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Информация для Авторов
Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, Молдовы,
Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются:
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки,
лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто
любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей
общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS.
Требования к статьям:
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы,
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат,
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении
максимальной открытости и публичности.
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Вовк В.М. Бондар Н.П.
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБЦІВ ДЛЯ ВЕГЕТАРІАНЦІВ З
ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ
Національний університет харчових технологій
м. Київ, вул. Володимирська, 68
Vovk V.M. Bondar N.P.
THE DEVELOPMENT TECHNOLOGY OF VEGETARIAN BREAD WITH
NEW ALTERNATIVE MATERIALS
National University of Food Technology
Kiev, Volodimerska, 68

Анотація. В роботі проаналізовано перспективи використання у
рецептурі хлібців для вегетаріанців нетрадиційної рослинної сировини, а саме
насіння чіа. Визначено хімічний склад та амінокислотний СКОР компонентів
хлібців, що дозволяє використовувати їх, як джерело білка. Проведено
органолептичну оцінку якості контрольного зразка та нового виробу, за
врахуванням комплексного показника якості.
Ключові слова: вегетаріанці, насіння чіа, рисове екструдоване борошно,
шрот зародків пшениці, сушіння, незамінні амінокислоти, амінокислотний
СКОР, комплексний показник якості
Abstract. The article deals with the problem of prospects of technology in
unconventional loaves vegetarian vegetable raw materials, such as chia seeds.
Chemical composition and amino acid components of SCOR leaves are defined and it
is proved, that they can be used as an additional source of protein. The process of
drying is analyzed, the optimal mode of selected temperature processing to ensure
high organoleptic properties of finished products is defined.
Key Words: Vegetarians, chia seeds, rice extruded flour, wheat germ meal,
drying, essential amino acids, amino acid SCOR, a comprehensive Quality
Вступ.
Аналізуючи ресторанне господарство в Україні слід відмітити існування
різноманітних концепцій харчування. Зокрема, відповідно до даних Головного
управління статистики у Черкаській області, на сьогодні в м. Черкаси
працюють 189 закладів ресторанного господарства, серед яких 49 закладів є
концептуальними: «Faro del Porto Trattoria» (середземноморська кухня), «MAO»
(японська кухня), «Стумарін» (грузинська кухня), «FOREST» (гриль-бар),
«Ferma» (заклад швидкого харчування), «Прованс» (середземноморська кухня),
«Чумацький шлях» (українська кухня), «Рушничок» (українська кухня),
«Одеса-мама» (гриль-хауз), «Оскар» (заклад із власною пивоварнею),
«Адмірал» (рибний ресторан), «LA cosa Nostra» (дизайн закладу створений в
стилі злочинної організації Італії ХІХ ст), «Yoshi» (азіатська кухня), «Вітряк»
(заклад розміщений у будівлі реконструйованого вітряка), «Хінкалі»
(грузинська кухня) та інші.
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На сьогодні у Європі набуває поширення пропаганда здорового способу
життя, яка включає такий вид харчування, як вегетаріанство. Як свідчать
результати тривалих досліджень великих груп людей, проведених у різних
країнах світу, рослинна дієта (фрукти, овочі, горіхи, зерна, бобові) асоціюється
з істотно нижчим рівнем серцево-судинних захворювань. Важливо зазначити,
що така дієта не мусить бути низькокалорійною, навпаки, вона вирізняється
великою кількістю ненасичених рослинних жирів (рослинних олій та горіхів),
овочів та фруктів, вживанням цільного зерна як основного джерела вуглеводів
та достатньою кількістю омега-3 жирних кислот [1].
Основний текст
Дослідженнями, у яких взяли участь близько 76 тисяч учасників у
Сполучених Штатах та Канаді, було доведено, що у вегетаріанців ризик
померти від ішемічної хвороби серця зменшується на 31 % (чоловіки) і на 20 %
(жінки) порівняно з невегетаріанцями. Зменшення захворюваності на серцевосудинні хвороби серед вегетаріанців пояснюється нижчим, ніж у невегетаріанців, рівнем холестерину у їхній крові: на 14 % у лактоововегетаріанців
(тих, хто споживає молочні продукти, яйця та овочі) та на 35 % у веганів (тих,
хто споживає лише овочі) [2].
Подібні результати отримали й британські вчені, вивчаючи 6000
вегетаріанців та 5000 невегетаріанців у 1980-1984 рр. У вегетаріанців істотно
нижчий рівень холестерину порівняно з людьми, що вживають м'ясо [3].
Маючи в середньому нижчий кров'яний тиск порівняно з
невегетаріанцями, вегетаріанці мають також менший ризик розвитку гіпертонії,
