліту, фториду алюмінію. Під час рафінування флюсами, що
містять фториди, утворюються галогени, які сприяють дегазації розплаву.
При взаємодії компонентів алюмінієвого розплаву (алюмінію та його
оксиду) з компонентами флюсу (NaCl, KCl, NaF, Na3AlF6) імовірно перебіг
таких реакцій:
Al + 3NaCl = AlCl3 + 3Na,
(1)
Al + 3KCl = AlCl3 + 3K,
(2)
Al + 3NaF = AlF3 + 3Na,
(3)
5Al + Na3AlF6 = 6AlF + 3Na,
(4)
Al2O3 + 6NaCl = 2AlCl3 + 3Na2O,
(5)
Al2O3 + 6KCl = 2AlCl3 + 3K2O,
(6)
(7)
Al2O3 + 6NaF = 2AlF3 + 3Na2O,
Al2O3 + 2Na3AlF6 = 4AlF3 + 3Na2O.
(8)
Розрахунки термодинамічних характеристик реакцій (1) – (8) виконано з
використанням електронних таблиць Microsoft Excel та перевірено на програмі
HSC (рис.1).
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Рис. 1. Залежність зміни енергії Гіббса від температури для реакцій (1) – (8)
З аналізу даних рис.1 випливає, що всі розглянуті солі не вступають у
взаємодію з алюмінієм і оксидом алюмінію. Тому всі перелічені солі можна
використовувати як флюс для плавлення вторинної алюмінієвої сировини та
рафінування алюмінієвих розплавів за температур 573–1473 К.
Експериментальними дослідженнями встановлено, що краєвий кут
змочування оксиду алюмінію флюсами систем NaСl–КСl–NaF і NaCl–KCl–
Na3AlF6 складає від 20 до 40 градусів залежно від складу флюсів і температури.
Отже, оксиди і розплавлений алюміній добре змочуються хлориднофторидними флюсами в інтервалі температур від 1023 К до 1173 К.
На підставі вивчення фізико-хімічних властивостей флюсів для
дослідження технологічних умов рафінування алюмінієвих розплавів вибрано
чотирикомпонентний флюс (56 % NaСl, 22 % NаF, 15 % KСl, 7 % Na3AlF6) у
вигляді сипкого флюсу, отриманого механічним змішуванням сольових
компонентів, та гранульованого флюсу (рис.2).
Для дослідження як сировину застосовано металеву стрічку використаних
алюмінієвих банок для напоїв, покриту з обох боків анодною плівкою і шаром
харчового лаку, а з зовнішнього боку додатково покриту шаром декоративного
лаку, блістерні кришки для пакування молочної продукції та кришки для
пакування прохолоджуючих напоїв, на поверхні яких нанесено лакове і
фарбове покриття (рис.3). Алюмінієві розплави отримано плавленням сировини
в шахтній лабораторній електропечі типу СШОЛ у графітових тиглях.

Рис. 2. Сипкий (а) та гранульований (б) флюси, що досліджуються
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Рис. 3. Зовнішній вигляд використаних блістерних кришок (1), стрічки
алюмінієвих банок для напоїв (2) та кришок для пакування
прохолоджуючих напоїв (3)

Металургійний вихід, %

Для вибору технологічних умов рафінування розплаву, отриманого із
вторинної алюмініївої сировини з лаковим і фарбовим покриттям, досліджено
вплив підготовки, кількості введеного у розплав флюсу і температури
рафінування в інтервалі 943–1023 К на металургійний вихід, забрудненість
шлаковими включеннями і газонасиченість розплаву.
Залежності металургійного виходу та балу пористості металу від
температури рафінування сипким флюсом при витраті його 1,5 %, 2,0 % і 2,5 %
приведено на рис.4 і рис.5 відповідно. У дослідженому інтервалі температур
при її підвищенні металургійний вихід зростає при використанні сипкого
флюсу з 69,7 % до 76,5 %, а бал пористості знижується незалежно від кількості
флюсу, що вводиться. Так, при витраті 2,5 % флюсу газонасиченість металу
знижується до третього балу, що відповідає середній пористості, тобто
рафінувальна здатність флюсу недостатня.
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Рис. 4. Залежність металургійного виходу від температури рафінування
для різної витрати сипкого флюсу
При використанні гранульованого флюсу металургійний вихід має
достатньо великі значення у дослідженому інтервалі температур (рис.6).
Методом найменших квадратів в ППП Microsoft Office Excel визначено
параметри регресійної моделі залежності металургійного виходу (у) від
температури (х). Найбільше значення його досягається при температурі 983 К
незалежно від кількості флюсу, що вводиться. На металургійний вихід металу
температура рафінування істотно не впливає.
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Рис. 5. Залежність балу пористості металу від температури рафінування
для різної витрати сипкого флюсу

Рис. 6. Побудова регресійної моделі залежності металургійного виходу від
температури рафінування для різної витрати гранульованого флюсу

Бал пористості

Рафінування гранульованим флюсом в інтервалі температур від 1003 К до
1023 К є найбільш ефективним, оскільки газонасиченість металу знижується до
першого балу пористості при витраті флюсу 2,0 % і 2,5 % (рис.7). Тому можна
рекомендувати як оптимальні такі технологічні умови рафінування:
температура близько 993±10 К, витрата гранульованого флюсу 2,0 %.
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Рис. 7. Залежність балу пористості металу від температури рафінування
для різної витрати гранульованого флюсу
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Вміст водню в алюмінієвому розплаві, визначений методом першої
бульбашки, досягав 0,81–0,76 см3/100 г металу до рафінування та 0,17–0,18
см3/100 г металу після рафінування гранульованим флюсом за вибраних
технологічних умов.
Висновки
Запропоновані технологічні умови рафінування алюмінієвих розплавів,
отриманих із вторинної алюмінієвої сировини з лаковим і фарбовим покриттям,
дозволяють зменшити температуру рафінування на 25–35 градусів, а отже і
енерговитрати, зменшити витрату флюсу завдяки його попередньої підготовки
шляхом грануляції, знизити газонасиченість розплавів і угар металу.
Виявлені закономірності є основою для вибирання технологічних
параметрів плавлення і рафінування вказаної вторинної сировини в
промислових індукційних тигельних печах.
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TRANSPORT
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Аннотация. В работе рассматривается очистка запылённого газового
потока в системах пневмотранспорта сыпучих материалов. Предложена
замена двух циклонов одним фильтром с обратными связями. Замена позволит
сократить затраты электроэнергии, связанные с выгрузкой уловленной пыли.
Ключевые слова: циклон, фильтр, пневмотранспорт, очистка.
Abstract. In this paper we describe the use of сleaning of dusty gas flow in
pneumatic transport systems for bulk materials. Replacement of two cyclones by one
filter with feedbacks is proposed. Replacement will reduce the energy costs
associated with unloading the trapped dust.
Key words: cyclone, filter, pneumatic transport, cleaning.
Вступление
Надежность системы, разделяющий на компоненты запыленный газовый
поток, характеризуется ее способностью выполнять заданные функции в
заданном интервале времени при сохранении эксплуатационных показателей в
заданных пределах ограничений. Заданной целевой функцией может быть
грубое (пылеулавливание) или тонкое (газоочистка) разделение. Основные
эксплуатационные показатели: качество, производительность и стоимость
разделения. Качество газоочистки оценивается коэффициентом уноса или
проскока пыли. Качество пылеулавливания – коэффициентом улавливания или
захвата пыли. Производительность газоочистки определяется объемным
расходом очищенного газа. Производительность пылеулавливания – массовым
расходом извлеченной из газа пыли. Стоимость центробежной сепарации
запыленного газа на порядок дешевле стоимости его разделения в рукавных
фильтрах. В системах пневмотранспорта сыпучих материалов применяют, как
плавило, двухступенчатую очистку [1 – 4].
Изложение основного материала.
В качестве первой (грубой) ступени очистки устанавливаются циклоны.
Они могут быть, как одиночные и групповые, так и последовательно
соединенные (рис. 1).
В качестве второй (тонкой) очистки установлен рукавный фильтр ФРКИ –
90. Расход газа, поступающий на очистку во вторую ступень порядка 8500 м3/ч.
Рукавный фильтр разгружают 8 циклонов, по два на каждую точку отбора.
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Выгрузка уловленной пыли из циклонов осуществляется шлюзовыми
питателями. Для предотвращения уноса уже уловленной пыли на каждый
циклон установлено по два шлюзовых питателя, работающих как двойная
мигалка. Замена двух последовательно соединённых циклонов одним
пылеулавливающим аппаратом позволяет сократить количество используемых
шлюзовых питателей и уменьшить эксплуатационные затраты предприятия.

Рис. 1. Последовательно соединённые циклоны
Результаты промышленных испытаний фильтров с обратными связями
(рис. 2) позволяют сделать вывод, что они способны справиться с поставленной
задачей [5,6].

Рис. 2. Горизонтальный (слева) и вертикальный (справа) фильтры с
обратными связями.
Концентрация запылённого газового потока поступающего на рукавный
фильтр не увеличится, аэродинамическое сопротивление газового тракта
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значительно снизится. В системе пневмотранспорта могут устанавливаться
фильтры с обратными связями, как с горизонтальной, так и с вертикальной
осью вращения запылённого газового потока.
Заключение и выводы
Замена
последовательно
соединённых
циклонов
в
системе
пневмотранспорта фильтрами с обратными связями позволит сократить в два
раза количество шлюзовых питателей и эксплуатационные затраты
предприятия, связанные с их обслуживанием. Уменьшение гидравлического
сопротивления системы увеличит расход очищаемого газового потока и
скорость транспортировки.
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MODERN WAYS OF DEVELOPMENT MEAT INDUSTRY
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Анотація. В статті проаналізовано сучасний стан виробництва м’яса та
м’ясної продукції. Розглянуто основні напрямки інноваційної діяльності
підприємств з використанням принципів харчової комбінаторики.
Ключові слова. М’ясо, інновації, промисловість, комбінаторика.
Abstract. The article analyses the current state of meat and meat products. The
main directions of innovation activity using the principles of food combinatorics.
Keywords. Meat, innovation, industry, combinatorics.
Постановка проблеми. Вагомою галуззю національної економіки є
харчова промисловість. У зв’язку з продовольчою та фінансовою світовими
кризами, в економіці України відбуваються значні зміни, які вимагають
обґрунтованої політики інноваційного розвитку харчової промисловості,
особливо м’ясної. М’ясо і м’ясопродукти являються основними джерелами
повноцінного білка, жиру, вітамінів, мінеральних речовин. Практично повне
засвоєння білків м’яса ферментами шлунково-кишкового тракту, значний вміст
і оптимальне співвідношення незамінних амінокислот обумовлюють їх високу
харчову та біологічну цінність.
Активне використання інновацій у виробництві м’яса і м’ясних продуктів
дозволяє вітчизняним підприємствам досягти достатнього ступеня
технологічної
незалежності,
підвищити
їх
ефективність
і
конкурентоспроможність. Інноваційний розвиток підприємств м’ясної
промисловості є надзвичайно важливим, оскільки він сприяє економічному
зростанню країни, підвищенню якості життя населення та забезпечення раціону
харчування людини не тільки основними джерелами білка, але й іншими
життєво важливими речовинами.
Результати матеріалів основного дослідження. В умовах світової
економіки задоволення потреб споживача стало основною метою підприємств
України, саме це служить індикатором необхідності випуску тієї чи іншої
продукції, тому вітчизняні м’ясопереробні підприємства планують свій
розвиток, спираючись не стільки на обсяги виробництва, скільки на обсяги
реалізації м’ясної продукції (табл.1). Аналіз статистичних даних виробництва
м’яса і м’ясопродуктів на одну людину вказує на те, що значну частину в обсязі
виробництва займає м’ясо птиці. Пояснити це можна відносно низькою
собівартістю виробництва м’яса птиці, що пов’язано з меншими витратами на
корми та високою скоростиглістю поголів’я. Не менш важливим фактором
являється нижча, щодо інших видів м’яса, ринкова ціна, що забезпечує попит.
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% 2013/2014

2015

% 2015/2014

2016

% 2016/2015

2016
Січень-травень

2017
Січень-травень

% січня-травня
2017/2016

Яловичина та
телятина
охолоджені та
морожені
Свинина
охолоджена та
морожена
М’ясо птиці та
субпродукти
охолоджені та
морожені
Вироби ковбасні
М’ясні
напівфабрикати

2014

Показник

2013

Виробництво м’яса та м’ясопродуктів на одну людину
в Україні (кг)*

Таблиця 1

2,7

2,2

82

2,1

96

2,5

119

1,3

1,4

108

4,9

5,7 116

5,7

100

6,1

107

3,1

3,2

103

7,8

8,3 113

8,1

95

8,4

104

4,2

4,5

109

6,5

5,9

91

5,2

88

5,5

106

2,8

3,0

107

2,8

3,1 111

3,4

110

3,9

115

2,0

2,1

105

* Розраховано автором спираючись на [1].

Як ми бачимо, на яловичину, ковбасні вироби з 2013 по 2015
спостерігається спад у виробництві, істотно ситуація змінилась починаючи з
2016. Виробництво м’яса птиці та субпродуктів у 2014 році зросло на 13%, хоча
вже наступного року, упало на 5%, починаючи з 2016 ситуація стабілізувалась.
Що стосується свинини та м’ясних напівфабрикатів то вони, починаючи з 2013
року, показують завидну стабільність на ринку та зростання виробництва.
Для того щоб спрогнозувати розвиток виробництва на другу половину
2017 року, ми порівняли його з аналогічним періодом попереднього року і
бачимо незначне зростання по всім показникам. Якщо не відбудеться
негативних змін в законодавстві, збільшиться державна підтримка підприємств,
то на кінець 2017 має відбутися збільшення виробництва приблизно на 10%.
Досить великий об’єм виробництва м’ясопродуктів займають ковбасні
вироби та напівфабрикати, їх виробництво на одну людину в рік практично таке
ж, як і сукупне виробництво м’яса яловичини та свинини. Це пов’язано зі
зростанням попиту на м’ясні вироби, що мають велику харчову цінність і
високі ергономічні властивості. Така популярність цих продуктів, на нашу
думку, визначається можливістю технологічних варіацій їх виробництва як по
ДСТУ, так і по ТУ і тим самим задоволенню попиту в різних цінових
діапазонах.
Розвиток м’ясної промисловості України залежить від купівельної
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спроможності населення, яка в свою чергу залежить не тільки від доходу, але і
від рівня цін на споживчому ринку. Понад 60% обсягу попиту на м’ясну
продукцію сконцентровано на групі товарів середнього цінового діапазону –
вартість 55 – 80 грн. Наступною групою за питомою вагою є м’ясна продукція
низького цінового діапазону близько 20% обсягу попиту – вартість продукції 20
– 54 грн, і на високий ціновий рівень припадає 10-15% обсягу попиту – 81 грн і
вище. Сформована структура попиту на ринку м’яса і м’ясопродуктів вимагає
від виробників вирішення питання щодо зниження собівартості ковбасних
виробів та м’ясних напівфабрикатів.
Розробка даних продуктів повинна здійснюватися відповідно до принципів
харчової комбінаторики: перший принцип – елімінація; другий принцип –
збагачення; третій – заміна. Принципи харчової комбінаторики дозволяють
створювати м’ясні вироби, що володіють комплексом заданих корисних
властивостей і мають високі споживчі якості. З цією метою на м’ясопереробних
підприємствах широко застосовується третій принцип харчової комбінаторики,
а саме: заміна, при якій замість одного вилученого компонента вводиться
аналогічний, який за біологічною цінністю повністю йому відповідає, але має
ряд переваг для функціонального збагачення продукту. З огляду на досягнення
науки в цій галузі, вдосконалення продукту може бути досягнуто шляхом
часткової заміни тваринних жирів на рослинні, додаванням рослинних
компонентів багатих незамінними амінокислотами, поліненасиченими
жирними кислотами, вітамінами і мінеральними речовинами. Функціональні
харчові продукти в сучасних умовах необхідні. В умовах нервово-емоційного
напруження, впливу несприятливих факторів виробництва і погіршення умов
зовнішнього середовища особливо важливим стає питання попередження
мікроелементної недостатності, небезпечної тим, що тривалий час не
проявляється клінічно. Тривалий і глибокий дефіцит мікронутрієнтів веде до
важких захворювань і може навіть стати причиною смерті.
Завдяки додаванню функціональних добавок, як рецептурних складових,
можна досягти зниження ціни на м’ясні вироби. Використання харчової
комбінаторики дозволяє розширювати асортимент ковбасних виробів та
м’ясних напівфабрикатів, при цьому істотно не впливаючи на якість готового
продукту, за новими оригінальними технологіями з використанням
нетрадиційної сировини. Нові рецептури фахівці розробляють з урахуванням
комплексного використання сировини – склад основної та допоміжної
сировини, спеції і харчові добавки, які використовуються в якості рецептурних
інгредієнтів, повинні відповідати стандартам і водночас підкреслювати їх
специфічність [2]. Збагачення ковбасних виробів рослинною сировиною
можливо тільки шляхом часткової заміни тваринного білка в межах ДСТУ.
Крім впровадження нових рецептур для підприємств м’ясної
промисловості все більш актуальним стає впровадження нових
ресурсозберігаючих технологій. В першу чергу це пов'язано з тим, що в
структурі виробничих витрат підприємств даної промисловості 80-95%
займають матеріальні витрати, більшу частину з яких складають витрати на
сировину, енергію і воду. Вищевказані витрати значно зросли в грошовому
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вираженні за період кризи: транспортні послуги – на 21%, водопостачання – на
29%, газ – на 35% [3]. Тому впровадження інноваційних технологій, таких як
технологія інтенсивного охолодження дозволяє:
− знизити втрати маси готового продукту до 0,8 - 1,5% замість 10 - 20% в
залежності від виду м’ясних виробів;
− зменшити втрати води на технологічні потреби в порівнянні з
традиційним охолодженням виробів;
− скоротити час охолодження в 3-5 рази й таким чином прискорити
процес виробництва;
− знизити на 2/3 норму виробничої площі, яка використовується для
охолодження виробів.
Висновки. Головне завдання м’ясної промисловості – забезпечення
населення високоякісними м’ясними продуктами широкого асортименту.
Продукти, відповідно до сучасних вимог науки про харчування, повинні бути
повноцінними за змістом біологічно необхідних речовин поряд з привабливим
виглядом, яскраво вираженими смаковими та ароматичними властивостями.
Вирішенню проблеми забезпечення населення країни якісними м’ясними
продуктами
й
підвищенню
конкурентоспроможності
вітчизняних
м’ясопереробних підприємств сприяють принципи харчової комбінаторики, що
дозволяють забезпечити потреби населення в енергетично повноцінних,
фізіологічно функціональних, збалансованих, оптимальних за ціною харчових
продуктів з високими ергономічними властивостями. Модернізація виробничих
потужностей і впровадження інноваційних технологій забезпечить раціональне
використання сировини, своєчасну його переробку, зменшення втрат сировини
в процесі виробництва, а готової продукції – в процесі зберігання і доставки
споживачеві. Інноваційний розвиток м’ясної промисловості є основним
фактором зниження собівартості продукції та підвищення ефективності
виробництва.
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Анотація. Робота присвячена удосконалено технологію гарячої солодкої
страви «Суфле шоколадне», що застосовується в дитячому харчуванні.
Запропоновано замінити таку сировину, як шоколад, цукор, масло вершкове,
яйця курячі та коровяче молоко з метою зниження глікемічного індексу страви
та надання їй функціональних властивостей. Встановлено, що внесення
вівсяного молока, гарбуза, насіння льону, яєчного білка, какао-порошку та
крохмалю тапіоки дозволяють отримати суфле прийнятної якості за
органолептичними та фізико-хімічними показниками. Крім того, в результаті
знижується вміст цукру та жиру, страва збагачується цінним полісахаридом
бета-глюканом, а собівартість виготовлення страви знижується.
Ключові слова: суфле, бета-глюкан, харчова цінність.
Abstract. The paper deals with refinement of hot sweet dish “Chocolate soufflé”
that is used in kids’ nutrition. The replacement of chocolate, sugar, butter, eggs and
milk with the aim of decreasing of glycemic index and giving it the functional
properties has been proposed. Adding of oat milk, pumpkin, flax seeds, egg wheat,
cocoa powder and tapioca starch provides soufflé of proper quality by organoleptic
and physical-chemical indexes. As a result soufflé has low fat and sugar content, is
fortificated with β-glucan, and cost value is decreased.
Keywords: soufflé, β-glucan, nutritional value.
Вступ. В останні роки стає помітним погіршення стану здоров’я дитячого
населення. Дефіцит мікроелементів, а саме йоду, цинку, селену, заліза може
призвести до порушень обміну речовин і таких патологічних станів, як
затримання розумового розвитку, виникнення алергічної реакції на різноманітні
продукти харчування, ослаблення імунітету [1]. Через дефіцит цинку
гальмується розумовий розвиток, виникають хвороби печінки [1, 2]. Залізо бере
участь у формуванні гемоглобіну, червоного дихального пігменту крові, без
якого еритроцити втрачають свою здатність ефективно транспортувати кисень.
Дефіцит тільки одного елемента – явище досить рідкісне, зазвичай, нестача
одного елемента призводить до нестачі іншого [1, 3].
1. Нестачу даних речовин можна усунути коригуванням щоденного
раціону. Слід відмітити, що в денному раціоні сучасної дитини переважають
солодощі. Дана група страв містить значну частину вуглеводів, жирів,
рафінованих продуктів, але незначну кількість таких нутрієнтів, як вітаміни,
мікроелементи, поліненасичені жирні кислоти.
2. Окрім не раціонального харчування та низького соціальноекономічного становища України існує ще одна значна проблема, що впливає
на нормальний розвиток сучасної дитини, несприятливі екологічні умови.
Забруднення довкілля отруйними хімічними речовинами, токсинами зумовлює
актуальність проблеми створення нових та поліпшення існуючих рецептур
солодких страв, з метою підвищення опірності організму до шкідливих
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факторів та вилучення з організму радіонуклідів, збагачення виробів
мікроелементами. Для вирішення цих завдань необхідна сировина, що містить
достатню кількість біологічно активних речовин, мікроелементів, вітамінів.
3. Вчені-нутріциологи, спеціалісти технології харчування проводять
пошук альтернативи солодощам, які б мали підвищену харчову цінність, а
також розширили асортимент солодких страв.
4. Останнім часом багато наукових публікацій присвячено вивченню
використання вівса і продуктів його переробки для функціонального
харчування []. Овес – однорічна трав’яниста рослина родини злакових. В
Україні застосовується в якості фуражного зерна, проте дослідження показали,
що овес містить не лише значну кількість клітковини, а й цінний полісахарид βглюкан. Дана речовина розріджує кров, що, свою чергу, впливає на зниження
холестерину та цукру в крові [4, 5, 6]. При переробці вівса на вівсяне молоко
дана речовина переходить в рідину та залишається повністю, вміст її складає на
100 – 0,4 г. Вівсяне молоко отримують настоюванням зерна вівса у холодній
воді протягом 20 хвилин з наступним диспергуванням і відділенням густої
частини [7].
Солодкі страви залежно від температури подавання можуть бути гарячими
(пудинги, суфле, фрукти запечені, фламбовані) та холодними (компоти, киселі,
муси, самбуки). Гарячі солодкі страви типу суфле є популярними десертами у
дитячому харчуванні [10, 11]. Існує рецептура суфле шоколадного №981 [9],
що включає яйце куряче – 32%, цукор – 24%, молоко коров’яче – 24%,
борошно пшеничне вищого сорту – 6%, шоколад чорний – 6%, масло вершкове
– 8%.
Щорічно серед дітей зростає кількість хворих на цукровий діабет,
ожиріння [8]. Дані захворювання виникають внаслідок підвищеного рівня
холестерину в крові. Рівень холестерину підвищується за рахунок споживання
їжі з високим глікемічним індексом та їжі, котра містить у своєму складі велику
кількість насичених жирних кислот та легкозасвоюваних вуглеводів.
Враховуючи даний факт, нами було використано молоко вівсяне, оскільки
вівсяне молоко знижує рівень холестерину в крові за рахунок бета-глюкану [5,
6].
Зважаючи на той факт, що поширюються випадки непереносимості
лактози в дітей, вівсяне молоко є цінним сировинним компонентом для дитячих
страв. Таким чином, дану солодку страву зможуть споживати не лише особи,
що страждають алергією на коров’яче молоко, а й особи, які мають високий
вміст холестерину та рівень цукру в крові.
Замість борошна пшеничного вищого сорту в якості структуроутворювача
пропонуємо використання крохмалю тапіоки. Крохмаль тапіоки крохмалеподібний екстракт, одержаний з коренів маніоки, практично не
містить жирів і білків, в ньому відсутній глютен. В своєму складі містить
вітаміни такі як: холін, тіамін, пантотенова та фолієва кислоти, а також
мінеральні речовини селен, марганець, мідь, фосфор, калій, кальцій, натрій.
Перевагою цього крохмалю є стійкість його структури протягом
технологічного процесу, зокрема, при нагріванні і заморожуванні [12].Також з
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метою зниження вікового порогу пропонується замінити шоколад чорний на
какао-порошок. Також з контрольної рецептури було повністю виключений
цукор білий кристалічний. В якості цукровмісної сировини використано
гарбузове пюре, оскільки гарбуз містить значну кількість власних цукрів
(зокрема, фруктози). Для поліпшення органолептичних властивостей виробу
було запропоновано внесення бананове пюре. Для підвищення харчової
цінності суфле взято свіжу цедру апельсину та мелене насіння льону. Цедра
апельсину містить у своєму складі ефірні олії, цукри, пектинові речовини,
клітковину, лимонну кислоту, азотисті речовини, мінеральні речовини і
глюкозиди [13]. Мелене насіння льону містить вітаміни E, D, B2, B3, B4, B5, B6,
B9, бета-каротин, мінеральні речовини кальцій, калій, залізо, магній, цинк,
селен, йод. В лляному насінні містяться вуглеводів - 12-26%, ефірних олій 3545%, багатих ненасиченими жирними кислотами, слизових речовин-12%, білків
- 20-33% [14].
Кількісне співвідношення запропонованих компонентів встановлювали під
час однофакторних експериментів. Запропонована рецептура суфле, що
отримала назву «Дитяча насолода», подана в таблиці 1.
Таблиця 1
Суфле «Дитяча насолода»
№

Назва сировини

1
2
3
4
5
6
7

гарбуз
насіння льону мелене
крохмаль тапіоки
банан
вівсяне молоко
какао-порошок
яєчний білок

Маса сировини, г
Брутто
Нетто
38
25
10
10
15
15
25
20
33
33
17
17
5
5

Відповідність сировини
нормативній документації
ДСТУ 5045:2008
ДСТУ 4967:2008
ДСТУ 4380:2005
ДСТУ 4033:2001
ЕС 834/2007
ДСТУ 4391:2005
ДСТУ 5028:2008

Технологія приготування представлена у вигляді технологічної схеми
(рис.1).
Основною вимогою в процесі удосконалення технології суфле є
збереження прийнятної якості стави та відповідність органолептичних, фізикохімічних і інших показників якості чинним нормативам.
На першому етапі досліджень було проведено органолептичну оцінку
якості запропонованого суфле «Дитяча насолода» у порівнянні з шоколадним
суфле (табл. 2). Органолептичні показники якості суфле були переведені за
допомогою шкали Харінгтона у відносні одиниці і представлені у вигляді
профілограм (рис. 2).
За даними табл. 2 видно, що введення до рецептури запропонованих видів
сировини дозволяє отримати вироби з більшим об’ємом та більш пористою
структурою. Запропонована сировина позитивно позначається на якості суфле.
Вироби мають прийнятний колір, зовнішній вигляд, смак, запах. Встановлено,
що контрольний зразок поступається дослідному за показником консистенції та
запаху.
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Рис. 1. Технологічна схема виготовлення суфле «Дитяча насолода»
Показники органолептичної оцінки якості «Суфле»

Найменування
підгрупи
показників

№
пор.

Найменування
додаткових
показників

Зовнішній вигляд

Консистенція

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид на розрізі

11
12
13

Форма
Стан поверхні
Чистота
Однорідність
Інтенсивність
Солодкість
Інтенсивність смаку
Виразність
Чистота
Пористість щільної
частини
М’якість
Однорідність
Колір

Колір
Смак
Запах
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Таблиця 2

Показники якості зразків
Абсолютні, бали
Відносні
№1
№2
№1
№2
(контроль) (дослід) (контроль) (дослід)
4,9
5
0,98
1
4,9
4,7
0,98
0,94
4,8
4,8
0,96
0,96
4,8
4,8
0,96
0,96
4,8
5
0,96
1
4,7
4,7
0,94
0,94
4,8
4,9
0,96
0,98
4,9
4.8
0,98
4,96
4,9
5
0,98
1
4,8
4.8
4.8
4,9

5
5
4.8
4

0,96
0,96
0,96
0,98

1
1
0,96
0,8
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Аналіз рисунків 2 і 3 показав більшу площу профілограм органолептичних
показників у дослідного суфле «Дитяча радість» в порівнянні з контрольним
зразком. Це свідчить про придатність його до впровадження у виробництво і
реалізації в умовах закладів ресторанного господарства.

а) суфле «Дитяча радість»
б) суфле шоколадне (контроль)
Рис.2. Профілограма якості суфле
На наступному етапі досліджень оцінювали фізико-хімічні показники
якості суфле, а саме масову частку вологи, жиру, кислотність, питомий обє'м,
пористість та масову частку цукру (табл. 3).
Таблиця 3
Фізико–хімічні показники якості дослідних зразків суфле
Найменування
показника

Нормативне
значення

Масова частка вологи, %
Масова частка жири, %
Кислотність, град
Питомий об’єм, см/г
Питома вага
Пористість, %
Масова частка цукру %

Не регламентується
Не більше 3%
Не регламентується
Не регламентується
Не регламентується
Не регламентується
Не більше 3%

Значення показника в зразках
№1 – контроль
№2 (суфле
(шоколадне суфле) «Дитяча радість»)
40
39
14
2
4
0,25
1,76
2
0,56
0,80
49,2
31,8
10
2,5

Як видно з даних табл. 3, масова частка вологи дослідного суфле має
близьке значення до контрольного зразка. В той час, як вміст жиру в суфле
«Дитяча радість» у 7 разів нижчий, а вміст цукру – у 4 рази. Це пов'язано з
виключенням з рецептури таких енергоємких компонентів, як вершкове масло,
шоколад, цукор. Розрахунок глікемічного індексу показав, що суфле «Дитяча
радість» має значення глікемічного індексу 13,7 %, а контрольного зразку –
шоколадного суфле – 23, 9%. Таким чином, удосконалене суфле має на 11 %
знижений глікемічний індекс, що є позитивним і може бути рекомендований
для дітей з підвищеним вмістом цукру в крові.
Висновки. У результаті проведених досліджень удосконалена технологія
гарячої солодкої страви суфле може бути запропонована у дитячому харчуванні
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дітей віком від трьох років. Суфле «Дитяча радість» має нижчий глікемічний
індекс, у рази нижчий вміст цукру і жиру і при цьому прийнятну якість. Дуже
цінним є вміст полісахариду β-глюкану, який істотно знижує рівень холестерин
та рівень цукру в крові. Крім того, внесення вівсяного молока та заміна
шоколаду на какао-порошок значно знизить собівартість даної страви.
Такі вироби можуть бути рекомендовані для дитячого, дієтичного та
профілактичного харчування.
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Анотація. Для організації та налагодження виробництва альтернативних
джерел енергії необхідно забезпечити їх конкурентоспроможність на ринку
енергоносіїв органічного походження.
В роботі визначено оптимальні технологічні параметри приготування та
зброджування зернового сусла високої концентрації 20-30 % сухих речовин з
використанням осмофільного та термотолерантного штаму дріжджів
Saccharomyces cerevisiae ДО-16 (селекція НУХТ), здатного синтезувати до 17
% спирту. Підібрані оптимальні концентрації засівних дріжджів для
зброджування сусла високої концентрації, а також температурні режими, які
дозволяють інтенсифікувати процес зброджування.
Ключові слова: зброджування, дріжджі, сусло, спирт, концентрація.
Abstract. For the organization and establishment of alternative energy sources
is necessary to ensure their competitiveness in the energy market of organic origin.
In this paper we describe the use of optimum technological parameters for
preparation and fermentation of a high concentration wort 20-30 % solids using
osmophilic and thermotolerant yeast strain Saccharomyces cerevisiae DO-16
(selection of NUPT), capable of synthesizing up to 17 % alcohol, were determined.
The selected optimal concentrations of planting yeast during fermentation of the wort
of high concentration, as well as temperature regimes that allow intensifying the
process of fermentation.
Key words: fermentation, yeast, mash, alcohol concentration.
Нині виробництво паливного біоетанолу для України є перспективним
напрямком, що сприятиме покращенню екологічного стану навколишнього
середовища.
Розроблення безвідходної технології переробки зернової сировини в
біоетанол обумовлює необхідність використання високонцентрованого сусла з
послідуючим зброджування, осмофільними та термотолерантними дріжджами.
для забезпечення рентабельності виробництва
Швидкість зброджування вуглеводів сусла в значній мірі залежить від
кількості засівних дріжджів. Тому збільшення їх концентрації є одним із
ефективних шляхів інтенсифікації процесу бродіння і зменшення
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експлуатаційних витрат на йогоздійснення.
В технології спирту з крохмалевмісної сировини гідроліз крохмалю до
моно- і дисахаридів на стадії термоферментатівної обробки сировини
проходить не повністю і продовжується під час зброджування сусла після того,
як зброджено не менше 1/3 глюкози. Тому скорочення тривалості стадії
головного бродіння суттєво впливає на інтенсивність дооцукрення декстринів і
скорочує загальний термін процесу зброджування.
Вплив кількості засівних дріжджів на технологічні показники спиртового
бродіння досліджували на суслі з кукурудзи концентрацією 20 і 28 % СР.
Засівні дріжджі задавали в кількості 20, 40, 60 і 80 млн / см³.
На основі проведених досліджень встановлено, що вихід спирту з 1 тони
умовного крохмалю досягає максимального значення при концентрації засівних
дріжджів в межах 40 ... 60 млн/см³ (табл.1).
Таблиця 1.
Вплив концентрації засівних дрожжіжджів на показники спиртової
бражки
Назва
Кількість засівних дріжджів, млн./см3
показника
20
40
60
80
20 % 28 % 20 % 28 % 20 % 28 % 20 % 28 %
СР
СР
СР
СР
СР
СР
СР
СР
Кислотність, град
0,45 0,46 0,44 0,43 0,44 0,44 0,45 0,43
рН бражки
4,8
4,2
4,6
4,3
4,7
4,3
4,5
4,2
Вміст спирту, % об.
10,80 14,62 10,81 14,72 10,80 14,77 10,79 14,80
Розчинених вуглеводів, 0,310 0,600 0,290 0,501 0,280 0,496 0,250 0,482
г/100 см3
Нерозчиненого
0,090 0,091 0,090 0,090 0,085 0,089 0,085 0,090
3
крохмалю, г/100 см
Спирто-розчинних
0,16 0,26 0,15 0,20 0,15 0,19 0,12 0,18
3
вуглеводів, г/100 см
Декстринів, г/100 см3
0,15 0,17 0,14 0,15 0,12 0,12 0,13 0,12
3
Гліцерину, г/100 см
0,58 0,66 0,57 0,64 0,55 0,63 0,59 0,64
3
Дріжджів, млн./см
150
210
230
270
215
275
230
280
Вихід спирту, дал/т 66,65 66,60 66,60 66,63 66,60 66,62 66,59 66,60
умовного крохмалю
При збільшенні кількості засівних дріжджів і концентрації сусла до 28 %
СР вміст спирторозчинних вуглеводів в бражці знижується від 0,26 до 0,18 г /
100 см³ , а концентрація спирту в бражці підвищується в середньому на 1,23 %
за рахунок більш повного зброджування вуглеводів сировини.
Під час бродіння спиртові дріжджі синтезують поряд з спиртом інші
органічні сполуки, на що витрачається певна кількість зброджуваних
вуглеводів, це зменшує питомий вихід цільового продукту. Найбільша кількість
вуглеводів серед інших супутніх органічних речовин витрачається на синтез
гліцерину (1,39 г на 1 г гліцерину). Тому заходи, спрямовані на зменшення його
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синтезу, є резервом для збільшення виходу спирту. Найменше гліцерину
синтезувалось при кількості засівних дріжджів 40 ... 60 млн / см³. Крім того,
збільшення популяції дріжджів гальмує розвиток сторонньої мікрофлори. За
традиційною технологією оцукрювання розрідженого сусла до зброджуваних
вуглеводів здійснюється в оцукрювачі при температурі 50 ... 55ºС протягом 25
... 40 хв. За таких умов оцукрювач може бути джерелом розвитку
кислотоутворюючої мікрофлори, і при цьому ферментні препарати втрачають
до 40 % активності [2].
Враховуючи, що оптимум дії оцукрюючих ферментних препаратів
знаходиться при температурах 50 ... 55 ºС, тому доцільно наближати
температуру бродіння до оптимуму дії ферментів. Для цього необхідно
визначити лімітуючі межі підвищення температури бродіння, при якій спиртові
дріжджі будуть зберігати високу фізіологічну активність. Це є ключовим
питанням при зброджуванні сусла високих концентрацій.
В наступній серії досліджень зброджували сусло з кукурудзи з
концентрацією 20, 26 і 30% СР., при температурах 30, 32, 35 і 37 ºС. Засівні
дріжджі вносили з розрахунку 20 і 40 млн/см³ залежно від концентрації сухих
речовин сусла.
Аналіз динаміки зброджування сусла показав, що з підвищенням
температури бродіння активність дріжджів зростає незалежно від початкової
концентрації сухих речовин сусла, а його тривалість скорочується. Так, при
температурі бродіння 35 ºС за перші 36 годин інтенсивність зброджування
сусла була вищою в середньому на 20 ... 30 % у порівнянні з контролем. Далі
інтенсивність бродіння знижувалась, що може бути обумовлено високою
концентрацією спирту, який гальмує процеси метаболізму дріжджової клітини.
При температурі 30 ºС (контроль) тривалість бродіння знаходилось в межах 72
... 84 годин залежно від початкової концентрації сухих речовин сусла. З
підвищенням температури бродіння від 32 до 37 ºС його тривалість
скорочувалась і становила 40 ... 45 годин при концентрації (20% СР); 58 ... 62
години (26 % СР) і 72 ... 76 годин (30 % СР). З підвищенням температури
зброджування висококонцентрованого сусла (26 ... 30% СР) від 30 до 37 ºС
тривалість бродіння скорочувалась в середньому на 6 ... 10 годин і знаходилась
в межах 58 ... 76 годин.
Підвищення температури зброджування від 30 до 32ºС концентрація
спирту в бражці зростала на 0,37; 0,51 і 0,64 % для концентрацій сусла – 20; 26 і
30 % СР відповідно. При підвищенні температури від 32 до 37 ºС концентрація
спирту в бражці істотно не змінювалась за однакової концентрації
сусла. Максимальна кількість мертвих дріжджових клітин спостерігалась при
температурі 37 ºС та концентрації сусла 30 % СР, і складала –18%. Найменший
вміст розчинених вуглеводів в бражці був отриманий за температури 35 ºС.
Аналіз отриманих даних показав, що зміна температури зброджуваня порізному впливала на окремі хіміко-технологічні показники спиртової бражки.
Тому були проведені дослідження постадійного зброджування сусла за такими
режимами:
- перший – 24 години при температурі 32ºС, наступні 36 годин - при
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температурі 35 ºС і доброджування при температурі 30 ºС;
- другий – 35 ºС перші 24 години і 36 годин при температурі 32 ºС до кінця
бродіння.
Постадійне зброджування висококонцентрованого сусла дозволило
забезпечити високу фізіологічну активність дріжджів, створити умови для
зниження на 8 ... 10 % концентрації декстринів, на 17 ... 20 % знизити кількість
мертвих клітин в бражках.
З технологічної точки зору найбільш доцільним є другий режим, за якого
відпадає потреба охолодження розрідженого сусла до більш низької
температури
32 ºС. Такий температурний режим є ефективним при
зброджуванні сусла високих концентрацій 26 ... 30% СР і може бути
рекомендований для промислового використання.
Використання запропонованої технології зброджування сусла високих
концентрацій дозволить збільшити вміст спирту в зрілих бражки, а також
підвищити потужність спиртових заводів без додаткових капіталовкладень,
знизити на 20-30% вихід барди і тим самим покращити екологічний стан
навколишнього середовища.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования пищевой
ценности и товароведная оценка ягод жимолости, произрастающей в
Алтайском крае. Установлено, что данные образцы обладают высоким
содержанием биологически активных веществ и могут быть рекомендованы
для производства специализированных продуктов.
Ключевые слова. Ягоды, жимолость, биологически активные вещества,
характеристика сортов, потребительские свойства, пищевая ценность.
Abstract. The article presents the results of nutritional research and evaluation
the commodity characteristic honeysuckle berries growing in the Altai region. It is
found that the data sample has a high content of biologically active substances and
can be recommended for food fortification and further processing.
Keywords. Berries, honeysuckle, biologically active substances, bioflavonoids,
characteristic of varieties, organoleptic characteristics, physical and chemical
indicators, minerals, vitamins.
Введение
В настоящее время отмечен повсеместный круглогодичный дефицит
практически всех 12 витаминов, каротина, отдельных минеральных веществ,
неусвояемых
углеводов,
что
приводит
к
возникновению
алиментарнозависимых
заболеваний,
неоправданным
социальным
и
экономическим потерям [4].
Коррекция рациона может осуществляться путем использования
витаминно-минеральных премиксов или обогащённых ими пищевых
продуктов. Другим путём может быть включение в рацион натурального
растительного сырья и продуктов его переработки. При этом особое внимание
уделяется изучению местных, малоиспользуемых плодово-ягодных культур,
одной из которых является жимолость [1;3].
В настоящей работе поставлена задача исследования ягоды жимолости в
качестве одного из перспективных источников витаминов, минеральных
веществ, пектина. Представляло целесообразным дать характеристику
рассматриваемому виду сырья.
Жимолость (лат. Lonicera) – род прямостоячих, вьющихся или ползучих
кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae). Своё
название род получил в честь немецкого математика, физика и ботаника Адама
Лоницера (1528−1586). Предполагают, что русское название произошло от
старого белорусского слова «жимолодь», означающего «растение с крепкими
жилками». Известно около 190 видов, которые произрастают почти во всех
областях Северного полушария, Гималаях и Восточной Азии. Около 50 сортов
жимолостей произрастает в нашей стране – на Кавказе, в Средней Азии, в
Сибири, на Дальнем Востоке. В последние годы жимолость успешно начали
культивировать в средней зоне европейской части России. Помимо раннего
созревания основным достоинством жимолости является богатый набор
биологически активных и целебных веществ. Ягоды богаты Р-активными
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соединениями, витаминами А, С; минеральными веществами – железом,
калием, медью и йодом, фосфором, кальцием, марганцем, кремнием,
алюминием, стронцием, барием, цинком и др. Содержание Р-активных
соединений достигает от 200 до 1800 мг/100г, они благотворно воздействуют на
сердечно-сосудистую систему. Ягоды обладают противовоспалительным,
мочегонным, желчегонным и антиязвенным действием. В народной медицине
используют для профилактики и лечения гипертонической болезни,
кровотечений, вызванных хрупкостью кровеносных сосудов, при расстройствах
желудочно-кишечного тракта, малярии, при заболеваниях желчного пузыря.
Настои цветков и листьев используют как дезинфицирующее и
противовоспалительное средство при болезнях глаз и горла. Соком жимолости
лечат язвы и лишаи на коже[7].
Среди ягодных кустарников жимолость лидирует по содержанию магния,
который помогает нашему организму при борьбе со стрессами. В зависимости
от климатических условий произрастания химический состав в ягодах
жимолости изменяется. Например, в сухом жарком климате уменьшается
кислотность, возрастает содержание сахара, дубильных и красящих веществ,
появляется небольшая горечь. При влажных и прохладных условиях
выращивания повышается кислотность и содержание витамина С. При
умеренных климатических условиях в плодах повышается содержание
моносахаридов и витамина С и фенольных соединений.
Целью данных исследований являлась товароведная оценка ягод
жимолости выращенной в Алтайском крае РФ и перспективы их использования
в переработке.
Сорт Голубое веретено выведен в НИИ садоводства Сибири им. М.А.
Лисовенко, раннего срока созревания. Зимостойкий сорт, устойчив к болезням.
Средняя урожайность – 76,6 ц/га, максимальная – 100 ц/га. Универсального
назначения. Среднерослый куст высотой 0,8−1,0 м, с тонкими неопушенными
побегами зеленого цвета. Средняя масса ягоды – 0,88 г. Ягоды удлиненноверетиновидной формы, почти чёрные, с голубым отливом и восковым
налётом, кисло-сладкого, освежающего, хорошего вкуса.
Салют. Сеянец первого поколения из семян ж. алтайской, собранных в
Восточном Казахстане.
Куст сильнорослый – до 2 м в высоту. Побеги прямые, зеленые, листья
слабоопушенные с нижней стороны пластинки, средней величины, широколанцетной формы, с клиновидным основанием. Прилистники отсутствуют.
Соплодия выше средних размеров, со средней массой 0,7-0,8 г,
максимальной – до 1,04 г, удлиненные, заостренно-эллиптические. Темносиние, широко-веретеновидной формы. В свежих ягодах ощущается привкус
горечи.
Богат Р-активными соединениями – 871,0 мг/100г.
Содержание сахаров – 8,23%, органических кислот – 4,48%, витамина С –
32,7 мг/100г, пектиновых веществ – 0,81%
Сорт вполне зимостойкий и устойчивый против весенних заморозков.
Селена. Сорт ж. алтайской (L. altaica P.). Выведен в НИИСС им. М.А.
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Лисавенко в результате отбора среди сеянцев, выращенных из семян,
собранных экспедицией 1974 г. в диких зарослях Восточного Казахстана (в
долине реки Убы). Ценится за высокую зимостойкость, устойчивость к
заморозкам во время цветения, хорошее развитие кустов, скороплодность.
Средняя масса соплодий – 0,9 г, максимальная 1,2 г. Вкус плодов кислосладкий ощутимой горчинкой, дегустационная оценка свежих плодов – 4,0
балла. Содержание сухих растворимых веществ – 14,73%, сахаров – 8, 72%,
органических кислот – 3,33%, витамина С – 21,1 мг/100г, Р-активных
соединений – 1050 мг/100г, пектиновых веществ – 1,58%. Средняя урожайность
– 2,7 кг с куста (9,7 т/га), максимальная – 4,5 кг с куста в семилетнем возрасте.
Берель. Сорт получен от скрещивания, проведенного в 1980 г.
Материнская линия – ж. алтайская сорт Сириус (из семьи сеянцев от
свободного опыления, выращенных из семян, собранных в Рудном Алтае);
отцовский компонент скрещивания – смесь пыльцы сортов ж. камчатской:
Голубое Веретено, Синяя Птица, Лазурная. Выделен в элиту в 1983 г.
Зимостойкий, устойчив к весенним заморозкам, к вредителям и болезням.
Очень скороплоден, прикрепление к плодоножке хорошее. Дегустационная
оценка свежих плодов – 4,5 балла. Содержание сухих растворимых веществ –
12,34%; сахаров – 9,72; кислот – 0,33%; витаминов С – 29,1 мг/100г; Р-активных
соединений – 982; пектина – 0,53 мг/100г. Сорт универсального назначения.
Памяти Гидзюка. Сорт от свободного опыления дикорастущей формы
популяции жимолости Турчанинова. Получен на Бакчарском опорном пункте
северного садоводства НИИСС им. Лисовенко. Среднего срока созревания.
Морозостойкий, устойчивый к болезням. Поражается вредителями в слабой
степени, универсальный [2].
Слаборослый полусжатый куст с тонкими, изогнутыми, неопушенными
побегами зеленой окраски и с антоциановым оттенком. Ягоды средней
величины (0,7 г), удлиненно-цилиндрической формы, почти черные, с сильным
восковым налетом. Кожица плодов средней толщины. Вкус кисло-сладкий,
очень хороший.
Все приведенные сорта жимолости высокозимостойкие, урожайные,
скороплодные, высоковитаминные, высокотехнологичные, перспективны для
производства и переработки (З.И. Лучник, З.П. Жолобовой, И.К. Гидзюк, Н.В.
Савенковой и др.).
Объекты и методы
В качестве объектов на различных этапах исследования использовались
ягоды жимолости помологических сортов «Голубое веретено», «Салют»,
«Селена», «Берель», «Памяти Гидзюка», произрастающие в садоводстве НИИ
им. Лисавенко г. Барнаула Алтайского края (согласно РСТ РСФСР 21-75
Жимолость свежая съедобная). Исследованию подвергались ягоды жимолости
после сбора.
Качество ягод исследовалось по совокупности органолептических, физикохимических показателей в смеси сортов равных пропорциях. При выполнении
работы использовались также методы исследований безопасности, в том числе
микробиологические.
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Результаты и их обсуждения
Результаты товароведной характеристики сортосмеси ягод жимолости
представлены в таблице 1.
Таблица1
Товароведная характеристика сортосмеси ягод жимолости
Характеристика
Наименование
по РСТ РСФСР 21-75
исследуемых образов
показателя
«Жимолость свежая
съедобная».
Ягоды свежие, чистые, Ягоды
свежие,
не
не
мятые,
съемной перезревшие,
чистые,
Внешний вид
зрелости и окраски, без поверхность ягод сухая,
плодоножек,
без
посторонних
заболеваний
и примесей. Не мятые.
повреждений
Неоднородные
по
вредителями
окраске.
Допускаемое
содержание ягод, % от
массы, не более
не достигшие съемной
зрелости и окраски

5

2±0,2

Помятых и перезрелых
для розничной торговли

5

для переработки

65

Допускаемое
содержание
посторонних примесей
(веточек,
листьев,
плодоножек), %, от
массы, не более

0,5

2±0,1

0,3±0,02

Результаты исследования органолептических показателей ягод жимолости
показали, что ягоды свежие, не перезревшие, чистые, поверхность ягод сухая,
без посторонних примесей, не мятые. Примеси не допускающиеся по
нормативно-техническому документу, отсутствуют.
Для органолептического определения показателей качества свежих ягод
жимолости (смесь исследуемых сортов) применена 5-балловая шкала оценки
органолептических показателей качества профильным методом (рисунок 1).
Шкала позволяет наиболее полно отобразить отклонения органолептических
показателей качества ягод жимолости от эталона.
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Рисунок 1− Профиль цвета, вкуса и запаха ягод жимолости (Lonicera)
Как видно из результатов исследований, наивысшую оценку по внешнему
виду и консистенции получили свежие ягоды жимолости, которые
представляли собой хорошо развившиеся ягоды, свежие, целые, чистые, без
механических повреждений, без видимых дефектов, характерной для данного
сорта окраски, имели упругую, плотную консистенцию, нежную, сочную
мякоть, за что получили максимальное количество баллов – 5,0±0,0 баллов. По
цвету – ягоды имели фиолетовый, однородный, свойственный данному виду
ягод в стадии потребительской зрелости цвет, у некоторых плодов отмечен
бурый цвет в количестве не более 10%, поэтому они получили 4,9±0,1 балла.
Ягоды имели слабо выраженный, приятный запах, с привкусом горечи,
присущий свежим ягодам без посторонних запахов; вкус − менее сладкий,
свойственный свежим ягодам, поэтому они получили 4,8±0,2 балла.
На основе вышесказанного можно сделать следующий вывод: образцы
ягод жимолости по органолептическим показателям отвечают требованиям
нормативных документов и могут быть рекомендованы для получения
продуктов переработки из них.
Таблица 2
Физико-химические показатели ягод жимолости (сортосмесь)
(на сырую массу в среднем за 5 лет)
Фактическое
По данным
содержание
Наименование показателя
литературы*
(х±σ, при n=5)
Массовая доля влаги, %
Сухие вещества, %
Зола, %
Пектиновые вещества, %
Общий сахар, %, в т.ч.:
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0,2-2,0
0,8-1,58
6,6-12,7
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73,07±0,2
11,93±0,3
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10,62±0,4
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- моносахара
- сахароза
Массовая доля витамина С, мг/100г
Клетчатка, %
Р-активные вещества, мг/100г
Органические кислоты, % (по
яблочной)
*6,9