яка є передумовою безлічі хвороб та передчасної смерті. Перехід на
вегетаріанську дієту сприяє зниженню кров'яного тиску до норми [2].
Відмова від вживання м'яса зменшує ризик захворювання коронарних
артерій. Відомо, зокрема, що вживання яловичини більше, ніж тричі на
тиждень, збільшує у два рази ризик смертельного захворювання коронарних
артерій [4].
За результатами оксфордського тривалого дослідження, смертність від
ішемічної хвороби серця прямо залежить від вживання насиченого тваринного
жиру та рівня холестерину у крові [5]. Оптимальною дієтою для запобігання
серцевого нападу є фрукти, овочі, цільне зерно, бобові культури та рослинні
олії [6].
Відповідно до даних Європейського Вегетаріанського Союзу, можна
зробити висновок про те, що кількість вегетаріанців у світі зростає (рис.1). Що
стосується України, то станом на 3 червня 2014 року ніяких наукових
досліджень на цю тему не проводилось, а позиція Міністерства охорони
здоров’я України щодо розвитку вегетаріанства, ґрунтується на результатах
світових досліджень [7].
На сьогодні, в Україні лише 8 міст пропонують заклади вегетаріанської
кухні серед яких: м. Львів – Green Café, м. Дніпропетровськ – кафе «Домодарі»,
м. Ужгород – кафе – «Ясне сонечко», м. Київ – ресторан «Імбир» та інші, м.
Одеса – «Кафе, що дихає», м. Харків – «Vitamin», м. Чернівці – «Urban room»,
м. Івано-Франківськ – «Monday Café and Store». Кулінарні страви і вироби
Научный взгляд в будущее
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На кафедрі технології харчування та ресторанного бізнесу НУХТ
проведено дослідження щодо використання насіння чіа походження Парагвай,
яке відповідає вимогам за показниками якості Технічного регламенту
відповідно до Митного Союзу 021/ 2011 «Про безпеку харчової продукції».
Вирощування насіння чіа в Парагваї відбувається в гірській місцевості на
висоті 1 500 метрів над рівнем моря, при цьому використовуються традиційні
методи виробництва, орієнтовані на збереження спадщини майя. Насіння чіа,
вирощене в цій країні, відрізняється найвищим вмістом ω-3-жирних кислот і є
ідеальним дієтичним продуктом для прихильників сироїдіння і вегетаріанства,
оскільки за харчовою цінністю значно перевищує навіть цінні сорти жирних
морських риб [8].
Насіння чіа містить рослинний білок, харчові волокна і велику кількість
пектинових речовин, які стимулюють роботу кишківника, сприяючи
зв’язуванню і виведенню шкідливих речовин з організму. Велика кількість
поліненасичених жирних кислот групи ω-3 позитивно впливає на стан нервової
системи, оскільки беруть участь у формуванні мієлінової оболонки, яка
покриває нервові волокна та ізолює їх один від одного, сприяє проведенню
нервових імпульсів. Руйнування мієлінової оболонки нервових волокон
призводить до погіршення роботи мозку.
Окрім цього, насіння чіа характеризується високим вмістом вітамінів –
групи РР, В6, В5, В2, В1, С,Е; мікроелементів – калію, кальцію, натрію, фосфору,
мікроелементів – марганцю, міді, цинку [9]. Вище враховані переваги хімічного
складу насіння чіа, дають можливість збагатити хлібці цінними макро- та
мікронутрієнтами з повним збереженням їх вмісту та природнього
співвідношення.
Споживання насіння чіа знижує базові та похідні кардіоваскулярні
фактори ризику при діабеті ІІ типу. Дане твердження обґрунтоване
дослідженнями стану здоров’я групи діабетиків як чоловіків, так і жінок [10].
Дослідженнями І.Я. Конь і І.Я. Алєксєєвої та іншими науковцями [8]
доведено високі споживчі властивості насіння чіа, їх добру засвоюваність.
Енергетична цінність насіння чіа складає 486 кКалл в тому числі: білки 16,54 г,
жири 30,74 г, вуглеводи 42,12 г.
Метою досліджень було розробка технологій хлібців для вегетаріанців
збагачених насіння чіа в умовах закладів ресторанного господарства. Широкого
розпосюдження у вегетаріанській кулінарії набули хлібці з різними смаковими
властивостями на основі пророщеного зерна злакових культур, а саме: «Хлібці
пшеничні», «Хлібці рисові», «Хлібці пшенично-гречані», «Хлібці житні» та
інші. За основу було взято рецептуру «Хлібців пшеничних», суть якої полягає в
попередньому пророщенні зерен пшениці при встановлених умовах. Недоліком
даного способу є тривалий технологічний процес пророщування зерна пшениці
(8-24 год). Як альтернативу даній технології запропоновано використання
екструдованого борошна злакових культур, що дасть можливість суттєво
скоротити тривалість приготування хлібців, а також підвищити їх харчову
цінність за рахунок використання насіння чіа. Рецептура хлібців містить
наступіні компоненти: борошно рисове екструдоване - 50 г., шрот зародків
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пшениці - 10 г., курага – 20г., насіння чіа – 20 г.
Основним рецептурним інгредієнтом є екструдоване рисове борошно, яке