6,8-8,6
6,0-7,5
57,3
0,3-4,0
200-1600
0,6-2,3

6,42±0,4
5,8±0,4
54,9
1,74±0,1
631
1,46±0,3

Сравнительный анализ данных показал, что в испытуемой партии ягод
жимолости содержится 73,07±0,2% воды, что ниже литературных данных на
2% по нижней границе интервала. Это может быть объяснено недостаточным
количеством осадков в период плодообразования на ветреных участках сада.
В зависимости от условий вегетационного периода и места произрастания
содержание сухих веществ в ягодах жимолости составляет в пределах 10-14%
[4].
Общая сумма сухих веществ в исследуемых образцах жимолости
варьирует в незначительных пределах и составляет 11,93±0,3%, что в пределах
норм согласно литературным данным.
Общее содержание сахаров в ягодах жимолости находится в пределах
верхней границы литературных данных. Такое содержание могло быть
обусловлено интенсивностью фотосинтетических процессов в момент роста и
развития растения на хорошо освещенных солнцем участках произрастания.
Пектиновые вещества представлены в основном в виде пектина, который
растворен в клеточном соке. В нашем образце пектиновые вещества содержатся
в количестве 0,95±0,2%, что соответствует литературным данным.
Содержание клетчатки в ягодах жимолости составляет 1,74±0,1%, что в
пределах нормы.
Одним из наиболее важных компонентов в составе ягод являются
органические кислоты, содержание которых зависит не только от вида ягод, но
и от сорта и степени зрелости. В ягодах жимолости по литературным данным
содержатся яблочная, лимонная, фенолокислоты в пределах 0,6-2,3% [6;7].
Кислотность испытуемых образцов жимолости в пересчёте на яблочную
кислоту составила 1,46±0,3%. Сопоставление полученных результатов со
средними литературными данными свидетельствуют о том, что кислотность
ягод жимолости из Алтайского края занимает промежуточное положение, то
есть ягоды являются умеренно кислыми, что является свойственным данному
виду ягод.
В результате проведённых исследований установлено, что ягоды
жимолости богаты необходимыми в питании человека веществами, в том числе
на долю сахаров приходится около 40%, органических кислот – 4%, дубильных
и красящих веществ – 7,5% от общего количества сухих веществ. Жимолость
является поливитаминной культурой, содержащей значительное количество
биологически активных веществ (таблица 3).
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Таблица 3

Витаминный состав сортосмеси ягод жимолости
Витамины
Нормы среднесуточной
Содержание, мг/100г
потребности человека,
(х±σ, при n=5)
мг
В1 (тиамин)
1,5
0,03±0,02
В2 (рибофлавин)
1,8
0,03±0,02
В9 (фолацин)
5,0
0,06±0,01
РР (ниацин)
3,0
−
С (аскорбиновая
90
75,6±0,2
кислота)
Р-активные соединения:
30-50
2193,1±34,25
Катехины
50
440,7±6,40
Антоцианы
50
1355,6±18,55
Лейкоантоцианы
50
358,2±5,7
Флавонолы
30
38,6±0,3

Ягоды жимолости содержат преимущественно водорастворимые витамины
группы В и витамин С, суточную потребность в витаминах группы В
исследуемые образцы удовлетворяют в незначительной степени – менее 1/10, а
витамин С обеспечивает суточную потребность на 84%. Кроме того ягоды
жимолости в значительной степени содержат в своем составе высокое
количество биофлавоноидов, представленных катехинами, флавонолами и
антоцианами, при явном преобладании последних [9].
Данные исследования говорят о том, что содержание витамин С в ягодах
жимолости удовлетворяет суточную норму потребления, а водорастворимые
витамины, дают менее 1/10 суточной нормы.
В таблице 4 представлены данные по содержанию биологически активных
веществ в отдельных сортах жимолости
Таблица 4
Количественное содержание биологически активных веществ
в отдельных сортах жимолости
Образцы
Содержание, мг/100 г
жимолости
антоцианы
сумма
сумма
катехины
органических флавонолов и
кислот
флавонов
Салют
566
114
51
51
Голубое веретено
429
94
73
15
Берель
527
171
126
73
Селена
450
150
55
55
Содержание в ягодах жимолости катехинов обеспечивает им вяжущий
вкус. Горький вкус ягод жимолости обусловлен содержанием гиперазидов.
Таким образом, на основе хроматографического анализа в ягодах
жимолости культивируемой в Алтайском крае смесь сортов Берель, Голубое
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веретено, Салют, Селена, установлено содержание хлорогеновой кислоты,
аскорбиновой кислоты, рутина, гиперозида, катехинов, содержание которых
обеспечивает ягодам физиологическую ценность и специфические
органолептические свойства.
Ягоды жимолости являются хорошим источником макро- и
микроэлементов, что свидетельствует о биологической активности и
полезности данного сырья.
В таблице 5 приведены данные минерального состава ягод жимолости из
Алтайского края.
Таблица 5
Минеральный состав ягод жимолости
Содержание,
Суточная
Химический
По данным
мг/кг
потребность
элемент
литературы*
(х±σ, при n=5)
человека, мг
Макроэлементы:
натрий
30,0−35,2
32,5±0,2
4000-6000
кальций
19,3−27,9
20,3±0,2
800
калий
70,3−119,0
75,2±2,1
2500
фосфор
35,7−75,7
47,3±3,2
1200
магний
21,7−30,0
26,6±0,2
400
Микроэлементы:
железо
8,2−11,5
9,7±0,3
10-15
марганец
3,1−13,5
5,6±0,2
2-5
*[2,3,5]
Из исследуемых в ягодах жимолости минеральных элементов
присутствуют натрий, калий, кальций, фосфор, магний, железо, марганец и др.,
которые принимают участие в создании различных металлоферментов и
оказывающие благоприятное воздействие на организм человека. По
содержанию марганца в жимолости легко можно удовлетворить суточную
потребность в нём, другие элементы – менее 1/10.
Ягоды жимолости, собранные на территории Алтайского края и
рекомендованные в качестве дополнительного сырья для переработки были
исследованы на содержание токсинов микроорганизмов. Безопасность
оценивали в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза «О
безопасности пищевой продукции» 021/2011. Результаты исследований
представлены в таблице 6.
Анализ микробиологических показателей ягод жимолости показал
санитарно-гигиеническое благополучие свежих ягод жимолости, что позволяет
их использовать в переработке и для дальнейшего использования.
Проведённые исследования показали, что ягоды исследуемых сортов
жимолости, произрастающих в Алтайском крае РФ, являются хорошим
источником биологически активных веществ, что характеризует их как ценное
сырье в разработке новых видов продуктов питания с повышенной пищевой
ценностью.
Научный взгляд в будущее
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Таблица 6
Микробиологические показатели свежих ягод жимолости
Наименование показателя
Значение
Фактическое
показателя
значение
Количество мезофильных аэробных и
факультативно - анаэробных
5х103
1х103
микроорганизмов, КОЕ/г., не более
Масса продукта г (см3), в БГКП
1,0
не обнаружены
которой не допускаются
(колиформы)
Плесени, КОЕ/г, не более
50,0
20,0
Дрожжи КОЕ/г, не более
20,0
10,0
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Лібман М. А.
ВИКОРИСТАННЯ ПОРОШКУ КЕРОБУ У ТЕХНОЛОГІЇ
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
Libman M.A
THE USE OF POWDER OF CAROB IS IN TECHNOLOGY OF PASTRY
WARES

Анотація. У статті розглядається можливість використання порошку з
керобу у виробництві кондитерських виробів. Досліджено хімічний склад
керобу. Обґрунтовано доцільність введення керобу до складу рецептур мафінів.
Ключові слова: кероб, мафін, цукри, вегетаріанство
Summary. This paper deals with the use of carob powder in the production of
pastry wares. Studied the chemical composition of carob. Grounded expedience of
introduction in the complement of carob of compounding of muffins.
Keywords: carob, muffin, sugars, vegetarianism
Вступ
Виробництво кондитерських борошняних виробів в Україні стрімко
зростає та розвивається. Хоча дієтологи рекомендують обмежувати кількість
випічки в раціоні, особливо людям зі схильністю до захворювань серцевосудинної системи, ожиріння і т.д. Така позиція обумовлюється високою
калорійністю даних виробів, а також обмеженою функціональністю. Проте
незважаючи на всі протипоказання люди не завжди можуть відмовитись від
кондитерських виробів. Саме тому актуальним є розроблення рецептур нових
кондитерських борошняних виробів функціонального призначення зі зниженою
калорійністю, зниженням вмісту цукрів та збагачених поживними речовинами.
Кондитерські вироби користуються популярністю як у дорослих,так і в
дітей, тому особливої уваги потребують вироби, які містять какао-продукти.
Вони відрізняються низькою фізіологічною активністю, оскільки теобромін,
який входить до їх складу, впливає на нервову та серцево-судинну систему.
Крім цього такі кондитерські вироби є алергенними та мають високу
енергетичну цінність , тому їх споживання варто обмежувати.
Для того, щоб зменшити даний негативний вплив доцільним є включення в
рецептуру керобу - порошку з перемелених сушених плодів ріжкового дерева.
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Його смак і аромат нагадує шоколад з кавовим відтінком. З висушеної та
змеленої м'якоті плодів і виходить кероб, що буває двох видів - кероб світлий і
кероб темний. Світлий виходить з висушених сирих бобів, а темний - з
попередньо обсмажених.

Рис. 1 Відмінність порошку керобу та какао
Дані дослідження
У порошку керобу міститься значна кількість цукрів - 48-56%, зокрема
цукрози - 32-38%, глюкози - 5-6%, фруктози та мальтози 5-7%; а також білки 3-8 %, зола (мінеральні елементи) - 2-3%, жири - 0,2-0,6 , вітаміни А, В, В2, В3 і
D. У його складі також дуже багато заліза, тому доцільно вживати при
недокрів'ї, як компонент відновної дієти після перенесених тяжких
захворювань, хірургічних операцій. У плодах величезна кількість калію, який
необхідний для нормальної роботи серцево-судинної системи і нирок. Калій
виводить з організму зайву воду, тим самим знімає набряки і полегшує роботу
серця і нирок. Магній також необхідний для нормальної роботи серця і
нервової системи, і цей мінеральний елемент у великих кількостях присутній в
плодах ріжкового дерева. Високий вміст кальцію - ще одна перевага керобу.
Цей продукт буде особливо корисний для зміцнення кісток і зубів.
Порошок керобу не має особливих протипоказань, однак містить багато
сахарози, тому його виключають з раціону при цукровому діабеті. Хоча в інших
випадках він зовсім безпечний, може вживатися в будь-якому віці, а також під
час вагітності і лактації.
Кероб ще називають «здоровим шоколадом», бо він вважається
замінником, і какао, і цукру. У ньому міститься менше жирів і більше
вуглеводів (сахарози і фруктози), що дозволяє знизити калорійність також і за
рахунок зменшення збуджуючих речовин кофеїну і теоброміну, що
викликають звикання і алергію, а також фенілтіламін і фромамін, які можуть
стати причиною мігрені. У керобі немає щавлевої кислоти, що зв'язує кальцій і
цинк. Завдяки такому хімічному складу часто зустрічається у раціоні
вегетаріанців.
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика харчової та енергетичної цінності какао і
керобу, г/100 г
Складники
Какао
Кероб
1789 кДж
929 кДж
Енергетична цінність
(428 кКал)
(222 кКал)
Білки
27
4,6
Жири
11
0,7
Вуглеводи, в т.ч
54
49
0,5
40,5
Цукри
Відносно новий вид борошняних кондитерських виробів на ринку України
– мафіни; він швидко набув популярності та користується великим попитом у
всіх верств населення, особливо їх полюбляють діти. Вони готуються з великою
кількістю різноманітних смакових добавок (креми, цукати, какао та ін.), що
робить доступним коригування рецептури для створення функціонального
продукту.
Під час розроблення борошняних кондитерських виробів функціонального
призначення основна увага приділяється збільшенню вмісту в них
функціональних інгредієнтів (харчових волокон, білків, вітамінів,
антиоксидантів тощо) і зниженню енергетичної цінності. Задовольняє ці
потреби використання порошку керобу у рецептурах кондитерських виробів мафінах. Харчові волокна та фенольні антиоксиданти, що входять до складу
керобу зменшують вміст в крові «поганого» холестерину. Хоча білків в керобі
небагато - 3-8% від сухої ваги, у ньому міститься майже повний набір вільних
амінокислот, включаючи незамінні. Використання керобу дозволяє зробити
мафіни доступними і корисними. Високий вміст натуральних цукрів в керобі
знижує споживання рафінованого цукру, а низький вміст жирів робить його в
два рази менш калорійним, ніж какао. Кероб не викликає карієс і сприяє
зміцненню кісткової тканини за рахунок високого вмісту фосфору і кальцію. Це
робить його незамінним у харчуванні дітей, вагітних і жінок, що годують.
При збагаченні борошняних кондитерських виробів оцінки потребує не
лише збагачувальна дія функціональної добавки, а й якість готових виробів мафінів. Тому при розробці функціонального виробу досліджують його якість
порівнюючи з контрольним зразком класичної рецептури. Оцінку якості
готових борошняних кондитерських виробів проводять за органолептичними
(тобто оцінюють запах, смак, зовнішній вигляд виробу, колір) та фізикохімічними (пористість, вологість, питомий об'єм) показниками.
При введенні порошку керобу у рецептуру кондитерських виробів
необхідно враховувати той факт,що коефіцієнт солодкості керобу складає 0,50,6 від солодкості какао-порошку. Тобто використання керобу передбачає
зменшення кількості підсоджувачів. В свою чергу така коректива рецептури
робить доступним споживання удосконалених мафінів людям з
захворюваннями серцево-судинної системи.
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Висновки
Розроблення удосконаленої рецептури мафінів є перспективним, оскільки
цей кондитерський виріб є досить популярним та легко піддається модифікації
рецептури. Використання порошку керобу для збагачення мафінів є доцільним,
оскільки робить його менш калорійним та знижує вміст цукрів (за рахунок
зменшення кількості, або ж повного виключення підсолоджувачів). Також такі
мафіни збагачені харчовими волокнами, вітамінами, незамінними
амінокислотами, фосфором, кальцієм та ін. Мафіни функціонального
призначення не лише корисні для організму людини, а й мають відмінні смакові
властивості.
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Анотація. В роботі розглядається можливість застосування рослинних
ферментів, зокрема ферменту, який міститься в ананасі - бромелайн, у
маринадах для м’ясних натуральних напівфабрикатів. Даний компонент
багатофункціональний, має лікувально-профілактичні та технологічні
властивості. Дозволяє підтримувати і зберігати здоров’я населення за рахунок
використання натуральних інгредієнтів. Покращує існуючі технології,
інтенсифікує процеси переробки та дозволяє формувати необхідні властивості
продуктів.
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Abstract. We consider the possibility of using plant enzymes, including an
enzyme contained in pineapple, bromelain, in marinades for meat natural
preparations. This multifunctional component has medical and technological
properties. Lets keep and maintain health by using natural ingredients. Improves
existing technologies, processes intensifies processing and allows you to create the
necessary properties of products.
Key words: enzymes, bromelain, prepared food, meat.
Вступ В Україні м'ясна галузь є однією з провідних. Враховуючи що
фактичне споживання м'яса на 26% нижче від обгрунтованої потреби, для її
розвитку потрібно постійно покращувати технології і максимально зменшити
вартість при збереженні якості і харчової цінності. По-перше, з кожним роком у
споживачів збільшуються вимоги до якості продукції, по-друге, несприятлива
екологічна ситуація потребує введення натуральних інгредієнтів у склад
продукції. До цього спонукають і вимоги державної політики України в області
здорового харчування.
Огляд літератури. У світі різними фірмами з участю мікроорганізмів, з
рослинної і тваринної сировини виробляється багато ферментних препаратів
для різних галузей, у тому числі і для харчової промисловості.
Застосування ферментних препаратів у процесі переробки м’яса дозволяє
значно прискорити ряд біохімічних реакцій та відкриває цікаві перспективи
модифікації та інтенсифікації процесів переробки, прискорюючи пом’якшення
та збільшуючи ніжність тканин.
У м’ясній промисловості використовують три групи ферментів:
натуральні м’ясні, натуральні мікробіологічного походження та виділені з
рослинних і тваринних джерел. Кожна група характеризується оптимальними
умовами та діапазоном використання [1].
Серед протеолітичних ферментів, які виділяють з рослинної сировини,
найбільше розповсюдження є: папаїн з папайї, бромелін з ананасів та актинідин
з ківі. Бромелін та актинідин здатні впливати на структуру м’язової та
сполучної тканин, прискорюючи процеси дозрівання м’яса. Крім того, вони
діють на внутрішньоклітинні білки м’язових волокон, у тому числі на
актоміозин. Протеїназа з плодів папайї, ананасу та ківі має оптимум дії за рН
від 5,0 до 7,0 од., термостабільна, володіє високою колагеназною та еластазною
активністю [3].
Очевидна доцільність використання ферментів, які володіють високою
протеїназною активністю та усувають негативний вплив сполучної тканини на
консистенцію продукту.
Мета досліджень: дослідити влив різних концентрацій ферменту на
структурно-механічні та фізико-хімічні властивості м’яса яловичини, оскільки
кожна група характеризується оптимальними умовами та діапазоном
використання.
Методи досліджень: визначення показника pH по ГОСТ Р 51478-99 Мясо
и мясные продукты. Контрольный метод определения концентрации
водородных ионов (рН), показник пластичності за допомогою методу
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пресування.
Об’єк дослідження: м’ясні мариновані напівфабрикати з яловичини,
рослинний фермент бромелайн.
Результати досліджень. Практика застосування ферментних препаратів
показує, що не всі ферменти володіють високою протеолітичною активністю і
при обробці м’яса не дають належного ефекту. Деякі з них інтенсивно
каналізують гідроліз білків м’язових волокон, але слабо впливають на білки
сполучної тканини, які обумовлюють жорсткість м’яса. Оптимальне рН
середовище для багатьох ферментів лежить в кислій або лужній зоні, тобто
віддалене від природного рН м’яса. Також встановлена вирішальна роль
температури та інших технологічних факторів на ефективність дії
протеолітичних ферментів відносно білків м’яса [2,3]. Тому для технологів
найбільший інтерес представляють дані, які стосуються дії ферментів на
м’язові і сполучні білки м’яса при рН середовищі, які притаманні м'ясу і
м’ясним продуктам і температурах характерним для холодильної і теплової
обробки м’яса, а також відомості про колагеназну активність ферментів,
властивості їх впливу на колаген внутрішньої сполучної тканини.
Для визначення ефективного дозування ферменту були виготовлені зразки
напівфабрикатів з дозуванням 100, 200, 300 мг на 1 кг м'яса. Зразки зберігали
при температурі
0 – 4 °С протягом 1 доби. Порівняння показників величини
рН показано на рис. 1.

Рис. 1. Зміна pH залежно від терміну зберігання
Колагенові та еластинові волокна зумовлюють жорсткість як сполучної
тканини, так і органів, до складу яких входить сполучна тканина.
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Білки м’яса гідролізуються як при низьких, так і при більш високих
температурах, максимальний протеоліз спостерігається при 70º і 80º С, коли
більша частина цих білків знаходиться в денатурованому стані.
В порівнянні з колагеном еластин гідролізується бромелаїном менш
інтенсивно, залежність степеню гідролізу еластину від температури дещо
інший: еластин гідролізується бромелаїном при нижчих темперарурах.
Так, як важливим показником ефективності ферментів в основі маринаду є
зниження жорсткості натуральних напівфабрикатів, то нами було проведено
дослідження зміни пластичності зразків протягом 24 год при температурі 0 – 4
°С (рис. 2).

Рис. 2. Зміна пластичності залежно від терміну зберігання
З результатів досліджень, зображених на рис. 2, видно, що пластичність
маринованих напівфабрикатів значно збільшилася в порівнянні з контрольним
зразком, що свідчить про зменшення жорсткості м′яса за рахунок ферментного
гідролізу.
Висновки. Таким чином використання маринадів в технології натуральних
напівфабрикатів не тільки підвищує харчову цінність готової продукції, але й
покращує opгaнoлeптичні xapaктepиcтики виробів. Використання ферменту
бромелайну в основі маринадів для натуральних напівфабрикатів є ефективним
способом зниження жорсткості м’яса.
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Анотація. В роботі представлено дослідження впливу маринадів на основі
ріпакової олії при виробництві м’ясних напівфабрикатів на зміну їх фізикохімічних показників.
Ключові слова: маринад, мариновані напівфабрикати, м’ясо птиці,
курятина.
Abstract. In this paper we present research of influence marinades based on
rapeseed oil in the production of meat semi-finished products to change their
physical-chemical properties.
Key words: marinade, marinated semi-finished products, poultry, chicken.
Вступ. Забезпечення населення продуктами харчування першочергове
завдання соціального розвитку України. Протягом останніх років
спостерігаються стійкі несприятливі зміни в структурі харчування населення
України. За різних причин сталось різке зниження споживання біологічно
цінних продуктів – м’яса, молока, яєць, риби, овочів, фруктів, рослинних олій
при одночасному відносно стабільному високому рівні споживання
хлібопродуктів, сала, картоплі.
В усьому світі чітко простежується тенденція запропонувати покупцеві
продукт, що потребує мінімального часу приготування у домашніх умовах, аж
до продуктів, доведених до повної готовності, які часто продаються в
упаковках, придатних для швидкого розігрівання і подавання на стіл. Дедалі
більшого значення набувають напівфабрикати і продукти швидкого
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приготування. Напівфабрикати вироблені з м’яса птиці користуються
підвищеним попитом у населення, тому дослідження ефективності
використання маринадів при їх виробництві є актуальним.
Огляд літератури. Сьогодні м’ясні напівфабрикати представлені у
великому асортименті, які можна об’єднати в дві групи:
• натуральні напівфабрикати (великошматкові, порційні і дрібношматкові)
• січені напівфабрикати (з начинкою і без).
Натуральні напівфабрикати виробляють в маринадах, заливках і без їх
додавання у вигляді охолоджених чи швидкозаморожених продуктів [1].
Найбільшим попитом користуються мариновані напівфабрикати, які мають не
тільки специфічні органолептичні показники, а й відрізняються порівняно
більшим терміном зберігання.
Маринад – це складний багатокомпонентний продукт. Він складається з
різних компонентів і ароматів, які, поєднуючись, утворюють зовсім новий
виріб. Маринади випускаються у рідкому і сухому вигляді (у другому випадку
додають питну воду до суміші). Вони представляють собою суміш кислоти
(наприклад, оцтової), рослинної олїї, солі і приправ. Це чудовий засіб для
поліпшення смаку м’яса і риби. Крім того, кислота і сіль трохи розм’якшують
жорсткі волокна м’яса. Мариновані напівфабрикати відрізняються від
звичайних натуральних не тільки своїм зовнішнім виглядом, але і смаковими
властивостями. Мариновані напівфабрикати мають тривалий термін зберігання
і більший вихід при термообробці [2,3].
Найбільшою популярністю серед споживачів користуються курячі
напівфабрикати, що зумовлено їх дешевизною та високими органолептичними
властивостями. Курячі напівфабрикати відрізняються своєю універсальністю й
можливістю використовувати у рецептурах різноманітні спеції та прянощі, що
робить їх асортимент вкрай різноманітним. З курячого м’яса виготовляють такі
мариновані продукти: тушка куряча, напівтушка куряча, четвертина задня,
грудка куряча, окорочок курячий, стегно куряче, ніжка куряча, курчата табака
та шашлик.
Предмет і об’єкт досліджень. Предметом дослідження даної роботи є
технологія виготовлення маринованих напівфабрикатів з м’яса птиці.
Об’єктом дослідження являються мариновані напівфабрикати з м’яса птиці
та маринади ТМ “AVO” такі як Лафінес Пряний лимон та Лафінес Оранж.
Створені фахівцями фірми «АVО-Верке Аугуст Байссе ГмбХ» смакоароматичні суміші спецій, найширша гама маринадів зі збалансованими
складами виключно з натуральних продуктів і різноманітністю смаків
користуються великою популярністю на світових ринках.
Маринади «АVО» відомі завдяки їх різноманітності, неповторності смаків,
практичності в приготуванні напівфабрикатів з м’яса, птиці, риби та овочів [4].
Для дослідження було обрано такі маринади:
1. Лафінес Пряний лимон – маринад на основі олії для всіх видів м’яса.
Тягуча, червоно-помаранчева рідина збалансована нотою лимону та листа
коріандру.
2. Лафінес Оранж – маринад на основі олії для всіх видів м’яса. Виражений
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смак апельсина і нота бульйону. Жовто-помаранчева рідина.
До складу маринаду «Пряний лимон» входять такі інгредієнти: ріпакова
олія, сіль, спеції, натуральні ароматизатори та екстракти, лимонна кислота,
екстракт дріжджів.
А основними інгредієнтами для маринаду «Оранж» є: ріпакова олія,
гранули апельсина, сіль, приправи, регулятор кислотності, натуральний
ароматизатор, порошок лимонного соку [4].
Матеріали та методи досліджень. Задля викoнання пoставлених цiлей на
даному етапв роботи застосовували фiзикo-хiмiчнi метoди дoслiджень м’яснoї
сирoвини та гoтoвих вирoбiв. Дoслiдження прoвoдилися за типoвими i
загальними прийнятими метoдиками, а саме: вмicт вoлoги згiднo з ГOCТ 428876; вміст бiлку – визнaчeнням зaгaльнoгo aзoтy зa мeтoдoм К’єльдaля; вмicт
жиру – eкcтрaкцiйнo-вaгoвим методом в aпaрaтi Coкcлeтa; вмicт зoли – мeтoдoм
oзoлeння; величину рН – за допомогою рН-метра потенціометричним методом.
Результати досліджень. Хімічний склад дослідних зразків представлений
в таблиці 1.
Таблиця 1
Хімічний склад продуктів
Зразок №1 (маринад
Зразок №2 (маринад
Контроль
Показник
“Лафінес Пряний лимон”) “Лафінес Оранж”)
Вміст жиру, %
12,7
12,4
8,6
Вміст золи, %

2,9

1,5

3,1

Вміст солі, %

1,6

2,5

1,5

Вміст білку, %

23,1

25,17

16,27

Кислотність середовища має важливе значення для безлічі хімічних
процесів, і можливість протікання або результат тієї або іншої реакції часто
залежить від pH середовища. Зокрема, від значення залежать процеси
переробки сільськогосподарської та харчової сировини, процеси гідролізу
різних харчових виробництв. Показник рН в маринованих напівфабрикатах
характеризує кислотний стан складових маринаду і продукту в цілому. Вплив
маринаду на величину рН під час зберігання продукту зображено на рисунку 1.
Впродовж зберігання показник рН спочатку зменшувався, що пояснюється
наявністю лимонної кислоти в маринадах дослідних зразків, яка виконала
функцію консерванта в поєднанні з сіллю, а потім почав підійматися.
Форми і міцність зв'язку води зі структурними елементами тканин
зумовлюють здатність м'яса утримувати ту чи іншу кількість вологи.
Результати досліджень ВЗЗ, отримані методом пресування представленні на
рис. 2.
Кількість зв'язаної води та її розподілення за формами і міцністю зв'язку
впливає на властивості м'яса, у тому числі на його консистенцію.
Вологозвʼязуюча здатність м'яса визначає властивості й поведінку м'яса за
різних умов. Вона впливає на ВЗЗ м'ясопродуктів, вироблених з нього, і отже,
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на їхні властивості й вихід.
Дослідження вологозв'язуючої здатності м’язової тканини напівфабрикатів
на різних етапах технологічної та холодильної обробки має велике практичне
значення для характеристики якості м’ясних напівфабрикатів.

Величина рН

6,3

Досліджуваний
зразок №1
(маринад "Лафінес
Пряний лимон")
Досліджуваний
зразок №2
(маринад "Лафінес
Оранж")
Контроль

6,2
6,1
6
5,9
5,8
5,7
5,6

0

5
10
15
Тривалість зберігання, діб

Вологозв’язуюча
здатність, %

Рис. 1. Зміна величини рН під час зберігання продукту
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Досліджуваний
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(маринад
"Лафінес Пряний
лимон")
Досліджуваний
зразок №2
(маринад
"Лафінес Оранж")
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Тривалість зберігання, діб

Контроль

Рис. 2. Масова частка зв’язаної вологи по відношенню до загального
вмісту вологи
Висновки. Напівфабрикати вироблені з м’яса птиці користуються
підвищеним попитом у населення, тому дослідження ефективності
використання маринадів при їхньому виробництві є актуальним. Мариновані
напівфабрикати відрізняються від звичайних натуральних не тільки своїм
зовнішнім виглядом, але і смаковими властивостями. Маринади «АVО» мають
ідеальну консистенцію до застосування для ручної та машинної обробки. Вони
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подовжують термін зберігання м’ясних напівфабрикатів, поліпшують їх смак,
роблять їх більш соковитими та пом’якшують жорсткі волокна м’яса..
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Анотація. Для розширення асортименту харчування дітей шкільного віку
розроблено технологію виготовлення нового продукту манти з м’ясом кролика.
Обґрунтовано корисність вживання м’яса кролика і курятини як дієтичного і
водночас смачного продукту, режими приготування і терміни зберігання
мантів.
Ключові слова: курятина, напівфабрикати, кролятина, манти.
Abstract. Tried to expand the range of baby food. The question of the usefulness
Manta use of rabbit meat and chicken as a dietary product while tasty, modes of
preparation and shelf life of the product.
Key words: chicken, prepared food, poultry, rabbit, dumplings.
Вступ. Сьогодні проблема якісного харчування дітей постала в усіх
країнах світу. Її аспекти розглядаються на міжнародних форумах,
конференціях. В Україні гострота цієї проблеми полягає не лише у виробництві
якісного дитячого харчування, але і в його кількості і різноманітності. На
сьогодні потреба у продуктах для дітей задовольняється тільки на 15-20
відсотків. Національних стандартів, які б відповідали світовим, щодо якості
таких продуктів взагалі не існує. Близько 85 відсотків продуктів дитячого
харчування – імпортні. Придбати їх може дозволити собі лише кожна десята
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українська родина. Тому розробка нового продукту для дитячого харчування є
актуальна.
Огляд літератури. Взагалі в Україні дитяче харчування представлено в
овочево-фруктовому сегменті для дітей перших 3–х років життя, також є
молочна продукція. М’ясна вітчизняна продукція не представлена на нашому
ринку, а тим паче для дітей шкільного віку.
Не завжди продукти дитячого харчування є безпечними, виявляються
випадки наявності: ароматизаторів, барвників, консервантів та інших харчових
добавок, які є шкідливими. Їх близько 25, але окремі дитячі організми
негативно реагують на них, що може призвести до проблем зі здоров’ям.
Об’єкт дослідження – м’ясо кролів, курки, фаршеві системи, манти.
Предмет дослідження – технологія мантів з м’ясом кролів і курки.
В роботі нами запропонована технологія мантів з м’ясом кролика і курки
для дитячого харчування. Задля викoнання пoставлених цiлей у рoбoтi
застосовувалися фiзикo-хiмiчнi, органолептичні та структурнo-механiчнi
метoди дoслiджень м’яснoї сирoвини та гoтoвих вирoбiв. Дoслiдження
прoвoдилися за типoвими i загальнoприйнятими метoдиками, а саме: вмicт
вoлoги – виcyшyвaння зрaзкa дo пocтiйнoї мacи при тeмпeрaтyрi 105°C згiднo з
ГOCТ 4288-76; вміст бiлку – визнaчeнням зaгaльнoгo aзoтy зa мeтoдoм
К’єльдaля; вмicт жиру – eкcтрaкцiйнo-вaгoвим методом в aпaрaтi Coкcлeтa;
вмicт зoли – мeтoдoм oзoлeння; величину рН – за допомогою рН-метра
потенціометричним методом.
Дегустацiйнo-oрганoлептичнi дослiдження готових виробiв провoдили за
чиннoю п’ятибальнoю шкалoю пo ГOСТ 9959-91.При oцiнцi oрганoлептичних
пoказникiв сирoвини були викoристанi oснoвнi пoказники якoстi: зoвнiшнiй
вигляд, кoнсистенцiю, кoлiр, запах (арoмат), сoкoвитiсть, смак.
Манти є однією з найпопулярніших страв у народів Центральної Азії,
Пакистану і Туреччини, особливістю якої є приготування на пару. Істотною
відмінністю є те, що фарш для мантів не пропускають через м'ясорубку, а
обов'язково рубають або ножем, або сокирою.
Кролятина відноситься до білого м'яса. Є повноцінним джерелом білка,
мінеральних речовин і вітамінів. Кількості білка в ній більше ніж у баранині,
яловичині, свинині, телятині [1]. М'ясо кролика – прекрасний дієтичний
продукт, який засвоюється на 90%, містить 20-23% білку, лише 5-10% жиру,
72% вологи, має рН=5,6 [2]. Також воно містить залізо, вітаміни групи В, солі
калію, фосфору, магнію та інші. Фізико-хімічний склад м’яса кролика
пердставлений в таблиці 1.
Таблиця 1
Фізико-хімічний склад найдовшого м’язу спини та внутрішнього жиру
кролів
Показники
Найдовший м’яз спини
Внутрішній жир
Волога
71,0
6,0
Жир
4,0
93,4
Білок
23,7
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Зола
Кислотне число, (мгКОН/г)
Перекисне число,(ммоль)

1,3
-

0,25
1,06
0,59

У білку м'яса кролики виявлені 19 амінокислот, включаючи всі незамінні.
Цінним є те, що теплова обробка не змінює якісного складу амінокислот м'яса,
а впливає тільки на їх кількість. Найбільше в кролятині міститься незамінної
амінокислоти лізину - 10,43%, метіоніну і триптофану - відповідно 2,37 і 1,55%.
М'ясо птиці - цінний продукт харчування. Воно містить повноцінні білки,
всі незамінні амінокислоти, жир, макро і мікроелементи, вітаміни. Більше 85 %
білкових речовин м'язової тканини птиці відноситься до повноцінних білків.
Калорійність вареної курки складає всього лише 204 кілокалорії на 100 г
м’ясного продукту. Вміст білків – 20,8 г, жирів – 8,8г. мінеральні речовини [3] .
Для того, що б обрати, яку частину курятини нам використовувати, ми провели
порівняльну характеристику харчової цінності курячого м’яса, яка
представлена у таблиці 2. За даними USDA Nutrient Database в 100 г сирого
білого м'яза курки міститься: вітаміни: А (ретинол) - 8 мкг, В1 (тіамін) - 0,068
мг, В2 (рибофлавін) - 0,092 мг, ніацин (вітамін В3 або РР) - 10,604 мг, В5
(пантотенова кислота) - 0,822 мг, В6 (піридоксин) - 0.54 мг, фолієва кислота
(вітамін В9) - 4 мкг, В12 (ціанокобаламін) - 0,38 мкг, Е (токоферол) - 0,22 мг,
холін (вітамін В4) - 65 мг, К (филлохинон) - 2,4 мкг .
Таблиця 2
Порівняльна характеристика харчової цінності частин курячого м’яса
Хімічний склад
Білки
Жири
Вуглеводи
Холестерин
Енергетична цінність, ккал

Грудка
Харчова цінність
23,6 г
1,9 г
0,4 г
113

Стегно

Окорок

17,27 г
15,25 г
84 мг
211

21,3 г
11 г
0,1 г
184,6

Макроелементи: калій - 239 мг, кальцій - 12 мг, магній - 27 мг, натрій - 68
м, фосфор - 187 мг; мікроелементи: залізо - 0,73 мг, марганець - 18 мкг, мідь 40 мкг, цинк - 0,97 мг [7].
Проаналізувавши отримані результати, було вирішено, що у даній роботі
буде використовуватись грудка, оскільки вона найбільше збагачена білками і
вуглеводами.
В таблиці 3 представлені дослідження запропонованих фаршевих систем.
Контролем слугував зразок, до складу якого входило лише м‘ясо кролика,
вершкове масло, цибуля, сіль та спеції. В дослідних зразках мясна частина
відповідно була замінена на 10, 20 та 30% курячого м‘яса.
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Таблиця 3
Хіміко-технологічні показники дослідних зразків фаршевих систем
Контроль
10%
20%
30%
Показник,%
рН
5,35
5,42
5,44
5,55
Пенетрація
Пластичність, см2*(г/кг) 12,10±0,12 12,30±0,12 12,70±0,12 13,10±0,12
Вміст вологи
50,5±2,5
50,1±2,5
49,2±2,3
48,6±2,6
ВЗЗа, % до маси
76,1±0,55 77,4±0,57 78,3±0,53 79,2±0,55
Висновки. Виконана спроба для розширення асортименту дитячого
харчування. Розглянуто питання щодо корисності вживання мантів з м’яса
кролика і курятини як дієтичного і водночас смачного продукту.
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Яцура І.Б
ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ САЛАТІВ ЗБАГАЧЕНИХ
ЙОДОМ(ЕЛАМІНОМ)
YatsuraI.B
TECHNOLOGY SALADS ENRICHED WITH IODINE (ELAMINOM)

Анотація. У статті розглядається можливість використання меламіну у
приготуванні салатів. Досліджено хімічний склад еламіну. Обґрунтовано
доцільність введення аламіну до складу салатних заправок.
Ключові слова: еламін, йод, збагачення організмом.
Abstract. The article deals with the possibility of using melamine in salads. The
chemical composition elaminu. The expediency of the introduction alaminu salad
dressings.
Keywords: elamin, iodine, enriching body.
Вступ Здорове харчування – це основа здоров'я людини. Їжа, яку ми
вживаємо є джерелом енергії, яку організм витрачає у процесі своєї
життєдіяльності. Саме вона дозволяє нашим клітинам і тканинам
оновлюватися. І чим більш здорове харчування ви собі забезпечуєте, тим
швидше оновлюється ваш організм і тим він стає молодшим. Здорове
харчування – це здорове життя і молодість. Ось чому воно є таким важливим
для кожної людини.
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Збагачення йодом продукту користується попитом у закладах
ресторанного господарства України, особливо серед дорослих та людей
похилого віку. Це пов’язано з високими смаковими властивостями,
особливостями засвоення організму йоду та інше. Проте дана продукція
потребує підвищення харчової цінності, розширення асортименту. Особливо
актуальним є це в закладах ресторанного господарства типу ресторану. Тому
численні наукові дослідження останніх років присвячені підвищенню харчової
та біологічної цінності салатних заправок йодом завдяки внесенню вітамінів,
макро-, мікроелементів тощо. Перспективним напрямком збагачення продукції
є використання порошків, зокрема порошку з емаліну низькотемпературного
сушіння. Це дозволяє прискорити технологічний процес, розширити
асортимент, зменшити трудомісткість, поліпшити санітарно-гігієнічні умови
виробництва. З огляду на це, актуальним напрямком досліджень є вплив
порошу з еламіну на якість салатів, технологія приготування та адаптація її в
закладах ресторанного господарства.
Метою було обґрунтування і розроблення технології салатів збагачених
йодом з використанням порошку з еламіну низькотемпературного сушіння для
закладів ресторанного господарства.
Сьогодні науковці в галузі харчування більшості країн світу акцентують
особливу увагу на виробництві продуктів, які здатні підтримувати стан
здоров’я споживачів на належному рівні, а також знижувати ризик цілого ряду
захворювань.
Виробництво таких продуктів є реалізацією концепції оптимального або
здорового харчування. Такі продукти називають оздоровчі або фізіологічно
функціональні. До них відносять харчові продукти (в тому числі біологічно
активні добавки до їжі), призначені для харчування основних груп населення,
корисні для здоров’я, які, окрім харчової цінності основних нутрієнтів, завдяки
добавкам функціональних інгредієнтів, мають профілактичні та оздоровчі
властивості .
Медики стверджують, що за складом активних речовин корисність
водоростів та порошку еламіну перевершує позитивну дію усіх інших видів
рослин. Це пов’язано з тим фактом, що кількісний та якісний склад макро- та
мікроелементів у даному продукті майже аналогічний складу крові людини.
Біологічно активні речовини, що містяться у складі морських водоростів,
володіють протизапальними та імуномоделюючими властивостями, таким
властивостям відповідає порошок еламіну. Останнім часом попит на продукти з
водоростями почав зростати. Це пов’язано з властивістю водоростей надавати
ефект схуднення.
Популярності зараз набувають салати з використання збагачених йодом
тобто з використання порошку еламіну, особливо з морської капусти: з
овочами, грибами, фруктами, ягодами, прянощами. Дана продукція призначена
для безпосереднього вживання в їжу або для приготування різноманітних страв
та закусок. Морську капусту в більшості випадків використовують мариновану.
Масова доля солі у даних стравах складає 2,0…3,5 %. Також розроблений
асортимент продукції з морської капусти, призначений для харчування дітей
Научный взгляд в будущее

51

Том 2. Выпуск 6

Технические науки

дошкільного та шкільного віку. В раціон дітей у більшості випадків включають
салати з морської капусти. Новим напрямком використання морської капусти
стала розробка технології приготування джемів, що рекомендують при
виготовлені різноманітних кондитерських виробів для харчування дітей
дошкільного та шкільного віку.
Також були розроблена технологія виробництва джему, збагаченого
селеном для використання в якості дієтичного продукту в дієтотерапії хворих з
ішемічною хворобою серця, гіпертонічною хворобою та з ожирінням. Для
дієтичного харчування людей, що страждають на цукровий діабет, був
розроблений джем на основі ламінарії з додаванням підсолоджуючих речовин
та хрому.
Продукти з інших водоростей менш популярні, ніж продукти з морської
капусти. Нариклад, спіруліну використовують у більшості випадків як БАД, що
можна вживати самостійно або додавати у напої або страви. Дуже рідко на
ринку можна зустріти страви зі спіруліною.
ВИСНОВКИ Отже, продукти з використанням водоростей набувають
популярності. У майбутньому в Україні значно збільшиться асортимент страв з
водоростями, так як їх можна розглядати як компонент продукту, який має
функціональну дію, а лікувальне харчування в нашу часи є дуже актуальним.
Таким чином, на підставі огляду літератури можна констатувати, що
підвищення харчової цінності із застосування технології салатів збагачених
йодом є актуальним напрямком досліджень. Для цієї мети обрано рослинну
сировину з високими органолептичними властивостями, що сприяє
поліпшенню смакових властивостей, структури, що є особливо необхідно для
закладів ресторанного господарства типу ресторан.
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Анотація. В роботі проведені теоретичні та експериментальні
дослідження використання амарантового борошна в технології виробництва
бісквітних напівфабрикатів. На основі проведених досліджень визначили
оптимальне співвідношення основних сировинних рецептурних інгредієнтів. Це
дало можливість отримати бісквітний напівфабрикат з якісними
технологічними показниками.
Ключові слова: бісквіт, амарантове борошно, целіакія, глютен,
напівфабрикат.
Abstract. The paper contains theoretical and experimental studies of the use of
amaranth flour in the production of semi-finished biscuit. On the basis of studies to
determine the optimum ratio of basic raw recipe ingredients. This made it possible to
obtain sponge cake mix with qualitative technological parameters.
Key words: biscuit, amaranth flour, celiac disease, gluten-free, semi-finished
product.
Вступ. Останнім часом на споживчому ринку України підвищеним
попитом користуються бісквітні напівфабрикати, основною сировиною яких є
пшеничне борошно. Але існує певна категорія населення - люди хворі на
целіакію, які за станом здоров’я не можуть споживати продукти, до складу яких
входить глютен (білок рослинного походження, що міститься в злакових
рослинах, таких як пшениця, ячмінь, жито, овес). Тому постає задача у
розробленні борошняних кондитерських виробів для людей хворих на целіакію,
шляхом виключення із рецептурного складу пшеничного борошна і заміною
його на інші безглютенові види борошна.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попередні аналітичні та
експериментальні дослідження показали, що з метою підвищення харчової
цінності та стабілізації структури бісквітних напівфабрикатів для борошняних
кондитерських виробів (БКВ) доцільно заміняти пшеничне борошно на інші
види борошна виготовленого із нетрадиційної рослинної сировини.
Науковцями запропоновано використання амаранту, який має високу
продуктивність, а також значні переваги за харчовою та біологічною цінністю,
порівняно з бобовими та злаковими культурами. Тому найбільш цікавим, на
наш погляд, для отримання безглютенового бісквітного напівфабрикату є
використання амарантового борошна.
Амарант займає особливе місце серед інших злакових культур, оскільки
ця нетрадиційна сировина є концентрованим функціональним продуктом.
Харчова цінність насіння амаранту визначається високим вмістом білків (до 1820%), ліпідів (7-10%), харчових волокон (9-11%), вітамінів і мінеральних
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компонентів. Амарантове борошно унікальне за біохімічним складом: зокрема,
за вмістом незамінних амінокислот, потужних антиоксидантів і мінеральних
речовин. У складі амарантового насіння виявлено високий вміст вітамінів Е, А,
B1, B2, B4 (холін), С, D, дуже важливих для організму людини макро- і
мікроелементів. Насіння амаранту відрізняється від інших зернових культур
високою якістю білка, харчова цінність якого в порівняні з ідеальним білком за
ФАО/ВООЗ по сумі незамінних амінокислот складає 97%. За вмістом таких
незамінних амінокислот як лізин і метіонін білок амаранту перевищує
традиційні зернові культури.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.
Інноваційна технологія бісквітного напівфабрикату функціонального
призначення, складається з заміни основної сировини на іншу нетрадиційну
сировину рослинного походження, в якості якої було обрано борошно
амарантове. Слід зазначити, що недоліком бісквітних напівфабрикатів є
обмежений термін зберігання завдяки швидкій зміні структури внаслідок
втрати вологи. З цією метою проводили дослідження впливу амарантового
борошна на термін зберігання бісквітних напівфабрикатів.
Об’єкти та методи дослідження. В якості об’єктів дослідження
виступали: амарантове борошно - продукт помелу насіння амаранту, яке багате
на такі вітаміни як рибофлавін, ніацин, токоферол, на відміну від інших культур
містить аскорбінову кислоту та є цінним джерелом таких мінеральних речовин
як фосфор, магній залізо та кальцій. Для приготування бісквітних
напівфабрикатів використано амарантове борошно сорту «Ультра»,
виготовленого з українського зерна «Amaranthus hybridus» (ТУ 9293-00618932477-2004).
Мета статті. Метою даної роботи є розроблення безглютенових бісквітних
напівфабрикатів із задовільними органолептичними та фізико-хімічними
показниками.
Виклад основного матеріалу. Технологічний процес приготування
бісквітного напівфабрикату полягає у приготуванні тіста, формуванні тістових
заготовок та їх термообробленні. Основні процеси, завдяки яким утворюється
структура напівфабрикатів та готових виробів, відбуваються на стадії
приготування тіста. Тому було проведено комплекс досліджень по впливу
різних технологічних факторів на властивості бісквітних напівфабрикатів із
додаванням амарантового борошна та якість готових виробів.
За контрольний зразок, була обрана рецептура напівфабрикату, яка
включає: збивання яєчно-цукрової маси, введенням до неї пшеничного борошна
вищого сорту змішаного з картопляним крохмалем, та есенції, заміс тіста, його
формування та випікання. Недоліком даної рецептури є наявність в ній
пшеничного борошна, до складу якого входить білок глютен, що викликає
алергічну реакцію у людей хворих на целіакію. Тому вживання таких виробів
хворим протипоказано. Методом багатофакторного експерименту було
визначено оптимальне співвідношення рецептурних інгредієнтів для бісквітних
напівфабрикатів (табл.1).
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Рецептурний склад бісквітного напівфабрикату
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Амарантове
борошно
21
25
26
27

6.

35

Рецептурні компоненти
Цукор
Меланж
пісок
27,5
51,2
27,5
47,2
27,5
46,2
27,5
45,2
27,5

37,2

Есенція
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Таблиця 1

Висновки

Не забезпечуються необхідні показники якості
Добрі показники якості готових виробів
Найкращі показники якості готових виробів

Погіршуються показники якості готових виробів, а
саме зовнішній вигляд

Як видно з табл. 1 в рецептуру бісквіту ефективно вносити борошно
амарантове у кількості 24,4-29,9%, що забезпечує відмінні органолептичні та
фізико-хімічні показники готових виробів.
Результати визначення вмісту вологи, пористості, відсотку упікання та
питомого об’єму бісквіту амарантового у порівнянні з контрольним зразком
наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
Фізико-хімічні показники якості бісквіту амарантового
Бісквіт основний
Бісквіт амарантовий
Показники
Упікання, %
10
10,5
Вологість, %
27
27,3
Пористість, %
77
78
3
Питомий об’єм, см /г
12,4
12,6
Як видно з таблиці, фізико-хімічні показники бісквіту амарантового
близькі до бісквіту основного і відповідають вимогам ГОСТ 5904-82, що дає
змогу його впровадженню у виробництво.
Оцінку органолептичних показників якості бісквітного напівфабрикату
наведено в табл.3.
Таблиця 3
Органолептичні показники бісквіту з амарантовим борошном
Найменування показників
Зовнішній вигляд
Колір
Запах
Консистенція
Смак
Стан м'якушки:
Пористість
Проміс
Еластичність
Свіжість

Амарантовий бісквіт
Виріб має рівномірну поверхню без тріщин, надривів, ум'ятин. Поверхня
однорідна золотисто-жовтого кольору з коричневим відтінком без
підгорілостей, без забруднень
Колір м'якушки золотисто-жовтого кольору
Приємний, без стороннього запаху, властивий даному виду напівфабрикату і
використаній сировині, з легким своєрідним ароматом амаранту
Пружна, еластична, без слідів непромісу, добре пропечена
Приємний, без стороннього присмаку, властивий даному виду напівфабрикату
і використовуваній сировині, з легким своєрідним присмаком амаранту
Рівномірна, середньо - і крупнопориста, тонкостінна, розвита, без порожнеч
Без грудочок і слідів непромісу
Еластичний, після легкого натискання пальцями м'якушка приймає первісну
форму
Свіжий, не крихливий

Профілограма якості бісквітного напівфабрикату наведена на рис.1.
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Рис.1. Профілограма якості.
Отримані органолептичні показники показали, що бісквіт із амарантового
борошна дозволяє отримати кінцевий продукт з більш рівномірним,
тонкостінним, еластичним м’якушем ніж в контрольному зразку. У процесі
зберігання виріб більш довший термін зберігається свіжим.
Таблиця 4
Показники харчової цінності амарантового бісквіту
Показники

Білки, г
Жири, г
Вуглеводи, г

Бісквіт
основний

8,96
5,93
59,9

Бісквіт амарантовий з заміною
25% пшеничного борошна

9,35
7,16
57,79

Бісквіт амарантовий

9,9
8,8
52,6

З таблиці 4 видно, що кількість білків і жирів у амарантовому бісквіті
менша, а вуглеводів більше, в цілому співвідношення білків, жирів і вуглеводів
у бісквіті з амарантового борошна ближче до оптимального, а саме
співвідношення білків : жирів : вуглеводів=1:1:4.
Для визначення стану вологи в бісквітному напівфабрикаті застосовували
метод термогравіметрії. Застосування даного методу дозволяє більш чітко
диференціювати вологу, що знаходиться в виробах за формами зв'язку.
Дослідження проводили з допомогою приладу дериватограф Q-1000 в діапазоні
температур 20-240 °С із швидкістю нагрівання зразків 2,5°С за хв масою по 1,5
г кожний.
В разі додавання у бісквітне тісто амарантового борошна кількість вільної
вологи зменшується у 1,4 рази, кількість осмотично зв’язаної вологи
збільшується у 1,1, адсорбційно зв’язаної вологи моно та полімолекулярних
шарів збільшується у 1,16.
Таким чином використання в приготуванні бісквіту амарантового
борошна сприяє зростанню більш міцно зв’язаної вологи в зразках порівняно з
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контролем, що дозволить забезпечити відмінну якість виробу протягом усього
терміну зберігання.
Таблиця 5
Вміст вільної та зв’язаної вологи у зразках бісквіту
Зразки бісквіту
Контроль (без
добавок)
З додаванням
амарантового
борошна

Вільна механічно
зв’язана волога, макрота мікрокапілярів, %

осмотично
зв’язана

29,8

42

21,0

46,3

Зв’язана волога, %
адсорбційно зв’язана
моно та полімолекулярних
шарів

28,2
32,7

На рис. 2 наведений графік залежності вологи бісквітних напівфабрикатів
від терміну зберігання.