цілеспрямовано піддавали температурній та механічній обробці з метою зміни
вихідних властивостей. Суть процесу екструзії полягає в тому, що при втраті
вільної і частково зв’язаної вологи, оброблений продукт набуває вторинної
структури, стає крихким при взаємодії з водою і частково розчиняється у воді.
Під час екструзії нативний крохмаль піддається гідролізу, в результаті
покращується
його
розчинність,
засвоюваність.
Молекули
білків
екструдованого борошна розгортаються, м’яко денатурують, відбувається
збільшення кількості пептидів і вільних кислот. Ліпіди при
екструзії
зберігають свої властивості, оскільки відбувається інактивація окисних
ферментів [11]. Енергетична цінність борошна рисового екструдованого
складає 330 кКал в тому числі, білків 7,5 г. жирів 1,0 г., вуглеводів 70, 7 г.
З метою підвищення біологічної цінності, а також покращення структури
виробів в рецептуру внесено шрот зародків пшениці, які містять переважно
альбуміни і високий вміст глютатіону (0,5% від сухих речовин), який сприяє
розрідженню клейковини і тіста, тим самим надає виробу м’якої, пористої
консистенції [12]. Завдяки додаванню шроту до рецептури, готові вироби
набувають приємного смаку та аромату, збагачуються мінеральними
речовинами, харчовими волокна та білком. Енергетична цінність складає 228
кКал в тому числі, білків 25 г, жирів 12, вуглеводів 5 г.
Курага, яку додавали в якості смако-ароматичної речовини, також корисно
впливає на організм людини. Курага підвищує харчову цінність виробів за
рахунок високого вмісту харчових волокон, органічних кислот, вітамінів Е, РР,
β-каротину, мінеральних елементів калію, магнію, фосфору, кальцію, заліза. Її
вживають з метою попередження та лікування анемії, гіпертонії, захворювань
щитовидної залози, порушень в роботі шлунково-кишкового тракту. [13]
Енергетична цінність складає 215 кКал в тому числі, білків 5.2 г., жирів 0,3.,
вуглеводів 51,0 г.
Оскільки рецептуру хлібців розробляли для окремої групи населення –
вегетаріанців, в тому числі сироїдів, важливим є процес теплової обробки
виробів. Для даної технології використовували сушіння.
Відпрацювання режимів сушіння хлібців здійснювали методом
експерименту: 5 зразків хлібців, приготовлених за однаковою рецептурою та
змінними параметрами теплового режиму, проводили за температури
95°С±3°С впродовж 20, 30, 40, 50, 60 хвилин. За органолептичними
показниками найбільш вдалим виявили хлібці, що були приготовані за 40
хвилин (табл.1)
На основі таблиці 1 було проведено дегустацію виробів, за участі 10
експертів, та розраховано комплексний показник якості (рис. 2).
Відповідно до даних профілограми можна сказати, що за
органолептичними показниками «Хлібці рисові із насінням чіа» наближені до
контрольного зразка, а за деякими значеннями навіть переважають.
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Рис.2. Профілограма комплексного показника якості
Також було розраховано енергетичну та енергетичну та біологічну цінність
нового продукту: калорійність – 294 ккал (1230 кДж) в тому числі, білки - 9,7г;
жири – 6,4 г; вуглеводи – 49,2 г.
Розрахунок біологічної цінності було необхідним для визначення ступеня
засвоюваності білка. Показник біологічної цінності застосовується для
характеристики білка, оскільки організм людини не може запасти
амінокислоти, як це відбувається з іншими важливими нутрієнтами – жирами і
вуглеводами. Таким чином, для задоволення потреби організму щоденний
раціон повинен містити достатню кількість білка, що має збалансований
амінокислотний склад (табл.2).
Відповідно до даних таблиці 2 можна зробити висновок про те, що
компоненти хлібців мають збалансований амінокислотний склад, а лімітуючи
амінокислоти одного компоненту доповнюються амінокислотами інших
компонентів. Наприклад, вміст лізину в борошні рисовому екструдованому
складає 68, 22 %, а в шроті зародків пшениці і насіння чіа – 132,7 % і 115,11 %
відповідно.
Показник біологічної цінності має велике значення для вегетаріанців, що
не вживають білків тваринного походження. У цілому, тваринні білки мають
вищу біологічну цінність, ніж рослинні. Таким чином, вегетаріанці повинні
більш зважено ставитись до вибору джерел білка, щоб отримати комбінований
білок з достатньо високою біологічною цінністю.
Висновок
Таким чином, розроблені нові хлібці для вегетаріанців на основі
екструдованого борошна з додаваня насіння чіа, що має не тільки високі
смакові та споживні властивості, а й високу біологічну цінність. Для закладів
ресторанного господарства такі хлібці можуть використовуватись, як
напівфабрикати, так і окремий кулінарний виріб.
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Ізолейцин
Лейцин
Лізин
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Фенілаланін
Треонін
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Назва
амінокислоти