Рис 2. Залежність вологості від терміну зберігання
1 – контрольний зразок, 2–бісквіт амарантовий
Як видно з графіку наведеному на рис.2, протягом терміну зберігання
масова частка вологи у амарантовому бісквіті зменшується повільніше
порівняно з контрольним зразком, отже термін реалізації амарантового бісквіту
більший.
Результати визначення вмісту глютену наведені у таблиці 6.
Таблиця 6
Вміст глютену в бісквітних напівфабрикатах
Назва продукту
Вміст глютену мг/кг
Бісквіт основний з пшеничного борошна Більше 80
Бісквіт амарантовий
6
Відповідно до Регламенту Комісії (EC) № 41/2009 від 20 січня 2009 року
"Про складі і маркування харчових продуктів, придатних для людей з
непереносимістю глютену ", для людей, які страждають на целіакію, спеціально
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виробляються харчові продукти, які складаються або містять один або більше
інгредієнтів, виготовлених з пшениці, жита, ячменю, вівса, або їх гібридних
різновидів з вмістом глютену в кількості, що не перевищує 100 мг/кг, і
маркуються як продукти "з дуже низьким вмістом глютену". Якщо вміст
глютену в харчовому продукті не перевищує 20 мг / кг, він маркуються як «не
містить глютен (gluten-free)".
Можна зробити висновок, що бісквіт амарантовий можна маркувати, як
виріб, який не містить глютен.
Виcновки і пропозиції.
Запропонована технологія амарантового бісквітного напівфабрикату на
основі амарантового борошна. У своєму складі борошно містить важливі
мікронутрієнти - незамінні амінокислоти, мінеральні речовини, вітаміни.
Встановлено, що у бісквіті амарантовому суттєво збільшилась кількість
незамінних амінокислот, вітамінів групи В, ненасичених жирних кислот у
порівнянні з бісквітом основним із пшеничного борошна.
Отримані органолептичні показники показали, що бісквіт із амарантового
борошна дозволяє отримати кінцевий продукт з більш рівномірним,
тонкостінним, еластичним м’якушем ніж в контрольному зразку. У процесі
зберігання виріб більш довше зберігається свіжим, що пояснюється більшою
кількістю зв’язаної вологи ніж у контрольному зразку.
Було проведено аналіз вмісту глютену у амарантовому бісквіті. Вміст
глютену склав 6 мг/кг, отже бісквіт можна маркувати, як продукт, який не
містить глютену.
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Анотація. В доповіді висвітлено актуальність питання щодо перспектив
використання енергозберігаючих технологій.
Ключові слова: енергозбереження; сонячна батарея; енергозберігаючі
технології; вітрогенератор; геотермальне тепло.
Annotation. The article deals with the actual questions of the prospects for using
the energy-saving technologies.
Key words: energy saving; solar batterys; energy saving technologies; wind
generator; geothermal heating.
Енергозберігаючі технології здатні звести до мінімуму непотрібні втрати
енергії, що сьогодні є одним з пріоритетних напрямків не тільки на державному
рівні, а й на рівні кожної окремо взятої родини. Це пов'язано з дефіцитом
основних енергоресурсів, зростаючої вартістю їх видобутку, а також з
глобальними екологічними проблемами.
Впровадження енергозберігаючих технологій в господарську діяльність як
підприємств, так і приватних осіб на побутовому рівні, є одним з важливих
кроків у вирішенні багатьох екологічних проблем - зміни клімату, забруднення
атмосфери, виснаження копалин ресурсів та інші.
Економія енергії - це ефективне використання енергоресурсів за рахунок
застосування інноваційних рішень, які здійснені технічно, обґрунтовані
економічно, прийнятні з екологічної та соціальної точок зору і не змінюють
звичного способу життя.
Основні напрями і способи енергозбереження:
− економія електричної енергії (освітлення, електропривод, електрообігрів та
електроплити, холодильні установки та кондиціонери, споживання
побутових і промислових пристроїв, зниження втрат в електромережі);
− економія тепла (зниження тепловтрат, підвищення ефективності систем
теплопостачання);
− економія води (водозабір, споживання у побуті та на виробництві, зниження
втрат і підвищення ефективності систем водопостачання);
− економія газу (споживання в побуті та на виробництві, зниження втрат і
підвищення ефективності систем газопостачання);
− економія палива (зниження споживання в двигунах внутрішнього згоряння,
альтернативні види та гібридні системи, зниження втрат і підвищення
ефективності виробництва електричної та теплової енергії).
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Існують такі альтернативні джерела економії енергії:
− сонячні батареї;
− вітрогенератори;
− використання геотермального тепла;
− гідроелектростанції;
− енергія океану.
В нашому коледжі на даний час вже застосовуються деякі методи
збереження енергії, а саме: встановлено енергозберігаючі лампи, максимально
використовується денне світло, економиться теплова енергія, в більшості
аудиторій встановлено багатокамерні вікна, за батареї обігріву були наклеєні
пластини які відбивають тепло, проведено належну теплоізоляцію опалюваних
приміщень. Проте ще не всі можливості вичерпано.
Пропонується впровадження енергозберігаючих технологій проводити в
кілька етапів. В нашому регіоні сонячних днів більше 200 в рік, тому буде
доцільно встановити сонячні батареї.
Сонячна енергія може бути перетворена в електричну двома основними
шляхами: термодинамічним і фотоелектричним.
При термодинамічному методі електричну енергію за рахунок
використання сонячної енергії можна отримати використанням традиційних
схем в теплових установках, в яких теплота від згоряння палива замінюється
потоком концентрованого сонячного випромінювання. На першому етапі
доцільно провести установку сонячних батарей тим паче, що є можливість
провести відповідні розрахунки під час курсового або дипломного
проектування студентами спеціалізації «Електротехніка та електромеханіка»,
це дасть можливість економити значні кошти. Для установки сонячних батарей
можна використати дах актової зали коледжу та дах гаражного комплексу.
Наш коледж розташований в регіоні помірно-континентального клімату,
часто буває вітряна погода.
Вітер утворюється в результаті нерівномірного нагрівання поверхні Землі
Сонцем. Потоки повітря можуть бути використані для приведення в рух
вітрових турбін. Принцип дії всіх вітроустановок один: під напором вітру
обертається вітроколесо з лопатями, яке передає крутний момент через систему
передач валу генератора, що виробляє електроенергію. Реальний ККД кращих
вітрових коліс досягає 45% у разі стійкої роботи при оптимальній швидкості
вітру. Існують дві принципово різні конструкції вітроенергетичних установок: з
горизонтальною і вертикальною віссю обертання.
Сучасні вітрові турбіни мають номінальну потужність від, приблизно, 600
кВт до 5 МВт. Найпоширенішими в комерційному застосуванні, наразі, є
повітряні турбіни з номінальною потужністю в діапазоні 1,5—3 МВт.
Потужність вітрового потоку пропорційна до площі його перерізу і має кубічну
залежність від швидкості вітру, тобто його потужність зростає ще швидше, ніж
швидкість вітру. Найкращими для розташування вітрових електростанцій є
місцевості з потужними та сталими вітрами такі як прибережні смуги та
вершини гір.
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На другому етапі пропонується продовжити нарощування кількості
сонячних батарей та установка вітрогенераторів, так як на території коледжу є
достатньо вільного місця, це може дати можливість не лише економити
електроенергію, а й повертати її в загальну мережу, що дасть можливість навіть
заробляти кошти.
Третій етап – використання геотермального тепла для обігріву приміщень
коледжу.
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Анотація. У статті розглядаються інноваційні методи логістики
транспортних перевезень У загальному вигляді інновація — новоутворення,
нововведення, це процес перетворення теоретичної і практичної науковотехнічної діяльності, результатом якої є нововведення технічного,
технологічного, методичного, організаційного або управлінського характеру в
бізнесі. Інноваційна логістика — найбільш актуальна складова логістичної
діяльності, покликана вивчати необхідність і можливість впровадження
прогресивних інновацій в організацію поточного та стратегічного управління
потоковими процесами з метою виявлення і використання додаткових резервів
шляхом раціоналізації (оптимізації) цього управління.
Ключові слова : інновації, логістика, перевезення.
Summary. The article is focused on innovative methods of cargo-carrying
logistic. In general, the innovation is a growth or an innovation. It is a converting
process of theoretical and practical activity in scientific and technical area. The
result of such activity is technical, technologic, methodic innovation, the character of
which is organizing and managerial. Innovative logistics is the basic part of the
logistic activity, which aim is to study necessity and capability of progressive
innovative introduction into organization of sequenced-flow and strategic managing
of stream-oriented processes for detection and using additional reserve supply by
optimization of this managing.
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Вступ. Основним завданням транспортної логiстики, як i логiстики
промислових пiдприємств, є збiльшення прибутку транспортних органiзацiй.
Цього можливо досягти за рахунок координацiї транспортного обслуговування
споживачiв за їх замовленнями, в яких мiстяться умови поставок. Все це дає
змогу отримати конкурентнi переваги на ринку i зменшити витрати.
Загальний текст. Завдання, якi вирiшує логiстично-транспортна система i
розробку її стратегiї можна подiлити на три групи. Перша з груп пов'язана з
формуванням ринкових зон обслуговування, прогнозом матерiалопотокiв, їх
обробкою в системi обслуговування та iншими роботами в оперативному
управлiннi i регулюваннi матерiaлопотоку. Друга група – завдання iз розробки
системи органiзацiї транспортного процесу. Третя група – це управління
запасами на пiдприємствах, фiрмах, складських комплексах, розмiщення
запасiв i їх обслуговування транспортними засобами, iнформацiйними
системами.
Оптимiзацiя i вирiшення цих завдань, що особливо актуально в умовах
ринку, залежить вiд кoнкретнoї ситуацiї, умoв i вимoг до ефективної
лoгiстичної систeми, a такoж вiд прoблeм, пoв'язаних iз зaбeзпeчeнням
вирoбництвa сирoвинoю i нaпiвфaбрикaтaми, ycyненням вузькиx мiсць в
тeхнoлогії дoстaвки рiзниx видiв прoдукцiї в пyнкти вирoбництвa, склaдyвання i
збyтy.
Дiяльнiсть трaнспoртy y ринкoвих вiднoсинaх мaє рoзвивaтись зa тaкими
нaпрямaми: пoглиблeнe вивчeння пoпитy з викoристaнням трaнспoртниx
бaлaнсiв рeгioнiв; пiдвищeння якoстi и нaдiйнoстi oбслугoвyвaння клiєнтів;
yдoскoналення yсьoгo кoмплексy вaнтaжнo-рoзвaнтaжyвaльних тa склaдських
рoбiт; нaдaння iнфoрмaцiйних, eкспeдицiйних пoслуг; рoзвитoк сeрвісниx
пoслyг; ствoрeння пoсeрeдницькиx фiрм з пoстaчaння рyxoмoгo склaдy,
мaтeрiaльнo-тeхнiчнoгo зaбeзпeчeння, мaркeтингy, рeклaми.
Сyчaснi мeтoди i зaсoби здiйснeння пeрeвeзeнь нeмoжливi без
застосування інноваційних технологій в логістичних процесах. У прaктицi
рoзвинутих крaїн рeaлізація пoдiбних тeндeнцій вилилaся в пoєднання
кoнтeйнeризації зi ствoренням iнтегрoвaних трaнспoртно-тeхнoлогічних систeм,
в яких рoбoта всiх видiв трaнспoртy жoрсткo взaiмопов’язaна, вaнтaжнoрoзвантaжувальні рoбoти aвтoматизовані, в оргaнiзaції прoцесy дoстaвки
викoристoвується oбчислювальнa технiкa.
Тeндeнція дo систeмності прoявляється в нaступних eлeмeнтaх, щo
зaбeзпeчують єднiсть i бeзпeрeрвнiсть пeрeвiзнoгo прoцесy: кoмплeксний
рoзвитoк мaтерiально-тeхнічнoї бaзи рiзних видiв трaнспoрту; узгoдження
пaрaметрів рyхoмого склaду зa гaбaритами, вaнтaжoпідйомності і мiсткoстi.
Іннoваційні прoцеси в гaлузі лoгiстики нe мoгли нe тoркнутися тaкої
вaжливої сфeри, як склaдськi опeрації, тaк як склaдські кoмплeкси віднoсяться
дo oднієї з нaйбільш вaжливих склaдових чaстин лoгiстичного лaнцюга
пoстaвки. Бeз викoристання дoсягнень науково-технічного прогресу i сyчасних
тeхнологій в облaсті склaдської дiяльності немoжливо сoбі уявити рeалізацію
принципy системнoго пiдходу при ствoренні лoгістичних ланцюгів.
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Лoгістика трaнспортно-склaдських кoмплексів бyдується нa зaстосуванні
сyчасних дoсягнень в oбласті iнформaтики тa aвтoмaтизації.
Впрoвадження сyчасних тeхнологічних схeм і тeхнічних засoбів вeльми
важливо для нормального функціонування складських комплексів. Хoча
сучасні метoди організації та зaбезпечення лoгістичних oперацій дозвoляють
істoтно знизити рiвень запасів, прoте навіть в умoвах висoкої точності
функцioнування логiстики не вдaється уникнyти збoїв і перeшкод в дoставці
мaтеріалів, а oтже, неoбхідності ствoрення акумулюючих систем.
В дaний час в свiті вироблено низкy неoбхідних вимoг дo складських
системaм: облaднання, щo викoристовyється для вaнтажoперерoбки і
збeрігання, має бути мaксимальнo стaндартизoвано; кoнструкція систeми
вaнтажoпереробки пoвинна в мaксимальному стyпені забeзпечувати
бeзперервність мaтеріального пoтоку; інвeстиції в склaдське гoсподaрство
пoвинні в пeршу чeргу нaправлятися в облaднання для пeреміщeння вaнтажів, а
нe в стaціонарне oбладнання; завaнтаження склaдського oбладнання пoвинна
бyти мaксимальна; при вибoрі облaднання вaнтажопереробки слiд прaгнути до
мiнімізації вiдносини мiж влaсною вaгою пiдйомнo-транспoртних мaшин та їх
вантaжопідйомності; кoнструкція склaдської систeми пoвинна перeдбачати
мaксимально мoжливе використaння прирoдної сили тяжіння.
Насампeред базoвою тендeнцією змiн у стратeгіях рoзвитку перeвізників є
прямyвання до лoгістичної стрaтегії як зaгальної (корпoративної) стрaтегії. Це
ознaчає, що, по-перше, будь-який перeвізник мaє рoзглядати ринoк
транспoртних пoслуг значнo ширшe – як ринoк лoгістичних пoслуг; по- дрyге,
цей же перeвізник, рoзширюючи сферy свoїх кoмпетенцій, трансфoрмується в
лoгістичну oрганізацію.
Іншим аспeктом тeнденційних змiн є те, щo поширення лoгістичних
кoнцепцій у прaктику дiяльності вирoбничих і дистрибуцiйних оргaнізацій
генeрує прискoрене фoрмування пoпиту на ринкy лoгістичних пoслуг. Цим
лoгістика ствoрює шанс перeвізникам oтримати кoнкурентні пeрeваги:
пристoсуванням свoєї діяльнoсті дo істотних змiн в стрaтегії і тaктиці
вирoбничих, дистрибуцiйних, тoрговельних oрганізацій ; упрoвадженням
технoлогічних і oрганізаційних іннoвацій у прoцеси перeміщення,
oрієнтуючись на функціoнування в лoгістичній систeмі вищoго пoрядку через
ствoрення мoжливостей інтeграції в лoгістичному лaнцюзі пoставок тoщо;
стрaтегічним інтeгруванням із лoгістичним oператором.
Oстанній шляx є нaдзвичайнo пeрспективним з oгляду на мoжливості
перeвізника забeзпечити рeалізацію стрaтегії відпoвідними засoбами. Стрaтегії
відoмих кoмпаній щoдо відмoви від лoгістичного самooбслуговування на
кoристь перeважного викoристання лoгістичного аутсoрсингу пoсилили
фoрмування серeдовища пoсередників – лoгістичних oператорів, які і
пeрейняли на сeбе прoблеми зі ствoрення кoнкурентних перевaг на ринку
пeвних спeцифічних прoдуктів, якими стaли логістичні пoслуги.
Висновок. За oцінками eкспертів, ринoк лoгістичних пoслуг є
пeрспективнішим, нiж ринoк транспoртних пoслуг, oскільки мeж зрoстанню
рiвня oбслуговування клієнтa не має. Пoза тим бар'єри вхoдження на ринoк
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лoгістичних пoслуг значнo вищі, oднак і вищa рентaбельність. Це пoяснюється
пoявою, oкрім трaдиційних двoх джeрел зрoстання прибyтковості – пoпиту і
мaсштабу, – третьoго мультиплікаційнoго джeрела, ідeнтифікованого в теoрії
лoгістики як eфект синeргії, генeруванню якoго перeвізник завдячує інтeграції
дiй з усiма учaсниками лoгістичного лaнцюга.
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Анотація. У статті обґрунтовано доцільність використання рослинної
білоквмісної сировини у вівсяному печиві з метою підвищення вмісту білків.
Розглянуто існуючі тенденції в напрямку удосконалення харчової та біологічної
цінності борошняних кондитерських виробів.
Ключові слова: збалансоване харчування, продукти високої біологічної
цінності, борошняні кондитерські вироби, білоквмісні продукти, вівсяне печиво.
Abstract. The article possibility of using vegetable protein raw in oatmeal
cookies to improve the protein. The existing trend towards improvement in the food
and biological value of pastry products.
Key words: balanced diet, foods high biological value, pastry, protein foods,
oatmeal cookies.
Вступ. Раціональне харчування набуває популярності у високорозвинених
країнах світу. Відповідно до цієї тенденції більшість виробників ставлять
основний акцент не на розширення асортименту і покращення якості класичної
продукції, а на створення продуктів із покращеним хімічним складом
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функціонального призначення.
Проаналізувавши раціон харчування українців були виявлені наступні
несумісності з рекомендованими нормами збалансованого харчування: висока
калорійність, що зумовлена надмірною кількістю жирів тваринного
походження та вуглеводів, недостатньою кількістю білків, вітамінів, харчових
волокон. Така незбалансованість раціону харчування частково виникає за
рахунок виготовлення харчовою промисловістю продукції, яка суперечить
правилам раціонального харчування.
Збагачення добового раціону людини продуктами функціонального
призначення – визнаний в усьому світі спосіб розв’язання проблеми
раціонального харчування [1].
Борошняні кондитерські вироби (БКВ) не являються продуктами першої
необхідності, але належать до продуктів, які в значній мірі формують
щоденний раціон сучасної людини, а, отже, мають значний вплив на здоров’я
споживачів. На сьогоднішній день, асортимент БКВ дуже широкий, але, на
жаль, доволі збіднений ессенціальними нутрієнтами.
Аналіз хімічного складу та харчової цінності більшості видів тістечок
свідчить про незбалансованість. Це зумовлено високим вмістом одних
компонентів (жири, вуглеводи) та відносно низьким інших (білок, харчові
волокна, вітаміни). З огляду на це, сучасні розробки науковців спрямовані на
зміну хімічного складу БКВ, створення асортименту для профілактичного та
лікувального харчування. Основна увага тут приділяється збільшенню вмісту в
них білків, харчових волокон, вітамінів, мінеральних речовин, поліфенолів,
антиоксидантів та зниженню енергетичної цінності. Як сировину з цією метою
використовують побічні продукти переробки борошномельної, круп’яної,
олійножирової, цукрової та інших галузей промисловості [2].
Досліджуючи сучасні тенденції було встановлено, що більшість населення
розвинених країн, а саме чоловіки та жінки вікової категорії від 19 до 30 років,
мають помірну денну активність і займаються спортом в середньому 3 рази в
тиждень. В зв’язку зі зростанням темпу життя цієї групи населення виникає
проблема дотримання норм щоденного раціонального харчування, особливо в
покритті добової потреби у білках.
Білки відіграють дуже важливу роль у харчуванні людини, оскільки вони є
головним складником всіх клітин організму. На відміну від жирів і вуглеводів,
білки не накопичуються в організмі та не синтезуються з інших харчових
речовин, тому їх вважають незамінним складовими харчування. Потреба в
білках залежить від віку, статі, фізіологічного стану організму, характеру
трудової діяльності і коливається від 80 до 120 г на добу. За рахунок них може
покриватися 11…13 % енергетичної потреби організму [3].
В зв’язку з усім вищесказаним, перспективним завданням є створення
борошняних кондитерських виробів зі збалансованим хімічним складом і
підвищеним вмістом білків для щоденного споживання.
Вівсяне печиво є продуктом широкого вжитку в усьому світі. Аналіз
сучасного асортименту даного виду печива виявив різноманітний асортимент,
хімічному складу якого притаманна незбалансованість, а саме - високий рівень
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цукрів та насичених жирів, одночасно з цим кількість білків, вітамінів та
мікроелементів є недостатнім. При використанні нетрадиційної сировини
можна покращити харчову і біологічну цінність та понизити калорійність
продукту. Робота над розширенням асортименту вівсяного печива, шляхом
поліпшення нутрієнтного складу є перспективною, оскільки сьогодні все
більшої актуальності серед споживачів набувають продукти функціонального
призначення.
Одним із перспективних напрямків вирішення проблеми зниження
білкового дефіциту можна вважати раціональне використання рослинної
сировини та створення на її основі різних форм харчового білка (білкового
борошна, концентратів, текстуратів, ізолятів). Рослинні білки широко
використовуються у виробництві продуктів профілактичного та дієтичного
призначення завдяки їх високій біологічній цінності, легкому засвоюванні,
відповідним функціонально-технологічним властивостям. Джерелом рослинних
білків для БКВ можуть бути різні продукти зі злаків та зернобобових культур
[4].
Метою досліджень було проаналізувати стан сучасного асортименту
вівсяного печива, дослідити проблеми які виникають в даному напрямку
харчової промисловості та запропонувати власні шляхи вирішення.
Аналітичний огляд. Максимова А. О. (Москва, Росія) займалася
удосконаленням технології вівсяного печива з метою розвитку технологічного
потоку його виробництва, який забезпечуватиме отримання готових виробів
стабільної якості. В результаті роботи було експериментально встановлено, що
у виробництві вівсяного печива з додаванням борошна із соєвих паростків у
кількості 5,8…13%, а також тритікалевого борошна у кількості 39,0…50,6%
значно покращується його білковий склад. Заміна 30% пшеничного борошна на
окару (масу, що отримують при відтисканні соєвого молока на фільтр-пресі), у
технології виробництва печива, дозволяє збагатити продукт ессенціальними
амінокислотами [5]. Але її робота в більшій мірі була направлення на створення
нової удосконаленої технології приготування вівсяного печива, а не на
покращення білкового складу продукту для споживання окремої групи
населення, чого ми хочемо досягнути.
Сюткіною О.В., Бондар Н.П. і Корецькою І.Л. (Київ) розроблена
технологія вівсяного печива, в рецептуру якого додатково введений
полісолодовий екстракт «Полісол» в концентраціях 5,0%, 10,0%, 15,0% як
джерело нутрієнтів в легкодоступній та легкозасвоюваній формі, з метою
збалансування і збагачення хімічного складу печива. Дослідниками було
встановлено, що при дозуванні екстракту у кількості 5,0…15,0%
забезпечуються високі органолептичні і фізико-хімічні показники якості
готових виробів, підвищується вміст біологічно активних речовин так, в
дослідних зразках збільшується вміст мінеральних речовин, а саме натрію на
1,5…5,0%, калію на 8,0…32,0%, кальцію на 2,5…7,5%, магнію на 3,0…37,3%,
фосфору на 1,0…11,5% та заліза на 20% за рахунок введення полісолодового
екстракту. Як свідчать результати досліджень, дозування полісолодового
екстракту у кількості 5,0-15,0% забезпечує підвищення вмісту білка у готових
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виробах порівняно з контролем на 4,0%...11,2%. За нормами фізіологічних
потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії, покриття
добової потреби дорослого населення, а саме жінок віком 18…29 I групи
фізичної активності, за рахунок вживання 100 г печива з полісолодовим
екстрактом забезпечується білками на 15,0…16,1% та у вуглеводах на
20,1…20,8% [6]. В результаті їхньої роботи було створено вівсяне печиво з
поліпшеним хімічним складом, але на жаль, денна норма в білках даної групи
населення не задовольняється на 20% за рахунок вживання 100 г розробленого
виробу.
Денисенко Т. М. (Київ) займалася товарознавчими дослідженнями БКВ
підвищеної біологічної цінності для широкого спектру споживачів. В результаті
її теоретичних і експериментальних досліджень були розроблені нові види
БКВ: вівсяне печиво “Цикоринка”, в якому 10 % цукру-піску замінювався на
цикорлакт; “Цикоринка збагачена”, в якому використовувалися 10%
цикорлакту та 8 % пшеничних зародкових пластівців; “Стевійка цикорна” із
використанням 10 % цикорлакту, 8 % пшеничних зародкових пластівців, 0,3%
порошку листа. Нові вироби було апробовано, запатентовано і впроваджено у
виробництво на ДП “Чернігівський хлібокомбінат “Коровай”. Використання
добавок сприяло збільшенню в середньому у 2 рази кількості білка у нових
виробах, що пов’язано з використанням цикорлакту і зародків пшениці, які є
його цінними джерелами [7].
Палько Н. С. (Львів) займалася збагаченням БКВ білковими
макронутрієнтами. Метою її роботи було розроблення нових видів тістечок
підвищеної біологічної цінності, зокрема поліпшеного амінокислотного складу
для усіх верств споживачів. В результаті її роботи були розроблені нові види
пісочних тістечок з внесенням таких компонентів як горохове борошно, сухе
знежирене молоко і подрібнені ядра насіння соняшника. Використана сировина
вплинула на якісний склад білків нових виробів та підвищення вмісту
незамінних амінокислот у них. Порівняно з контрольним зразком пісочних
тістечок загальна кількість незамінних амінокислот у досліджуваному зразку
склала 55 %. Всі досліджувані зразки тістечок містили значно менше
незамінних амінокислот порівняно зі шкалою ФАО/ВООЗ, а отже, було
встановлено, що внесення в рецептуру пісочних тістечок білкових
макронутрієнтів є доцільним, оскільки сприяє поліпшенню амінокислотного
складу нових виробів і, зокрема, підвищенню їх біологічної цінності. На
перспективу необхідно здійснювати подальше удосконалення асортименту
тістечок у напрямі зниження енергетичної та підвищення біологічної цінності
за рахунок нетрадиційних видів сировини, так як на даному етапі асортимент
таких виробів незначний [2].
У Національному університеті харчових технологій займалися
покращенням амінокислотного складу французького печива-безе макаронс,
шляхом часткової заміни мигдального борошна кунжутним. Дослідження
показали, що додавання їх у кількості 30 % від маси борошна покращує
хімічний склад печива зберігаючи високі органолептичні показники.
Розрахунок інтегрального скору для жінок 18…29 років ІІ групи інтенсивності
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праці показав, що для білків він становить – 70,8%; для жирів -15,8%; для
вуглеводів – 10,5% відповідно [8].
М.Ф. Кравченко, Н.Ю. Ярошенко (Київ) займалися технологією
пряникових виробів збагачених кунжутним шротом, для створення продукту, за
рахунок вживання якого буде зменшено дефіцит антиоксидантів, мінеральних
речовин, амінокислот, харчових волокон для всіх верств населення. Була
розроблена рецептура до складу якої входить кунжутний шрот в кількості 12%
до маси борошна. Новий виріб містить підвищену, у порівнянні з традиційною
рецептурою, кількість вітамінів та мінеральних речовин, а саме вміст фосфору в
удосконалених виробах зріс у 92,8 раз, вміст натрію і калію зріс у 45,8 і 22,7
рази, також збільшився вміст магнію, кальцію, вітамінів, але вміст амінокислот
збільшився незначно [9].
В Національному університеті харчових технологій для удосконалення
технології вівсяного печива використовували журавлину свіжу, вишню сушену
та арахіс смажений, на основі чого створили нову рецептуру виробу.
Співвідношення компонентів для нової рецептури вівсяного печива
підбиралося за органолептичними та структурно-механічними показниками, які
забезпечували найкращу якість отриманого продукту. В результаті цього
калорійність вівсяного печива зменшилась на 34%, рівень білку підвищився на
32%, вміст жиру і вуглеводів зменшено на 39% і 40%, відповідно.
Органолептичні показники залишилися високими. Єдиним недоліком нового
печива була крихкість [10].
Висновки. Проаналізувавши асортимент БКВ встановлено, що більшість
продукції не задовольняє сучасних вимог щодо норм раціонального харчування
своєю незбалансованістю хімічного складу. Це зумовлено високим вмістом
жирів та вуглеводів та відносно низьким функціональних інгредієнтів.
Було проведено літературний огляд праць сучасних науковців і виявлено,
що цією проблемою займаються уже не один десяток років і на даний момент
створено ряд продуктів покращеної біологічної цінності, але серед них
недостатньо таких, які щодня могли б задовольняти необхідну потребу в білках
для людей вікової категорії від 19 до 30 років, з помірною інтенсивністю праці
та активним способом життя.
Отже, можна вважати на даний момент для поліпшення амінокислотного
складу БКВ, в тому числі печива, перспективною сировиною є використання
вторинних продуктів переробки рослинної сировини, такі як білоквмісне
борошно, концентрати, текстурати, ізоляти.
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Анотація. Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми –
удосконаленню технології житньо-пшеничного хліба збагаченого шротом
насіння льону.
Актуальність теми дослідження проявляється в тому, що хліб належить
до основних життєво необхідних продуктів харчування. В різних країнах його
споживають від 90 до 400 г на добу або 32-146 кг на рік залежно від
економічних факторів, характеру праці, національних особливостей. Тому,
якість і корисність хліба має важливе соціально-економічне значення.
Найбільш популярним і поширеним в нашій країні є хліб житньо-пшеничний,
якість і користь якого значною мірою залежить від технологічного процесу
приготування.
Одним із нетрадиційних джерел корисних речовин є шрот насіння льону,
який можна використовувати у хлібопеченні для підвищення харчової цінності
виробів. Лляний шрот містить багато поживних і корисних речовин:
рослинний білок, вітаміни групи В, макро- і мікроелементи, харчові волокна,
антиоксиданти (лігнани). Проведено дослідження щодо впливу шроту насіння
льону на фізико-хімічні та органолептичні показники якості хліба від маси
борошна в хлібі. На основі проведених досліджень були розроблені рецептури і
технологічні режими приготування житньо-пшеничного хліба з добавкою
лляного шроту, які дають змогу одержати збагачений хліб відмінної якості.
Ключові слова: житньо-пшеничний хліб, хлібобулочні вироби, показники
якості, харчова цінність, лляний шрот.
Abstract. The article is devoted to the solution of a very topical problem –
improvement of the technology of rye-wheat bread enriched by adding grist of flax
seeds.
Topicality of the theme is determined by the fact that bread belongs to the
products of vital importance. Depending on the economic factors, nature of work,
national characteristics, people consume 90-400g per day or 32-146 kg per year.
That is why the quality and utility of bread has a very high socio-economic value. In
our country the most popular and widely spread type of bread is the rye-wheat bread.
The quality and utility of this type of bread depends on the technological process of
bread baking.
Grist of flax seeds is one of unconventional sources of nutrients. it can be used
in bread baking in order to increase nutritional value of the product. Flax grist
contains considerable amount of nutritional and healthy substances: protein, micro-,
macro-elements, dietary fiber, antioxidants. The investigation of influence of grist of
flax seeds on physicochemical and organoleptic indicators has been held. On the
basis of investigations recipes and technological modes were created. It helps to
create a bread of excellent value.
Key words: rye-wheat bread, bakery products, quality indicators, nutritional
value, flaxseed meal.
Вступ Харчування є фактором, що великою мірою визначає здоров’я та
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тривалість життя людини. Продукти харчування мають забезпечувати організм
не тільки поживними речовинами, але сприяти профілактиці та лікуванню
захворювань. Складовою щоденного раціону харчування людини є хліб. Тому
надання йому властивостей оздоровчого продукту є важливою проблемою
сьогодення, адже хліб за хімічним складом недостатньо збалансований за
життєво важливими інгредієнтами [2].
Постановка проблеми У сучасних умовах за розвинутого виробництва
високорафінованих харчових продуктів організм людини не отримує належної
кількості багатьох необхідних та корисних речовин. До таких, передусім,
належать харчові волокна, вітаміни групи В, макро- та мікроелементи,
незамінні амінокислоти, антиоксиданти та ін. З цього погляду важливе
значення має харчова цінність хліба та хлібобулочних виробів, які займають
особливе місце у харчуванні людини, оскільки вживаються в їжу щоденно [1].
Таким чином, доцільним є за допомогою хлібобулочних виробів збагачувати
щоденний раціон людини життєво необхідними компонентами, які сприяють
зміцненню здоров’я і профілактиці різних захворювань. Одним із
нетрадиційних джерел корисних харчових речовин є шрот насіння льону, який
одержують у виробництві лляної олії. Відомо [2–5], що в насінні льону
міститься 3 групи сполук, що характеризуються специфічною біологічною дією
і функціональними властивостями: поліненасичені жирні кислоти родини ω-3,
розчинні харчові волокна у вигляді слизей і лігнани, що справляють
фітоестрогенну дію. Дані щодо хімічного складу насіння льону свідчать також
про те, що вміст білка в насінні льону варіює в межах 20...30 %, а самі білки є
лімітованими за лізином, але характеризуються високим коефіцієнтом
перетравлюваності (89,6 %) і біологічною цінністю (77,4 %). Особливістю
білків насіння льону є також високий вміст сульфурвмісних амінокислот –
цистеїну і метіоніну, що мають антиоксидантні і геропротекторні властивості –
захищають організм людини від руйнівної дії вільних радикалів [1]. Варто
зазначити, що за амінокислотним складом білки насіння льону є більш
повноцінними в порівнянні з білками пшеничного борошна і можуть
доповнювати його, підвищуючи цінність хлібобулочних виробів. Вміст
харчових волокон досягає 28 % від маси цільного насіння за співвідношення
розчинних і нерозчинних фракцій від 20:80 до 40:60. Головними фракціями
серед харчових волокон насіння льону є целюлоза, слизи і лігнін [4]. Харчові
волокна допомагають контролювати апетит і рівень глюкози у крові та
зменшують кількість ліпідів крові. Таким чином, харчові волокна допомагають
зменшити ризик серцевих хвороб, діабету, ожиріння і запальних процесів [1; 2].
Насіння льону є одним із найбагатших джерел лігнанів, що відносяться до
класу фітоестрогенів – речовини рослинного походження, що проявляють
естрогеноподібну активність в організмі людини. Так, відомо, що лігнани в
товстому кишечнику в результаті мікробного метаболізму перетворюються в
активні фітоестрогени – ентеролактон і ентеродіол, які нормалізують
гормональний баланс і захищають репродуктивні органи від розвитку
гормональнозалежних видів раку [4; 5]. Насіння льону відрізняється високим
вмістом мінеральних речовин (мг/100 г): калію – 813 (у сім разів більше в
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порівнянні з бананами, в перерахунку на суху масу), фосфору – 642, магнію –
392, кальцію – 255; крім того, насіння льону є найкращим природ- ним
джерелом селену – 0,025 [1]
Насіння є багатим на вітаміни, мг/100: тіамін – 0,88, рибофлавін – 0,23,
ніацин – 10,1, пантотенову кислоту – 5,4, холін – 490, жиророзчинний
токоферол (вітамін E) – 130 [3–5]. Проведений аналіз літературних джерел [6–
8] щодо способів збагачення хлібобулочних виробів добавкою лляного
борошна показав, що більшість спроб була зроблена з використанням
розмеленого насіння льону, тобто не знежиреного лляного борошна, або ж з
добавкою і лляного борошна, і лляної олії. У зв’язку з тим, що не знежирене
лляне борошно, як і власне лляна олія, містить значну кількість
поліненасичених жирних кислот, що швидко окиснюються, та враховуючи те,
що лляна олія легко полімеризується, і висока температура є сприяючим
фактором цього процесу, нами був вибраний лляний шрот – продукт помелу
макухи насіння льону, одержаної після віджимання олії.
Метою статті було визначити вплив шроту насіння льону на
технологічний процес та якість житньо-пшеничного хліба, провести
аналітичний огляд літератури щодо підвищення споживчої цінності
хлібобулочних виробів збагачених шротом льону.
Огляд літератури В Україні відомим продуктом переробки насіння льону
є льняна олія та льняний шрот. Основна маса шроту насіння льону (ШНЛ)
використовується на корм тваринам. Шрот, порівняно з насінням льону,
містить більше білка і харчових волокон і в 3,5 – 4 рази менше ліпідів.
Встановлено, що ШНЛ, містить білка 32,6±0,3 %, загального жиру
10,5±0,25 %, вуглеводів 37,6±1,8 %, з них слизей 6,4±0,1 %. Порівняльна оцінка
хімічного складу ШНЛ та борошна пшеничного першого сорту показала, що в
ШНЛ міститься більше білка в тричі; жирів в 7,7; клітковини в 22,6 раз ніж в
борошні. Зольність ШНЛ вища в 6,4 рази, що корелює зі значно більшим
вмістом у ньому, порівняно з пшеничним борошном, калію – в 4,1; кальцію і
магнію – в 10; заліза – в 2,3; цинку – в 3,2 рази. ШНЛ здатний збагатити
борошно вітамінами групи В, особливо цінним є присутність в ньому також
фолієвої кислоти та токоферолу, який є природнім антиоксидантом. У складі
білків борошна переважають соле- та водорозчинні білкові фракції. Білки ШНЛ
мають амінокислотний скор за лізином 82, тоді як білки пшеничного борошна
тільки 44. Цінним є високий вміст в них сірководневих амінокислот (з
амінокислотним скором – 115) та ароматичних амінокислот (з амінокислотним
скором – 128).
Результати досліджень хімічного складу ШНЛ показали, що ця сировина
здатна збагатити хліб фізіологічно-функціональними інгредієнтами. Проте
специфічність його хімічного складу ШНЛ, а саме високий вміст
водорозчинних білків, нерозчинних харчових волокон, слизів має впливати на
перебіг процесів приготування хліба та його якість.
Основна частина Під час проведення досліджень використовували ШНЛ
виробництва НВ ТОВ «Житомирбіопродукт», одержаний в технології льняної
олії методом «холодного пресування». Тісто готували прискореним способом з
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борошна житнього обдирного і пшеничного першого сорту з середніми
хлібопекарськими властивостями. Вміст складових сировини визначали
методами, викладеними в джерелі [7]. Показники технологічного процесу
оцінювали за стандартними методиками [8].
Для оцінювання якості хліба проводили пробне лабораторне випікання.
Фізико-хімічні показники якості хліба визначали за ДСТУ 7045:2009 «Вироби
хлібобулочні. Методи визначення фізико-хімічних показників».
Першим етапом досліджень з розроблення рецептури хліба з добавкою
лляного шроту було визначення оптимальної концентрації останнього. З цією
метою була розроблена рецептура приготування хліба пшеничино-житнього з
пшеничного борошна першого ґатунку, а також житнього обдирного з
добавкою лляного шроту. Було визначено вплив лляного шроту та пшеничного
борошна першого ґатунку, вологість і кислотність м’якушки, органолептичні
показники готового продукту.
Таблиця 1
Хімічний склад та харчова цінність шроту насіння льону [4]
Складові
ШНЛ
1
2
Білки, %
32,6 ± 0,3
Вуглеводи загальні, %
40,4 ± 0,5
в т.ч.моно- та дисахариди, %
2,5 ± 0,05
харчові волокна, %
37,6 ± 0,5
в т.ч. пентозани (слизі), %
8,6 ± 0,1
Жири, %
10,5 ± 0,1
в т.ч. насичених жирних кислот, %
8,30 ± 0,03
мононенасичених жирних кислот, %
16,02 ± 0,03
поліненасичених жирних кислот, %
74,34 ± 0,03
Зольність, %
5,6 ± 0,05
Волога, %
11,2 ± 0,03
Мінеральні речовини, мг/100 г
калій
725
кальцій
256
магній
461
залізо
4,2
цинк
3,23
Вітаміни, мг/100 г
тіамін (В1)
0,58
рибофлавін (В2)
0,31
ніацин (РР)
3,13
фолієва кислота
0,048
γ-токоферол
4,86
Встановлено (табл. 2), що при доданні в тісто 2,5 % ШНЛ до маси борошна
житньо-пшеничний хліб за питомим об’ємом, пористістю та формостійкістю
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незначно поступався контролю і відповідав вимогам нормативної документації.
Таблиця 2
Показники якості житньо-пшеничного хліба з внесенням ШНЛ
Показник
Контроль
Внесено 2,5 % ШНЛ
1
2
3
Питомий об’єм, см3/г
2,17
2,13
Пористість, %
69
65
Кислотність, град.
8,2
8,8
Формостійкість, H/D
0,38
0,36
Стан поверхні та
Світло-коричневий
Коричневий
забарвлення
Колір м’якушки
Світло-коричневий
Світло-коричневий
Структура пористості
Рівномірна, тонкостінна Рівномірна, тонкостінна
Еластичність м’якушки
Хороша
Хороша
Збереження свіжості
71
72
через 24 год, %
Смак
Властивий житньоВластивий житньопшеничному хлібу
пшеничному хлібу з
приємним присмаком
Аромат
Властивий житньоВластивий житньопшеничному хлібу
пшеничному хлібу
Показник пористості хліба характеризує структуру м'якушки хліба, його
об'єм і засвоюваність.
Формування об’єму та пористості хліба визначається інтенсивністю
бродіння тіста та його структурно-механічними властивостями, тобто здатністю
утримувати продукти бродіння. Встановлено, що в тісті зі ШНЛ загальне
газоутворення зменшується, порівняно з тістом без ШНЛ.
Збільшення цього показника корелює із збільшенням питомого об'єму
хліба, добре розпушеною й еластичною м’якушкою і відповідним товарним
виглядом виробів. На смакові якості значною мірою впливає кислотність хліба.
Показник кислотності свідчить також про хід технологічного процесу
приготування хліба. Кислотність хліба зумовлена кислотністю сировини і
продуктами, що утворюються під час дозрівання тіста.
Висновки Використання ШНЛ у виробництві житньо-пшеничного хліба
призводить до незначного погіршення його органолептичних і фізико-хімічних
показників якості внаслідок зниження інтенсивності бродіння та погіршення
структурно-механічних властивостей тіста.
З метою покращення якості житньо-пшеничного хліба з додаванням ШНЛ
доцільно в тісто вносити солодовий екстракт та цукор білий.
Результати досліджень показали, що ШНЛ відрізняється високим вмістом
харчових волокон, вітамінів, мінеральних речовин і може бути рекомендований
для створення функціональних хлібобулочних виробів.
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Аннотація. Визначення пенетрації в процесі зберігання готових продуктів
підтвердило переваги використання ферменту трансглютаміназа ActivaGS в
кількості 0,08 % на 100 % сировини у виробництві вареної ковбаси з метою
надання готовому продукту щільності, монолітності, еластичності,
необхідної пружності, термостабільності, поліпшення його нарізуваності,
підвищення вологоутримуючої здатності.
Ключові слова: варена ковбаса, щільність, нарізуваність, ферменти,
органолептика.
Вступ. В якості структуроутворюючої добавки використовується
ферментний препарат – трансглютаміназа, яка бере участь в утворенні
додаткових зв’язків в білкових молекулах, що в кінцевому результаті покращує
такі органолептичні показники, як щільність та монолітність ковбасних
виробів.
Метою даної роботи є наукове обґрунтування і удосконалення технології
виробництва варених ковбас з використанням сучасних ферментних препаратів.
Основний текст. В ході роботи були розроблені 3 рецептури вареної
ковбаси з використанням ферменту трансглютамінази ActivaGS в різних
кількостях – 0,06%, 0,08%, 0,10% на 100% сировини.
Аналогом слугувала ковбаса «Молочна», яка була взята за контроль.
Зa результaтaми oргaнoлептичнoї oцiнки варених ковбас встановлено, щo
нaйкрaщим зрaзком вареної ковбаси був зразок з викoриcтaнням 0,08%
ферменту нa 100% cирoвини.
Утворення структури фаршу та готового продукту достатньо точно
характеризує пенетрація, яка широко використовується для його технологічної
оцінки. Про консистенцію готового продукту слід судити по показнику
граничного напруження зсуву, як одного з найбільш повних і об'єктивних
показників. Результати досліджень пенетрації наведені на рис. 1 та 2.
Проведені дослідження пенетрації, наведені на рисунках 1-2, показують,
що значення граничного напруження зсуву готового продукту у контрольному
зразку збільшується в 5,5 рази, а у дослідних зразках в 10-11 раз, що
підтверджує наукове обґрунтування дії ферменту трансглютаміназа на м’ясні
фаршеві системи в процесі термооброблення.
Для вивчення впливу трансглютамінази на органолептичні показники
готового продукту, а саме консистенцію, нами були досліжені показники
пенетрації під час зберігання готового продукту протягом всього строку його
зберігання та після закінчення його. З проведених досліджень встановлено, що
на четверту добу зберігання контрольного зразка глибина занурення конуса
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збільшується майже в 2 рази, а дослідного з використанням 0,08 %
трансглютамінази зменшується на 13%, що свідчить по більш щільну
консистенцію розробленого зразка за рахунок використання трансглютамінази.
Хоча згідно ДСТУ варені ковбаси в/с зберігаться не більше 72 годин, були
проведені подальші дослідження пенетрації при зберіганні зразків протягом 6
діб. Результати наведені на рис. 3 – 5.