65
68
37
59
75
52
17
91

Борошно
рисове

71
95
63
40
95
63
18
72

Насіння
чіа

35
70
73
33
74
52
12
51

Шрот
зародків
пшениці

Вміст білка , мг/г
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40
70
55
35
60
40
10
50

Вміст
амінокислоти в
«ідеальному
білку» мг/г

162,5
98,25
68,22
168,74
125,64
130,72
172,87
182,77

Борошно
рисове

178,23
136,23
115,11
115,49
160,54
157,68
180,00
145,27

Насіння чіа

Таблиця 2

82,5
100
132,7
92.4
110,0
130,0
120,0
102,0

Шрот
зародків
пшениці

Амінокислотний скор., %

Хімічний склад та амінокислотний СКОР незамінних амінокислот компонентів хлібців

Назва
сировини
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FEATURES AND RANGE COMMODITY EXPERTISE BUTTER
PRESENTED ON MODERN UKRAINIAN MARKET
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University, Kharkov str. Otakara Yarosha, 8, 61045
Анотація. В роботі розглядаються питання дослідження асортименту
та товарознавчої експертизи масла вершкового, представленого у
торговельній мережі Харківського регіону.
Ключові слова: масло вершкове, асортимент, якість, товарознавча
експертиза, експертна оцінка.
Abstract. This paper deals with the study and the range of commodity expertise
butter represented in the trading network of the Kharkiv region.
Key words: butter, range, quality, commodity expertise, expert evaluation.
Вступ. Вершкове масло – харчовий продукт з молока, який має високі
смакові показники та засвоюваність (до 98%). Висока харчова та біологічна
цінність вершкового масла обумовлена не лише великим вмістом молочного
жиру, а й наявністю в складі масла речовин, супутніх жирів, які належать до
біологічно-активних. Вершкове масло є джерелом вітамінів, фосфоліпідів,
стеринів, наприклад, холестерину, який бере участь в утворенні жовчних
кислот, вітаміну Д, отже, його вживання є необхідним для нормального
функціонування організму людини. Через те, що вершкове масло є продуктом,
який переважна більшість населення вживає щоденно, важливим є постійний
моніторинг складу, якості та безпечності продукту.
На формування асортименту вершкового масла впливають такі фактори:
масова частка жиру, вид вершків (солодкі, кислі), термічна обробка вершків,
наповнювачі, призначення, вид термічної обробки та якість масла.
Залежно від масової частки жиру масло з коров’ячого молока поділяється
на два види: масло топлене та масло вершкове.
Масло топлене – масло з коров’ячого молока з масовою часткою жиру не
менше 99 %. Має характерний смак і запах витопленого молочного жиру,
зернисту або гомогенну консистенцію, колір від світло- до темно-жовтого.
Масло вершкове – масло з коров’ячого молока з масовою часткою жиру
від 30 до 85 %. Має характерний вершковий смак та запах, присмак
пастеризації, пластичну консистенцію при температурі 12±2ºС, колір – від
білого до жовтого. Представляє собою дисперсну систему “вода - масло”.
Традиійні види вершкового масла поділяються на солодковершкове та
кисловершкове. Солодковершкове та кисловершкове масло випускають
солоним і несолоним. Різновидом солодковершкового несолоного масла є
“Вологодське”.
До вершкового масла пониженої жирності належать “Любительське”,
“Селянське” та “Бутербродне”. Ці види масла мають у своєму складі менше
жиру та більше води та сухого знежиреного молочного залишку (СЗМЗ).
“Селянське” масло буває солодковершкове та кисловершкове.