Рис. 1. Пенетрація фаршевих систем і готових продуктів

Рис. 2. Граничне напруження зсуву фаршевих систем і готових продуктів

Рис. 3. Пенетрація в процесі зберігання ковбас
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Рис. 4. Пенетрація в процесі зберігання ковбас на 3 і 6 добу

Рис. 5. Граничне напруження зсуву в процесі зберігання ковбас на 3 і 6
добу
Зниження глибини занурення конуса в готовий продукт на 6 добу
зберігання на 1,4 мм та підвищення граничного напругження зсуву з 14,46 кПа
до 18,32 кПа у порівнянні з третьою добою зберігання свідчить про перевагу
використання ферменту для підвищення органолептичних показників
розроблених зразків, а саме про збереження щільної консистенції протягом
більш тривалого терміну зберігання, ніж це передбачено ДСТУ.
Отже, результати досліджень показують, що варені ковбаси до
термооброблення мають менш стабільну структуру фаршу, ніж після
термічного оброблення, що свідчить про активність трансглютамінази під час
термооброблення, завдяки чому продукт набуває монолітності та необхідної
пружності, а це особливо відчувається при нарізуванні та кусанні продукту.
Заключення та висновки
Встановлена оптимальна кількість трансглютамінази ActivaGS - 0,08 % на
100 % сировини. Визначення пенетрації в процесі зберігання готових продуктів
підтвердило переваги використання трансглютамінази для надання
монолітності та необхідної пружності готовому продукту.
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Abstract
Determination of penetratsiya in the process of storage of the prepared foods confirmed
advantages of the use of enzyme of transglutaminase of ActivaCS in an amount 0.08% in the
production of the boiled sausage with the aim of grant to the prepared product of closeness,
monolithic nature, elasticity, necessary resiliency, thermostability, improvement of him cutting,
increase manufacturing.
Key words: boiled sausage, closeness, cutting, enzymes, organoleptic.
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Аннотация. В работе рассматривается новый подход к созданию
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интеллектуальных систем управления на основе агентно-семиотического
моделирования и онтологических баз знаний (на примере автоматизации
сортировочных станций). Предложены математические модели описания
автоматизируемых процессов и систем, принципы построения гибридных
имитационных моделей и их взаимодействия с интеллектуальным банком
онтологических баз знаний.
Ключевые слова: интеллектуальные системы управления, сортировочные
станции, агентно-семиотическое моделирование, интеллектуальный банк
онтологий.
Abstract. In paper is examined new approach to design of the intellectual
control systems on the basis of agents-semiotics modeling and ontological bases of
knowledges (on the example of automation of marshalling yards). The mathematical
models of the automated processes and systems descriptions, principles of
construction of simulations hybrid models and their co-operating with the intellectual
bank of ontological bases of knowledges are considered.
Key words: Intelligent control systems, marshalling yards, agent-semiotic
modeling, intellectual bank of ontologies.
Вступление.
Современный этап развития информационных систем характеризуется
переходом в область интеллектуальных систем, которые характеризуются
следующими особенностями: - работа со слабоструктурированными,
неформализуемыми данными, которые составляют до 80% всех знаний
человечества; - территориально и функционально распределённые ресурсы с
сетецентрической моделью хранения больших объёмов данных; - работа в
режиме реального масштаба времени с жёсткими ограничениями на время
принятия решений; - интеграция систем на основе ВЕБ-технологий с
достижением нового качества за счёт синергии; - создаваемые системы
переходят в класс больших, сложных систем, в которых (по ГельфандуЦетлину [3]) существенным параметром, влияющим на их эффективность,
является
структура
системы;
- современные
системы
являются
мультиструктурными образованиями (см. рис.1); - отмеченные особенности
систем порождают проблемы неполноты данных и неопределённости в
процессе принятия решений, что привело к появлению понятия "серый анализ"
и "серые системы", описываемые численными и лингвистическими
переменными; - реализация интеллектуального интерфейса и работа в "серых"
условиях требуют организации баз знаний и построения "гибридных систем
искусственного интеллекта" с применением взаимосвязанных моделей
нечётких множеств, генетических алгоритмов и нейронных сетей [4; 5; 7; 9; 10;
11; 12].
Проектирование и развитие существующих систем сдерживается
проблемой описания их видов обеспечения в условиях проклятия размерности
[6]. Это особенно важно в процессе системного проектирования, что
возвращает нас к основам семиотики, которая в последнее время получила
развитие в новых методических подходах к созданию интеллектуальных систем
[1; 13; 14]. В данной работе представлена архитектура агентно-семиотического
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подхода на основе онтологической базы знаний к созданию систем
искусственного интеллекта.
Основной текст.
Интеллектуальную систему управления будем описывать в виде девятки
множеств
(1)
SM = A, Rc , Rs , R p , K c , K cs , K csp , Rv , K cspv
где

A = {zi }i =1, N

(2)

множество базовых атомарных символов (знаков, термов, агентов),
используемых для построения синтаксических конструкций (3);
(3)
zi = ( ai ; ai )
комплексный атомарный агент, состоящий из статической ai и
динамической ai частей;
R

c
(4)
(∀i ∈ cj ) ( ai ) 
→ K cj
множество синтаксически правильных конструкций K cj , построенных из
статических атомарных символов с помощью множества правил синтактики Rc ;

Rs
(5)
(∀i ∈ cj ) ( K cj , ai ) 
→ K csm
множество семантически правильных конструкций K cspm , полученных из

синтаксически правильных конструкций K cj и динамической составляющей
атомарных агентов ai с помощью множества правил семантики Rs ;
R

p
(6)
(∀m ) K csm →
K cspm
множество прагматически правильных конструкций K cspm , построенных

из семантически правильных конструкций K csm с помощью множества правил
прагматики R p ;
R

v
→ K cspvm
(∀m ) K cspm 
множество новых, выводимых правильных конструкций

K cspvm

(7)
с

помощью набора правил вывода Rv .
Предложенное агентно-семиотическое описание любой системы позволяет
описать её мультиструктурную схему и определить все виды структур и их
ресурсное обеспечение в соответствии с принятым в [6] понятием архитектуры
информационной системы (рис. 1).
Предложенная схема опирается на интеллектуальный банк данных,
включающий иерархию баз знаний: базу фактов, или данных (БД), базу знаний
или правил (БЗ) и базу целей (БЦ), которые в семиотике соответствуют
синтактике, семантике и прагматике. Банк знаний реализуется на основе
онтологий - эксплицитных спецификациях концептуализации [2].
На нижнем уровне структуры располагается онтологическая база знаний,
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которая описывает технологический макроуровень сортировочной станции.