Солодковершкове масло випускають солоним і несолоним, а кисловершкове
Научный взгляд в будущее
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тільки несолоним. У несолоному солодковершковому маслі міститься 72,5%
жиру, 25% води і 2,0 – 2,5 СЗМЗ; у солоному маслі є 1% солі і на 1% менше
жиру.
“Бутербродне” масло випускають тільки несолоним (солодковершковим та
кисловершковим). Масова частка окремих речовин у цьому маслі становить:
жиру – 62,5%, води – 35,0%, СЗМЗ – 2,5 – 3,5%.
Масло зниженої жирності виготовляють з різними наповнювачами (цукор,
мед, какао, соки, екстракт чаю та ін.).
Із суміші вершків і відновленого сухого знежиреного молока та сухої
відновленої маслянки виготовляють закусочне масло. В його рецептуру входить
гірчиця, томат – паста, паста “Океан”.
Останнім часом у зв’язку з наданням права територіальним органам
Держспоживстандарту України реєструвати технічні умови, розроблені
окремими підприємствами, на ринку України з’явилося багато нових видів
масла: кисловершкове масло “Південне” та “Президент”, низькокалорійне
“Делікатесне”, масло рибне, масло ікорне «Кав’яр» тощо. Багато з цих
продуктів доцільно було б називати не маслом, а кремами чи пастами.
На сьогодні в багатьох країнах світу розроблено широкий асортимент
продуктів типу вершкового масла із змішеною жировою фазою – молочний
жир/рослинна олія. Такі комбіновані жирові продукти рекомендовано називати
комбінованим маслом.
Масло комбіноване – жировий продукт із масовою часткою жиру не менше
50 %, який виготовляється із суміші коров’ячого молока та його компонентів та
немолочних жирів або композицій і молочної плазми, смакових та харчових
добавок. Масова частка немолочних жирів має бути не більше 85% від жирової
фази.
Комбіноване масло поділяють на три групи:
1. Кулінарне масло з масовою часткою жиру не менше 99 %, із
характерним специфічним смаком і запахом витопленого молочного жиру
(допускається присмак рослинної олії), щільної твердоподібної гомогенної
консистенції, колір – від світло-жовтого до жовтого;
2. Із масовою часткою жиру від 50 до 80%, з характерним для вершкового
масла смаком і запахом, з присмаком пастеризованих вершків, пластичної
консистенції при температурі 12±2ºС, колір – від білого до світло-жовтого,
представляє собою дисперсну систему “вода в маслі”.
3. З масовою часткою жиру 52 та 57%, з характерним для вершкового
масла вершковим смаком, а також смаком і кольором використаних смакових
добавок, пластичної консистенції при температурі 12±2ºС, яке представляє
собою дисперсну систему “вода в маслі”.
До консервних видів масла належать плавлене, пастеризоване та
стерилізоване. Плавлене консервне масло виготовляється з вершкового масла.
Вершкове масло плавлять при температурі 28 – 30ºС, розфасовують у жестяні
банки та герметично закупорюють. Масло консервне пастеризоване проходить
процес пастеризації, а стерилізоване – процес стерилізації.
Масло солодковершкове, кисловершкове, любительське, селянське і
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топлене за органолептичними показниками поділяється на два товарні сорти –
перший і вищий. Решта видів масла на товарні сорти не поділяються.
Для проведення товарознавчої експертизи обрали 10 зразків масла
солодковершкового селянського: ТМ Балаклійське (ТОВ «БАЛМОЛОКО