Rv
GA, NN, FS

Rp

K cspvm

Машина вывода

K cspm

(БЦ)

Техническая структура
Программная структура

K csm

(БЗ)

Функциональноалгоритмическая структура

Продукции

Rs

Семантические сети

Rc

K cj
Онтологии

Агентно-семиотическое
моделирование

ai

Информационная структура

(БД)

zi

ai

Объект управления

Организационнотехнологическая структура

Рис. 1 - Мультиструктура интеллектуального управления
На рис. 2 изображена одна из составляющих макроуровня - сортировочная
горка. В свою очередь «Сортировочная горка» имеет такие структурные
элементы как «Надвижная часть», «Перевальная часть», «Спускная часть»
(элементы класса «Схема горки»). В состав спускной части входит:
«Скоростной
участок»,
«Участок
первой
тормозной
позиции»,
«Промежуточный участок», «Участок второй тормозной позиции», «Участок
стрелочной зоны», «Первый участок сортировочного пути», «Участок третьей
тормозной позиции», «Второй участок сортировочного пути».
Другим важнейшим компонентом базы знаний является класс
«Технологический участок», описывающий различные типы технологических
участков характерных сортировочной горке. К ним относятся: «Участок
управления горочным локомотивом», «Участок контроля расцепа», «Участок
контроля и управления автоматизированным стрелочным переводом»,
«Участок контроля неавтоматизированного стрелочного перевода», «Участок
измерения весовой категории отцепа», «Участок измерения ходовых свойств
отцепа», «Участок контроля и регулирования скорости движения отцепа на
интервальной тормозной позиции», «Участок контроля и регулирования
скорости движения отцепа на прицельной тормозной позиции», «Участок
контроля заполнения пути сортировочного парка», «Участок оперативнодиспетчерского оборудования». Также на таксономии концептов присутствует
класс «УКМ», описывающий устройства комплексной механизации горки.
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Рис. 2 - Обобщенная онтологическая модель сортировочной горки
Важным преимуществом онтологии является тот факт, что все ее элементы
могут быть детализированы. Таким образом, можно укрупнить структуру
сортировочной горки вплоть до конкретного технологического участка.
Например, на рис.3 показана схема участка управления горочным локомотивом.
Светофорный
указатель скорости
роспуска состава

Горочный
светофор

Путевой
указатель

Путевой
указатель

Путевой
указатель

Блок управления
светофорным
указателем скорости
роспуска состава

Блок управления
горочным
светофором

Блок управления
путевым
указателем числа
вагонов в отцепе

Блок управления
путевым
указателем числа
вагонов в отцепе

Блок управления
путевым
указателем числа
вагонов в отцепе

Рис. 3 - Участок управления горочным локомотивом
Детализация описываемых в онтологической базе знаний элементов может
иметь огромные масштабы, но при этом соблюдается принцип иерархичности и
систематизации информации. Составляющие структурных частей и
технологических участков сортировочной горки имеют различные
характеристики и свойства. Они могут быть количественно и качественно
описаны с помощью разнообразных программных средств для работы с
онтологиями. Например, можно задать точное количество технологических
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участков каждого типа, или полностью описать технико-эксплуатационные
характеристики сортировочной горки.
На нижнем уровне системы (рис. 1) используется агентно-семиотическое
моделирование с целью формирования набора базовых агентов (2), (3). Основу
моделирования составляет гибридное дискретно-событийное и агентное
имитационное моделирование [8]. Фрагмент описания сортировочной горки на
грузовой станции с помощью статических агентов приведен на рис. 4.
Н

С1

ТП1

КР

ТП2

С2

Уровень символов
участков

Уровень символов
устройств
Уровень статических
агентов

ЗМ2

ЗМ1

АЗМ

С

С

АС

Рис. 4 - Фрагмент символьного описания сортировочной горки
Предложенный
агентно-семиотический
подход
опирается
на
разработанные на кафедре ЭВМ Днепропетровского национального
университета железнодорожного транспорта (ДНУЖТ) под руководством
профессора Косолапова А.А. методику и автоматизированный комплекс
системного интегратора - КСИ [5].
Заключение и выводы.
Были рассмотрены особенности современного этапа перехода к системам
интеллектуального управления и предложен способ их описания в виде девятки
множеств SM = A, Rc , Rs , R p , K c , K cs , K csp , Rv , K cspv . На базе этой модели
построена
мультиструктура
интеллектуального
управления,
которая
основывается на интеллектуальном банке знаний. На нижнем уровне
используются онтологии для описания организационно-технологических
структур объектов управления и их элементов как агентов, состоящих из
статической и динамической части. Для формирования вариантов структур
предлагается использовать гибридное агентно-семиотическое и дискретнособытийное моделирование.
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Аннотация. В данной работе рассматривается роль и перспективы
спутниковых технологии в обеспечении безопасности движения поездов на
железнодорожном транспорте Республики Казахстан.
Ключевые слова: высокоточная координатная система, глобальная
навигационная система, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, координатная система
интервального регулирования.
Abstract. In this paper, examines the role and prospects of satellite technologies
to ensure the safe movement of trains on railway transport of the Republic of
Kazakhstan
Key words: high-precision coordinate system, global navigation system, GPS,
GLONASS, Galileo coordinate system of interval regulation.
Процесс перевозок на железнодорожном транспорте, особенно на
перегоне, требует постоянного повышения показателей его качества
(сохранности и своевременной доставки грузов, комфортности для пассажиров
и т.д.), а также повышения надёжности технических средств, улучшения
показателей пропускной способности линий железных дорог и безопасности
движения.
Для решения данных задач наиболее эффективными мерами является
интеграция систем интервального регулирования и безопасности движения с
автоматизированными
системами
управления
на
железнодорожном
транспорте [1].
Одним из основных Стратегических задач АО «Национальной компании
«Қазақстан темір жолы» (АО «НК «КТЖ») является Институциональное
развитие и организация скоростного пассажирского движения. Для достижения
поставленных целей будут осуществлены обновление выбывающего парка
вагонов подвижным составом нового поколения, обеспечивающим
необходимый уровень скорости и комфорта, модернизация устройств хозяйства
СЦБ и разработка новых технологических норм организации перевозочного
процесса.
В настоящее время существенно повышена скорость пассажирского
сообщения между опорной сетью хабов, а протяженность сети с повышенными
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скоростями движения поездов достигнет 7800 км. Например, скорость
сообщения между г. Астаной и г. Атырау сократится с 43 до 19 часов, а между
г. Алматы и г. Актобе – с 42 до 22 часов, на отдельных сообщениях маршрутная
скорость движения возрос в два-три раза.
Несмотря на достигнутые успехи по организации пассажирских
скоростных поездов, АО «НК «КТЖ» на магистральной сети пока не может
поднять максимальный скорость пассажирских поездов до 200 км/час.
В АО «НК «КТЖ» с каждым годом расширяется внедрение современных
технических средств обеспечения безопасности движения (ТСО БД),
реализующих общую систему управления безопасностью движения поездов.
Использование ТСО БД позволяет предупредить возможность возникновения
опасных ситуаций при следование подвижного состава, создать необходимые и
достаточные условия для реализации системы управления безопасностью
движения транспортных средств.
Научно-технический совет АО «НК «КТЖ» одобрил результаты НИОКР
АСУ «Магистраль». АСУ «Магистраль» – это автоматизированная система
комплексного мониторинга и диагностики состояния объектов инфраструктуры
с использованием спутниковой технологий, которая предусматривает
использование глобальных навигационных систем GPS (США), ГЛОНАСС
(Россия) и Galileo (Евросоюз) [3].
Данная технология является основой для формирования инфраструктуры
пространственных данных инфраструктурных объектов АО «НК «КТЖ» для
систем управления и обеспечения безопасности.
В АО «НК «КТЖ» спутниковые технологии позволяют организовать
высокоточную позиционированию подвижных объектов, мониторинг
инфраструктурных объектов. Комплекс будет использоваться совместно со
средствами радиосвязи, радиолокационного зондирования для определения
дислокации, а также полносоставности подвижного состава. Такие технологии
требуют разработки и внедрения системы единого координатного управления.
В перспективе оно должно стать базой для всех отраслей и компаний,
работающих в сфере доставки грузов, что позволит обеспечить оперативный
мониторинг, позиционирование и прогнозирование ситуаций для всех
транспортных средств, участвующих в технологическом процессе.
Внедрение Комплекса обеспечения безопасности движения поездов на базе
спутниковых технологий требует разработки высокоточной координатной
системы (ВСК).
ВКС магистральной сети железных дорог АО «НК «КТЖ» является
многофункциональной автоматизированной информационной системой сбора,
обработки, хранения и предоставления зарегистрированным пользователям
координатной информации о местоположении стационарных и подвижных
объектов железнодорожного транспорта. ВСК позволяет обеспечить единое
координатное пространство с помощью дифференциальной глобальной
навигационной спутниковой системы. Координатная информация может быть
использована в широком спектре инженерных изыскательских работ, в
управлении строительными машинами и механизмами с оценкой качества
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строительства, при мониторинге состояния земляного полотна, верхнего
строения пути и искусственных сооружений.
Основными эксплуатационными возможностями систем спутниковой
навигации являются:
- определение местоположения подвижного состава, используемого для
грузовых (в том числе опасных и специальных) и пассажирских перевозок;
- определение местоположения подвижного состава и единиц для ввода
координат в бортовые локомотивные устройства безопасности (КЛУБ) в
режиме реального времени;
- формирование электронных карт пути и объектов инфраструктуры на
основе определений координат для использования в бортовых КЛУБ.
Наличие
высокоточного
координатно-временного
программного
обеспечения и средств надежной доставки информации с использованием
систем связи данных навигационных цифровых карт путей позволяет создать:
- систему координатного управления и интервального регулирования
движения на основе координатно-временных данных, получаемых от
Глобально-навигационных спутниковых систем (ГНСС), математических
моделей поездной ситуации, использования безопасных методов обеспечения
сближения поездов попутного следования без применения путевых светофоров;
- систему управления маневровой и поездной работой на основе
спутникового определения местоположения и использования широкополосного
цифрового радиоканала. Это также позволит значительно сократить количество
напольного оборудования.
Интеграция возможностей спутниковых технологий дает возможность
расширения функций систем безопасности на основе централизованного
ведения управления диагностикой и маршрутами. Это позволяет значительно
сократить количество дорогостоящего перегонного оборудования за счет
переноса функций обеспечения безопасности на локомотив и станции.
Средства ГИС позволяют интегрировать в единую информационную среду
абсолютно разнородную информацию со множеством вариантов визуализации.
Например, это отображение траектории движения подвижного состава поверх
цифровой картографической подложки, совмещение векторных карт с
космическими и аэроснимками.
Эффективным направлением использования спутниковых координат и
каналов связи является создание систем интервального регулирования на
малодеятельных участках. Это решение позволяет уйти от использования
воздушных линий связи и сократить расходы, связанные с содержанием
большого штата работников.
Заключение и выводы
В целом, применение спутниковых навигационных систем, цифрового
радиоканала передачи данных и высокоточных микропроцессорных
вычислительных комплексов, позволяет реализовать координатной системы
интервального регулирования движения поездов на более высоком
техническом уровне.
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Анотація. У статті наводяться результати досліджень з встановлення
зміни
експлуатаційного
вантажообігу
залізниць
та
середньої
вантажонапруженості головної колії у 2008-2016 роках.
Ключові слова: експлуатаційний вантажообіг, залізнична колія, обсяг
перевезень, вантажонапруженість, головна колія, залізничні перевезення.
This work is the article presents the results of studies with installation changes
operating railway freight congestion and secondary main track in the years 20082016.
Keywords: operating freight, railway, traffic volume, freight traffic, the main
track, rail transportation.
Постановка проблеми у загальному вигляді.
Одним з показників роботи залізниць, є експлуатаційний вантажообіг
брутто
Q експл. (млрд. ткм брутто). Саме цей показник характеризує обсяг поїзного
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потоку, який обумовлює силове навантаження на конструкцію залізничної
колії.
Технічний стан конструкції колії повинен відповідати рівню силової дії
поїзного потоку, тобто система технічного обслуговування залізничної колії
має бути сприйнятливою до можливих змін експлуатаційного вантажообігу.
Таким чином, встановлення залежності Q брутто
експл. = f(t) для певного періоду
часу (t – поточний рік цього періоду) має практичне значення для колійного
господарства й напряму пов’язано з питаннями організації технічного
обслуговування конструкції залізничної колії.
Мета статті полягає у встановлені математичних моделей, що
характеризують зміну експлуатаційного вантажообігу залізниць та середньої
вантажонапруженості головної колії у 2008-2016 роках.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Величина показника Q брутто
безпосередньо пов’язана з обсягом
експл.
перевезених вантажів Qвант..
Регресійний аналіз відповідних звітних даних [1] дозволив встановити
математичну модель залежності Q брутто
експл. = f(Qвант.), яка має наступний вид:
Q брутто
експл. =0,987Qвант.,

(1)

де Qвант. та Q брутто
експл. – мають розмірність відповідно млн.т й млрд. ткм брутто.
Правильність застосування даної математичної моделі підтверджується
коефіцієнтом кореляції r=0,998 та коефіцієнтом детермінації r2=0,995.
У роботі [2] розглядалося змінювання експлуатаційного вантажообігу по
брутто
мережі залізниць у 1997-2007 роках й встановлено, що показник Q експл.
стабільно зростав за лінійним законом
брутто
= 298,79+17,48 t,
(2)
Q експл.
де t – поточний рік в межах розрахункового періоду.
Аналіз звітних даних [1] показав, що протягом 2008-16р.р. зміна
експлуатаційного вантажообігу описується графічною моделю у вигляді
брутто
ламаної: у 2008-2009 роках спостерігається зниження показника Q експл.
з 490,9
млрд. ткм брутто до 394,6 млрд. ткм брутто, потім (2009-2012 р.р.) – його певне
зростання за лінійною залежністю
2
(3)
Q брутто
експл. = 377,1+24,38 t (r=0,92; r =0,85)
й етап (2012-2016 р.р.) падіння вантажообігу
(r=0,967; r2=0,935)
(4)
Q брутто
експл. = 493,97 - 34,05 t
Якщо розглядати означений період (2008-2016 р.р.) в цілому, то можна
відмітити його характерну особливість – зниження величини показника
Q брутто
експл. :
(5)
Q брутто
експл. = 510 – 19,09 t.
Через експлуатаційний вантажообіг визначається середня (по мережі
залізниць) вантажонапруженість головної колії
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Гсер. = Q брутто
(6)
експл. / Lгол (млн. ткм брутто/км за рік),
де Lгол – розгорнута довжина головних колій.
Протягом
розрахункового
періоду
параметр
Гсер.
змінювався
неоднозначно. Дослідженнями встановлено наступні математичні моделі
функції Гсер. = f(t) для відповідних часових інтервалів:
2009-11 р.р.
(r=0,998; r2=0,995) (7)
Гсер. = 12 + 1,23 t
2011-16 р.р.
(r=0,986; r2=0,972) (8)
Гсер. = 16,7 – 0,66 t
2008-16 р.р.
(r=0,61; r2=0,37) (9)
Гсер. = 16 – 0,29 t
Наведені залежності свідчать про те, що на першому етапі (2008-11 р.р.)
розрахункового періоду середня вантажонапруженість головної колії по мережі
залізниць мала деяке зростання (на 1,23 млн. ткм брутто за рік), а з 2011 року її
величина почала щорічно зменшуватися на 0,66 млн. ткм брутто. В цілому
протягом розрахункового періоду зміна показника Гсер. характеризується
тенденцією до зниження.
Середня вантажонапруженість уявляє собою поїзний потік, який діє на 1
км колії протягом року. Для оцінки рівня дії цього поїзного навантаження на
конструкцію колії застосовується [2] показник кінетичної енергії вантажного
потоку:
Ккінет = 0,5 Гсер. V2тех.,
(10)
де Vтех. – середня технічна швидкість руху поїзда (при розрахунках згідно [1]
приймається Vтех. = 44,5 км/год).
Якщо прийняти значення Ккінет у 2008 році за 100%, то видно, що у 2016
році величина цього показника зменшилася на 15%, тобто спостерігається
певне зниження (в середньому по мережі) інтенсивності дії поїзного потоку на
конструкцію залізничної колії.
Висновки з даного дослідження.
Виконані дослідження дозволили встановити математичні моделі
змінювання експлуатаційного вантажообігу та середньої вантажонапруженості
головної колії у 2008-2016 роках по мережі залізниць.
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LIMIT MASS ESTIMATION AT TRANSPORT CATEGORY AIRPLANE
MODIFICATIONS CREATION STAGE
National Aerospace University named after N. Ye. Zhukovsky “KhAI”,
Karkiv, Chkalova 17, 61070
Показано, что основным источником осуществления модификационных
изменений в самолетах транспортной категории, когда необходимо сохранить
лучшие качества базового варианта и одновременно повысить эффективность
модификации, являются затраты массы. Установлено, что причинами
увеличения массы модификации являются: изменения ТЭТ заказчиком, ошибки
при выборе исходных условий, несовершенство методов расчетов и
проектирования и т. п. С учетом таких изменений кроме понятия стартовой
массы введено понятие предельной массы как суммы стартовой массы и всех
ее изменений на этапах проектирования и летных испытаний, с которой
модификация сертифицируется и принимается заказчиком в серийное
производство. На примерах модификаций самолетов Ан-24, F-27 и В-727
показана реализация такого подхода.
Ключевые слова: самолеты транспортной категории, модификации
самолетов, стартовая и предельная массы.
It is shown, that the main source of modification changes in transport category
airplanes, when it is necessary to keep the best performance of base version and
simultaneously to increase efficiency of the modification, is mass expenses. It is
determined the following reasons of the modification mass increase: customer
technical-economical requirements variation, initial condition selection mistakes,
imperfectness of calculation and design methods etc. Taking into account these
variations, in addition to takeoff mass, limit mass concept was introduced as a sum of
takeoff mass and all its variations at design and flight test stages, with which the
modification is certified and adopted by customer in serial production. This way
implementation was shown on examples of An-24, F-27 and В-727 airplanes
modifications.
Key words: transport category airplanes, modification of the airplanes, takeoff
and limit masses.
Вступление
Взлетная масса самолета является определяющим фактором любого
летательного аппарата. Это в полной мере относится и к самолетам
транспортной категории, поскольку от взлетной массы напрямую зависят
характеристики их транспортной и экономической эффективности [1, 2].
В
модификациях,
которые
создаются
ради
повышения
производительности,
изменение
взлетной
массы
играет
особенно
чувствительную роль, поскольку ее изменение приводит не только к
положительным изменениям транспортной и экономической эффективности, но
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и существенно ухудшают взлетно-посадочные характеристики [3].
Поэтому вопрос оценки затрат массы на модификационные изменения
должен рассматриваться на самых ранних стадиях создания модификаций.
Постановка задачи
Оценить допустимый диапазон изменения массы модификации самолета
транспортной категории от значения, определяемого на основе управления
существования самолета, до ее предельной величины перед запуском
модификации в серийное производство.
Анализ и решение проблемного вопроса
Опыт создания модификаций самолетов транспортной категории показал,
что особую роль играет масса, которая предопределяет не только совершенство
конструкции, но и технико-экономическую эффективность всех решений.
Иными словами, соотношение [3]
ìîäèôèöèðó åìûå ïàðàìåòðû (Pi )
ÒÝÒ
,
(1)
=
ñòàðòîâàÿ ìàññà (m 0 )
ïðåäåëüíàÿ ìàññà (m ïð )
где ÒÝÒ – технико-экономические требования, является натуральным
измерителем массы, потребной для получения заданной совокупности свойств
и качеств модификации.
Однако, как бы хорошо ни был скомпонован и оптимизирован самолет на
начальной стадии проектирования, диалектика процесса создания неизбежно
ведет к изменению как числителя, так и знаменателя этого отношения. Отсюда
следует, что неизбежны в той или иной мере «уход» параметров проекта от
оптимизированных и, как следствие, снижение эффективности проекта.
Выявление этого обстоятельства, т. е. сопоставление потребных
характеристик модификаций с располагаемыми техническими возможностями
и сведение совокупности параметров ∈ Pi , а также взлетной массы в единый
конкретный облик, и является компромиссной задачей разработки новой
модификации (рис. 1).
Стартовую массу в настоящее время определяют на основе так
называемых уравнений существования [1] методом суммирования или
умножения относительных масс укрупненных составляющих:
(2)
1 = m1 + m 2 + m 3 +  m n ;
m m m
m
(3)
m 0 = 0 ⋅ 1 ⋅ 2  n -1 ;
m1 m 2 m 3
mn
(4)
m 0 = m ê + m ñ.ó. + m îá + m ï.í. ,
где m 0 - взлетная масса самолета; m ê - масса конструкции; m ñ.ó. - масса
силовой установки; m îá - масса оборудования; m ï.í. = m ò + m ê.í. - масса
полезной нагрузки, состоящая из масс топлива и коммерческой нагрузки.
На основе выражений (2 – 4) решались и решаются важнейшие задачи
формирования облика самолета, а также ряд других проблемных вопросов.
Применительно к задачам анализа модификаций, т. е. к задачам,
позволяющим прослеживать связь ∈ Pi с изменением прироста массы ∆m ,
такой подход можно построить на следующих предпосылках.
Научный взгляд в будущее

93

Том 2. Выпуск 6

Транспорт

Рис. 1 Схема формирования массовых характеристик модификаций
Нетрудно заметить, что систему уравнений (2 – 4) применительно к
модификациям можно разделить на две системы:
- массу полезной нагрузки:
(5)
m ï.í. = m ò + m ê.í. ;
- массу пустого самолета:
(6)
m ï.c. = m ê + m ñ.ó. + m îá .
Иными словами, масса m ï.í. определяет долю массы m 0 , которая должна
быть отведена на составляющие полезной массы при конкретном сочетании
параметров, описывающих модификации в целом. Масса m ï.c. показывает,
какая доля массы m 0 может быть отведена на выполнение требований в
существующих возможностях их реализации.
Очевидно, что изменение сочетания параметров, осуществляемое в
процессе проектирования модификации, смещает решение уравнения
существования в новую точку (рис. 2), соответствующую новой взлетной массе
m 0 и новому значению критериального параметра C , а приращение массы при
этом будет определяться выражением:
∂m
∂m
∑ ∂Pï.í. dPi −∑ ∂Pï.c. dPi
i
i
.
(7)
dm 0 =
∂m ï.c. ∂m ï.í.
−
∂m 0
∂m 0
Системы уравнений массы (4) и (7) по существу являются математической
моделью модификации, описывающей связь между управляющими
параметрами через взлетную массу и ее изменения в процессе проектирования.
В рамках более расширенного толкования задачи прогноза разделение
уравнения существования при проектировании модификаций на mп.н. и mп.c.
может всегда проводиться по приказу: все детерминированные величины в
данной модификации соответственно относятся к mп.н. , все зависящие от
параметров проекта – к mп.c. . Это делает предложенный метод универсальным,
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пригодным на всех стадиях модификационных изменений, даже в процессе
эксплуатации уже готового самолета.

Рис. 2 Изменение массовых характеристик базового (б)
самолета и его модификации (м)
Необходимо отметить, что, хотя эти системы в значительной степени
индивидуальны для конкретных самолетов и даже для конкретных
конструкторских бюро, тем не менее, они дают возможность проследить общие
закономерности, например, выраженное смещение минимума относительных
масс в сторону больших взлетных масс при повышении производительности
модификации.
Кроме того, следует иметь в виду, что существует целый ряд объективных
и субъективных причин изменения массовых составляющих, которые и
приводят к появлению термина “предельная масса перед запуском
модификации в серийное производство” (рис. 3).
С учетом этого обстоятельства разработчик модификации, основываясь на
собственном опыте, предусматривает некоторый запас по массе. Это вызвано
объективно существующими причинами увеличения массы некоторых
конструкций планера по сравнению с оптимальной расчетной массой.
Определение возможной или предельной массы обеспечивает в
последующем контроль ее по силовым конструкциям планера и изменениям по
силовой установке, системам и оборудованию. В дальнейшем увеличенная
взлетная масса используется в целях сохранения или улучшения летных,
технических, эксплуатационных и экономических характеристик при создании
различных модификаций.
Пределы роста взлетной массы на ранних стадиях создания модификации
можно определить методом статистического прогнозирования. Анализируя
базу данных по аналогам и с учетом собственного опыта, разработчик находит
закономерности, по которым и выбирает разумные пределы роста взлетной
массы. Такой подход приводит к отклонениям, которые объясняются тем, что
новая модификация проектируется по требованиям, которым не отвечал
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базовый самолет. По этой и другим причинам предельная взлетная масса
постоянно уточняется (рис. 4) [4].

Рис. 3 Возможные причины изменения массовых характеристик
модификаций на этапе их создания
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Рис. 4 Изменение массы на начальных этапах жизненного
цикла самолета
При этом различают следующие возможные, составляющие резерва
(запаса) по взлетной массе на этапах:
o проектирования - ∆m 0 ýï ;
o
o

постройки, испытаний и доводки - ∆m 0 ýïèä ;
эксплуатации - ∆m 0 ýý ;

o совершенствования модификаций - ∆m 0 ýñì .
Расчетная предельная масса m 0 ïð по сравнению со стартовой m 0 ïï
принятой в начале проектирования, определяет запас (резерв) взлетной массы:
(8)
∆m îç = m 0 ïð − m 0 ïï .
Реализация этого запаса по взлетной массе в целях сохранения или
повышения эффективности и экономичности модификации в течение сроков ее
создания может быть полно осуществлена при одновременном
аэродинамическом
и
эксплуатационном
совершенстве
планера,
устанавливаемых маршевых двигателей и более современного оборудования и
систем.
Весь запас по взлетной массе распределяется по составляющим,
необходимым для компенсации увеличения массы любых элементов
конструкции, систем и оборудования в соответствии с этапами создания,
совершенствования и эксплуатации.
(9)
Δm оз = ∑ in= 1 Δm 0 i .
Этот запас и первоначально принятая взлетная масса определяют взлетную
массу Δm ом , т. е. массу сертифицированного самолета, принятого заказчиком к
серийной эксплуатации:
(10)
Δmом = m 0 пп + Δm0 нэ
Сумма запасов масс на этапах и определяет предельную взлетную массу
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создаваемой модификации:
m0

пр

= m0

+ Δm0

эсм

пп

+ Δm0

= m0

пп

з

= m0

+ ∆m 0

нэ

пп

+

∑

+ ∆m 0

пнэ

n
i =1

Δm 0

i

= m0

= m ом + m 0

пп

+ Δm0

эп

+ Δm0

эпид

+

. (11)

пнэ

Приведенные здесь выражения в полной мере подтверждаются
изменениями масс модификаций отечественного самолета Ан-24 и зарубежных
самолетов F-27 и В-727 (рис. 5 и 6).

Рис. 5 Изменение стандартного (базового) взлетного веса самолета
Ан-24 и его модификации по этапам их создания и эксплуатации
В целях существенного снижения массы и труда затрат в процессе
разработки обеспечивается максимальная общность основных конструктивных
элементов, систем, оборудования, кабины экипажа, эргономики и многое
другое, пригодное для всего семейства. Степень отличия одной модификации
самолета ото другой различна, как различны и затраты массы при их
реализации.
Характерными примерами также являются семейства:
- ГП «Антонов»: Ан-148 → Ан-158 → Ан-178;
- «Эрбас Индустри»: А300→А310→А320/А321→А330→А340→А360.
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Рис 6 Изменение стандартного (базового) взлетного веса самолетов
F-27 (Голландия) и В-727 (США) и их модификаций относительно
стандартного по этапам их создания и эксплуатации
Выводы
1. При разработке модификаций самолетов транспортной категории, когда
необходимо сохранить лучшие качества базового варианта и одновременно
повысить эффективность модификации, основным источником таких решений
являются затраты массы.
2. На этапах создания модификации вплоть до периода ее серийного
производства стартовая масса постоянно изменяется вследствие изменения ТЭТ
заказчиком, наличие ошибок при выборе основных параметров,
несовершенства методов расчетов и проектирования и ряда объективных
обстоятельств.
3. С учетом таких изменений кроме стартовой массы предложена модель
оценки так называемой предельной массы, которая суммирует стартовую массу
и все ее изменения на этапах проектирования, производства и летных
испытаний, с которой модификация и сертифицируется, и принимается
заказчиком в серийном производстве.
4. Реализация такого похода показана на примерах модификаций самолета
Ан-24, голландского F-27 и американского В-727.
Научный взгляд в будущее

99

Том 2. Выпуск 6

Транспорт

Список использованных источников
1. Principles of Designing of Airplanes with Turbine Engines: study guide /
P. V. Balabuyev, S. A. Bichkov, A. G. Grebeniko еt al. – Kharkiv : National
Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, 2013. – 731 p.
2. Бабенко, Ю. В. Экономические причины разработки самолетных
модификаций / Ю. В. Бабенко // Открытые информационные и компьютерные
интегрированные технологии : сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е.
Жуковского “Харьков. авиац. ин-т”. – Вып. 24. – Харьков, 2004. – С. 142-145.
3. Капитанова, Л. В. Основные условия сохранения базовых взлетнопосадочных характеристик при разработке модификаций самолетов / Л. В.
Капитанова // Вопросы проектирования и производства конструкций
летательных аппаратов: сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н. Е.
Жуковского “Харьков. авиац. ин-т”. – Вып. 4/51. – Харьков, 2007. – С. 18 – 25.
4. Шейнин, В. М. Роль модификаций в развитии авиационной техники /
В. М. Шейнин, В. М. Макаров. – М. : Машиностроение, 1983. – 226 с.
References
1. Principles of Designing of Airplanes with Turbine Engines: study guide /
P. V. Balabuyev, S. A. Bichkov, A. G. Grebeniko еt al. – Kharkiv : National
Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, 2013. – 731 p.
2. Babenko, Y.V. Ekonomicheskiye prichiny razrabotki samolyotnykh
modifikatsiy [Economical reasons of aircraft modifications development] Y.V.
Babenko// Otkrytyie infomatsionnyie i komp’yuternyie integrirovannyie tekhnologii –
Open information and computer integrated technologies: Collection of scientific
Works , National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, – Issue 24–
Kharkiv, 2004, – 142-145 pp.
3. Kapitanova, L.V. Osnovnyye usloviya sokhraneniya bazovykh kharakteristik
pri razrabotke modifikatsiy samoletov [Main Conditions of Keeping the Basic
Runway Performance in the Process of Aircraft Modifications] / L.V. Kapitanova //
Problems of Designing and Manufacturing of Aircraft Structures. Collection of
scientific Works , National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, –
Issue 4/51– Kharkiv, 2007. – 18-25 pp.
4. Sheinin, V. M. Rol’ modifikatsiy v razvitii aviatsionnoy tekhniki [Role of
modifications in aviation vehicles development]. Moscow, 1983, 226 p.
Рецензент: д.т.н., проф. Божко В.П.
Статья отправлена: 03.07.2017 г.
© Капитанова Л.В., Бабенко Ю.В.

Научный взгляд в будущее

100

Том 2. Выпуск 6

Транспорт

Экспертно-рецензионный Совет журнала
Expert-Peer Review Board of the journal

Абдулвелеева Рауза Рашитовна, кандидат педагогических наук, доцент, Оренбургский государственный университет, Россия
Артюхина Марина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, Слов'янський державний педагогічний університет,
Донбасский государственный педагогический университет, Украина
Афинская Зоя Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова, Россия
Башлай Сергей Викторович, кандидат экономических наук, доцент, Українська академія банківської справи, Украина
Белоус Татьяна Михайловна, кандидат медицинских наук, доцент, Буковинська державна медична академія, Украина
Бутырский Александр Геннадьевич, кандидат медицинских наук, доцент, Медицинская академия имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, Россия
Войцеховский Владимир Иванович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Национальный университет биоресурсов и
природопользования Украины, Украина
Гаврилова Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, Магнитогорский государственный технический университет
имени Г.И.Носова, Россия
Гинис Лариса Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, Южный федеральный университет, Россия
Гутова Светлана Георгиевна, кандидат философских наук, доцент, Нижневартовский государственный университет, Россия
Зубков Руслан Сергеевич, кандидат экономических наук, ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект" г. Николаев, Украина
Ивлев Антон Васильевич, кандидат экономических наук, доцент, Магнитогорский государственный технический университет
имени Г.И.Носова, Россия
Идрисова Земфира Назиповна, кандидат экономических наук, доцент, Уфимский государственный авиационный технический
университет, Россия
Илиев Веселин, кандидат технических наук, доцент, Болгария
Капитанов Василий Павлович, доктор технических наук, профессор, Одеський національний морський університет, Украина
Кириллова Татьяна Климентьевна, кандидат экономических наук, доцент, Иркутский государственный университет путей
сообщения, Россия
Коваленко Татьяна Антольевна, кандидат технических наук, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики, Россия
Котова Светлана Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, Российский государственный профессиональнопедагогический университет, Россия
Лобачева Ольга Леонидовна, кандидат химических наук, доцент, Горный университет, Россия
Ляшенко Дмитрий Алексеевич, кандидат географических наук, доцент, Національний транспортний університет, Украина
Мельников Александр Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, Донбаська державна машинобудівна академія, Украина
Мороз Людмила Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, Національний університет "Львівська політехніка", Украина
Музылёв Дмитрий Александрович, кандидат технических наук, доцент, Харьковский национальный технический университет
сельского хозяйства имени Петра Василенко, Украина
Надопта Татьяна Анатолиевна, кандидат технических наук, ст. преп, Хмельницький національний університет, Украина
Напалков Сергей Васильевич, кандидат педагогических наук, Нижегородский государственный университет имени Н.И.
Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ, Россия
Осипов Виктор Авенирович, доктор географических наук, профессор, Тюменский государственный университет, Россия
Привалов Евгений Евграфович, кандидат технических наук, доцент, Ставропольский государственный аграрный университет,
Россия
Ребезов Максим Борисович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Южно-Уральский государственный университет,
Россия
Сегін Любомир Васильович, кандидат филологических наук, доцент, Слов'янський державний педагогічний університет, Украина
Сентябрев Николай Николаевич, доктор биологических наук, профессор, Волгоградская государственная академия физической
культуры, Россия
Сергиенко Александр Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор, Львівський національний медичний університет ім. Данила
Галицького, Украина
Сочинская-Сибирцева Ирина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, Кіровоградський державний технічний
університет, Украина
Сысоева Вера Александровна, кандидат архитектурных наук, доцент, Белорусский национальный технический университет,
Беларусь
Тлеуов Асхат Халилович, доктор технических наук, профессор, Казахский агротехнический университет, Казахстан
Ходжаева Гюльназ Казым кызы, кандидат географических наук, Россия
Чигиринский Юлий Львович, кандидат технических наук, доцент, Волгоградский государственный технический университет,
Россия
Шехмирзова Анджела Мухарбиевна, кандидат педагогических наук, доцент, Адыгейский государственный университет, Россия
Шпинковский Александр Анатольевич, кандидат технических наук, доцент, Одеський національний політехнічний університет,
Украина

Научный взгляд в будущее

101

Авторы
Арпуль Оксана Владимировна - кандидат технических наук, доцент, Національний університет харчових технологій, Украина
Бабенко Юлия Викторовна - кандидат технических наук, доцент, Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.
Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Украина
Бакайтис Валентина Ивановна - доктор технических наук, профессор, Сибирский университет потребительской кооперации,
Россия
Бобрышев Эдуард - магистр, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина
Будько Дмитрий Евгеньевич - студент, Одеський національний політехнічний університет, Украина
Буров Алексей Александрович - кандидат технических наук, ст. преп, Одеський національний політехнічний університет,
Украина
Голікова Тетяна Петрівна - кандидат технических наук, доцент, Національний університет харчових технологій, Украина
Дашко Велерия Сергеевна - студент, Новокаховский политехнический колледж ОНПУ, Украина
Доценко Виктор Федорович - доктор технических наук, профессор, Національний університет харчових технологій, Украина
Иванченко Юлия Александровна - студент, ХТЭИ КНТЭУ, Украина
Капитанова Людмила Валерьевна - кандидат технических наук, доцент, Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.
Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Украина
Кобец Елена Сергеевна - аспирант, Національний університет харчових технологій, Украина
Ковальчук Светлана Степановна - аспирант, Національний університет харчових технологій, Украина
Косолапов Анатолий Аркадьевич - доктор технических наук, профессор, Днепропетровский национальный университет жд
транспорта, Украина
Крыжова Юлия Петровна - кандидат технических наук, доцент, Национальный университет биоресурсов и
природопользования Украины, Украина
Куц Анатолий Михайлович - кандидат технических наук, доцент, Національний університет харчових технологій, Украина
Лібман Максим Анатолійович - магистр, Національний університет харчових технологій, Украина
Лобода Дмитрий Геннадиевич - аспирант, Днепропетровский национальный университет жд транспорта, Украина
Лоскутов Дмитрий Васильевич - аспирант, Днепропетровский национальный университет жд транспорта, Украина
Малаев Дмитрий Дмитриевич - студент, Одеський національний політехнічний університет, Украина
Матиящук Елена Владимировна - специалист, ст. преп, Національний університет харчових технологій, Украина
Михайленко Владлена Миколаївна - , Національний університет харчових технологій, Украина
Мудрак Татьяна Емельяновна - кандидат технических наук, доцент, Національний університет харчових технологій, Украина
Нестеренко Татьяна Николаевна - кандидат технических наук, доцент, Запорізька державна інженерна академія, Украина
Новицкая Татьяна Витальевна - студент, Новокаховский политехнический колледж ОНПУ, Украина
Обревко Евгений Иванович - специалист, Новокаховский политехнический колледж ОНПУ, Украина
Олейник Сергей Владимирович - магистр, Національний університет харчових технологій, Украина
Орунбеков Максат Багыбаевич - докторант, Казахская академия транспорта и коммуникации им. М. Тынышпаева, Казахстан
Пакуляк Кристина Игоревна - студент, Національний університет харчових технологій, Украина
Пилипко Максим Сергеевич - магистр, Запорізька державна інженерна академія, Украина
Позняковский Валерий Михайлович - доктор биологических наук, профессор, Южно-Уральский государственный университет,
Россия
Прокопенко Валерия Эдуардовна - студент, Новокаховский политехнический колледж ОНПУ, Украина
Пьяных Сергей Константинович - магистр, Національний університет харчових технологій, Украина
Рубашанова Елена Андреевна - , Сибирский университет потребительской кооперации, Россия
Сильчук Татьяна Анатольевна - кандидат технических наук, доцент, Національний університет харчових технологій, Украина
Танаревская Ирина Игоревна - студент, ХТЭИ КНТЭУ, Украина
Тищенко Людмила Миколаївна - кандидат технических наук, Национальный университет биоресурсов и природопользования
Украины, Украина
Тканка Марина Олеговна - магистр, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина
Тканка Сергій Миколайович - магистр, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина
Туревич Алексей Владимирович - специалист, Новокаховский политехнический колледж ОНПУ, Украина
Фурманова Юлия Петровна - кандидат технических наук, доцент, Національний університет харчових технологій, Украина
Штомпель Анатолий Николаевич - кандидат технических наук, доцент, Українська державна академія залізничного транспорту,
теперь уже университет, ане академия (Український державний університет залізничного транспорту), Украина
Штонда Оксана Анатольевна - кандидат технических наук, доцент, Национальный университет биоресурсов и
природопользования Украины, Украина
Шубина Лидия Юрьевна - доктор технических наук, доцент, ХТЭИ КНТЭУ, Украина
Шулак Марьяна Ярославовна - магистр, Національний університет харчових технологій, Украина
Яцура Іванна Богданівна - магистр, Національний університет харчових технологій, Украина

Научный взгляд в будущее

102

СОДЕРЖАНИЕ / Contents
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ /
TECHNICAL SCIENCES

Металлургия и энергетика /
Metallurgy & Energy
ЦИТ: ua217-044 Нестеренко Т.М., Пилипко М.С.
РАФІНУВАННЯ ФЛЮСАМИ АЛЮМІНІЄВИХ РОЗПЛАВІВ, ОТРИМАНИХ
ІЗ ВТОРИННОЇ АЛЮМІНІЄВОЇ СИРОВИНИ З ЛАКОВИМ І ФАРБОВИМ
ПОКРИТТЯМ

Nesterenko T.N., Pylypko M.S.THE REFINEMENT OF FLUX OF ALUMINIUM MELTS
RECEIVED FROM SECONDARY ALUMINIUM RAW MATERIALS WITH LACQUER
AND PAINT COVERAGE………………………………………………………………...4

ЦИТ: ua217-105 Буров А.А., Будько Д.Е., Малаев Д.Д.
ЗАМЕНА ЦИКЛОНОВ В СИСТЕМЕ ПНЕВМОТРАНСПОРТА

Burov A.A., Budko D.E., Malaev D.D. REPLACEMENT OF CYCLONS IN THE SYSTEM OF
PNEUMATIC TRANSPORT……………………………………………………………..10

Технологии продовольственных товаров /
Technology of food products
ЦИТ: ua217-017 Шубіна Л.Ю., Іванченко Ю.О., Танаревська І.І.
СУЧАСНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Shubina L.Y., Ivanchenko Y.O., Tanarevska I.I. MODERN WAYS OF DEVELOPMENT
MEAT INDUSTRY……………………………………………………………………...12

ЦИТ: ua217-025 Михайленко В.М., Голікова Т.П., Фурманова Ю.П.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГАРЯЧИХ СОЛОДКИХ СТРАВ ДЛЯ
ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Mykhailenko V.M., Golikova T.P., Furmanova J.P. THE REFINEMENT OF HOT SWEETS
TECHNOLOGY FOR KIDS NUTRITION…………………………………………………16

ЦИТ: ua217-031 Ковальчук С.С., Пакуляк Х.І.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБРОДЖУВАННЯ СУСЛА
ВИСОКИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ

Kovalchuk S., Pakuliak K. INTENSIFICATION TECHNOLOGY FERMENTING WORT
HIGH CONCENTRATION………………………………………………………………23

ЦИТ: ua217-058 Рубашанова Е.А., Бакайтис В.И., Позняковский В.М.
ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА ЯГОД ЖИМОЛОСТИ, ВЫРАЩЕННЫХ В
АЛТАЙСКОМ КРАЕ РФ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ПЕРЕРАБОТКЕ

E.A. Rubashanova, V.I. Bakaytis, V.M. Poznyakovsky THE COMMODITY CHARACTERISTIC
OF HONEYSUCKLE BERRIES GROWN IN THE ALTAI REGION OF THE RUSSIAN
FEDERATION AND THE PROSPECTS FOR THEIR USE IN PROCESSING………………...26

Научный взгляд в будущее

103

ЦИТ: ua217-091 Лібман М. А.
ВИКОРИСТАННЯ ПОРОШКУ КЕРОБУ У ТЕХНОЛОГІЇ
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

Libman M.A THE USE OF POWDER OF CAROB IS IN TECHNOLOGY OF PASTRY
WARES………………………………………………………………………………..36

ЦИТ: ua217-097 Штонда О.А., Бобришев Е.О.
ЗАСТОСУВАННЯ РОСЛИННИХ ФЕРМЕНТІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ
МАРИНОВАНИХ М’ЯСНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

Shtonda O.A., Bobryshev E.O. USE OF VEGETATIVE ENZYMES IN THE PRODUCTION
OF MARINADED MEAT SEMIS…………………………………………………………39

ЦИТ: ua217-098 Штонда О.А., Тканка М.О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МАРИНАДІВ НА ОСНОВІ
РІПАКОВОЇ ОЛІЇ У ТЕХНОЛОГІЇ НАПІВФАБРИКАТІВ З М’ЯСА ПТИЦІ

Shtonda O.A., Tkanka M.O. EFFICIENCY MARINADES BASED ON RAPESEED OIL IN THE
TECHNOLOGY OF SEMI-FINISHED PRODUCTS OF POULTRY………………………….43

ЦИТ: ua217-099 Тищенко Л.М., Тканка С.М.
М’ЯСНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Tishchenko L.M., Tkanka С.M. MEAT PRODUCTS FOR SCHOOL CHILDREN……………...47

ЦИТ: ua217-102 Яцура І.Б
ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ САЛАТІВ ЗБАГАЧЕНИХ
ЙОДОМ(ЕЛАМІНОМ)

YatsuraI.B TECHNOLOGY SALADS ENRICHED WITH IODINE (ELAMINOM)……………..50

ЦИТ: ua217-103 Матиящук О.В., Фурманова Ю.П., П’яних С.К.
ВИКОРИСТАННЯ АМАРАНТОВОГО БОРОШНА В ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОБНИЦТВА БІСКВІТНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

Matiyaschuk E.V., Furmanova J.P., P’ynih S.K. USE AMARANTH FLOUR IN THE SPONGE
SEMI-FINISHED PRODUCTION TECHNOLOGIES………………………………………52

Инновационные технологии / Innovative technologies
ЦИТ: ua217-026 Дашко В.С., Новицька Т.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У НАШОМУ КОЛЕДЖІ

Dashko V.S., Novitskaja T.V. THE PROSPECTS FOR USING THE ENERGY SAVING
TECHNOLOGIES AT OUR COLLEGE…………………………………………………...58

ЦИТ: ua217-027 Прокопенко В.Е.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ЛОГІСТИКИ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Prokopenko V.E. INNOVATIVE METHODS OF LOGISTICS AND TRANSPORT……………..61
ЦИТ: ua217-032 Олійник С.В., Кобець О.С., Арпуль О.В., Доценко В.Ф.
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ БІЛОКВМІСНОЇ СИРОВИНИ У ТЕХНОЛОГІЇ
ВІВСЯНОГО ПЕЧИВА

Oliinyk S.V., Kobets O.S., Arpul O.V., Dotsenko V.F. EXPERIENCE IN THE USE OF RAW
PROTEIN IN TECHNOLOGY OATMEAL COOKIES………………………………………64
Научный взгляд в будущее

104

ЦИТ: ua217-083 Сильчук Т.А., Шулак М.Я.
РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Silchuk T.A., Shulak M.Y. EXPANDING THE RANGE OF BAKERY PRODUCTS FOR
HEALTH IMPROVEMENT……………………………………………………………...69

ЦИТ: ua217-101 Крижова Ю.П
ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРАНСГЛЮТАМІНАЗИ У
ВИРОБНИЦТВІ М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Kryzhova Y.P. STUDY OF PROPERTIES OF TRANSGLUTAMINASE IN PRODUCTION
OF MEAT FOODS……………………………………………………………………...75

ТРАНСПОРТ /
TRANSPORTATION

Транспортные и логистические системы /
Transport and logistics systems
ЦИТ: ua217-093 Косолапов А.А., Лоскутов Д.В., Лобода Д.Г.
ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ)

Кosolapov A.A., Loskutov D.V., Loboda D.G. APPROACH TO DESIGN OF INTELLECTUAL
CONTROL SYSTEMS (ON EXAMPLE OF THE AUTOMATED MARSHALLING YARD)………79

ЦИТ: ua217-100 Орунбеков М.Б.
ПЕРСПЕКТИВЫ СПУТНИКОВЫХ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

Orunbekov M.B. PROSPECTS OF SATELLITE TECHNOLOGIES IN SECURING TRAFFIC
SAFETY OF TRAINS……………………………………………………………………86

Железнодорожные перевозки / Rail transportation
ЦИТ: ua217-030 Штомпель А.М.
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВАНТАЖООБІГ ЗАЛІЗНИЦЬ ТА
ВАНТАЖОНАПРУЖЕНІСТЬ ГОЛОВНОЇ КОЛІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Shtompel A.N. OPERATIONAL FREIGHT TURNOVER OF RAILWAYS AND A LOADED
MAIN ROAD AT THE MODERN STAGE…………………………………………………89

Авиа перевозки / Air transport
ЦИТ: ua217-108 Капитанова Л. В., Бабенко Ю. В.
ОЦЕНКА ПРЕДЕЛЬНОЙ МАССЫ НА ЭТАПЕ СОЗДАНИЯ
МОДИФИКАЦИИ САМОЛЕТОВ ТРАНСПОРТНОЙ КАТЕГОРИИ

Kapitanova L.V., Babenko Yu.V. LIMIT MASS ESTIMATION AT TRANSPORT CATEGORY
AIRPLANE MODIFICATIONS CREATION STAGE………………………………………..91

Научный взгляд в будущее

105

Научное издание
НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Выпуск 6
Том 2

Технические науки
Транспорт
На украинском, русском и английском языках

Научные достижения Авторов были также представлены на международной научной конференции
«Практическое значение современных научных исследований ‘2017» (с 13 по 20 июня 2017 г.) на сайте
www.sworld.education
Решением международной научной конференции работы, которые получили положительные отзывы, были
рекомендованы к изданию в журнале.

Разработка оригинал-макета – КУПРИЕНКО СВ

Подписано в печать: 04.07.2017
Формат 60х84/16. Печать цифровая. Усл.печ.л. 3,0
Тираж 500. Заказ №sl117-2.

Издано:
КУПРИЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
А/Я 38, Одесса, 65001
e-mail: orgcom@sworld.education
www.sworld.education
Свидетельство субъекта издательского дела ДК-4298

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

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

Научный взгляд в будущее

106