ЕКСТРА» Харківська обл., Харківський р-н, смт. Високий), ТМ «АхМолоко!»
(ТОВ «ОМПК «Славія» Сумська обл., м. Охтирка), ТМ «Тульчинка» (ТОВ
«ТЕРРА ФУД» м. Тульчин, Тульчинський р-н, Вінницька обл.), ТМ «Злагода»
(ПАТ «Комбінат «Придністровський» м. Дніпропетровськ), ТМ «Заречье»
(ПАТ «Куп’янський молочноконсервний комбінат» м. Куп’янськ, Харківська
обл.), ТМ «Білоцерківське» (ПП «Білоцерківська агропромислова група»
с. Білоцерківка, Великобагачанський район, Полтавська обл.), ТМ
«Яготинське» (ПАТ «Яготинський маслозавод» м. Яготин, Київська обл.), ТМ
«Молочна Слобода» (ПАТ «Куп’янський молочноконсервний комбінат» м.
Куп’янськ,
Харківська
обл.),
ТМ
«Наш
молочник»
(ДП
«Староконстянтинівський
молочний
завод»
Хмельницька
обл.,
м.
Староконстянтинів), ТМ «Хуторок» (ПАТ «Житомирський маслозавод» м.
Житомир).
До якісних характеристик масла вершкового відносяться стан пакування та
повнота маркування, органолептичні та фізико-хімічні показники якості.
Вимоги щодо цих показників наведені у ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове.
Технічні умови», чинний від 28 квітня 2005 р.
Нами досліджено стан пакування та маркування дослідних зразків, та на
підставі отриманих результатів можна зробити висновок, що всі зразки
відповідають вимогам чинного нормативного документу (НД).
Визначення органолептичних показників (консистенції, кольору, смаку і
запаху) здійснюють за температури продукту в межах (12±2)°С. Визначення
всіх вищезазначених органолептичних показників довело, що всі зразки
відповідають вимогам НД.
До сучасних методів оцінки органолептичних показників відноситься
люмінесцентний метод дослідження. Люмінесцентний метод дослідження
масел і жирів заснований на властивості певного виду жиру в потоці УФпроменів випромінювати нетеплове світіння. Люмінесценція це спонтанне
свiтлове випромiнювання збудженими молекулами абсорбованої ними енергії.
Натуральне вершкове масло люмінесцує від блідо- до яскраво-жовтого кольору.
Додані рослинні олії люмінесціюють блакитним кольором. Рослинні олії
додають для збільшення харчової цінності масла вершкового та для зменшення
вартості виробництва даного продукту.
Також доцільним є використання методу високоефективної рідинної
хроматографії для визначення ненасичених жирних кислот як виявлення ознак
фальсифікації продукції.
При визначенні якості масла вершкового вищезазначеним методом було
встановлено, що зразки ТМ «АхМолоко!», ТМ «Злагода», ТМ
«Білоцерківське», ТМ «Наш молочник», ТМ Хуторок» не мають включень, які
люмінесціюють блакитним кольором, тобто ці зразки не мають в складі
рослинних жирів.
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Про досліджені фізико-хімічних показників було визначено такі показники
якості масла вершкового: масова частка вологи (%), кислотність масла (0Т) та
масова частка солі (%). Дані досліджень представлені у табл. 1.
Таблиця 1
Результати дослідження фізико-хімічних показників якості
масла вершкового

Дослідженн
я%

23

22,2
22,8
22,6
22,8
23
24,2
23,8
24
20
23,8

Масова частка
солі, %
По НД, %

Дослідженн
я, 0Т

25

26,8
22,75
23,31
26,81
25,8
24,61
24,75
24,55
26,20
24,8

Кислотність, 0Т
По НД, 0Т

ТМ Балаклійське
ТМ «АхМолоко!»
ТМ «Тульчинка»
ТМ «Злагода»
ТМ «Заречье»
ТМ «Білоцерківське»
ТМ «Яготинське»
ТМ «Молочна Слобода»
ТМ «Наш молочник»
ТМ «Хуторок»

Дослідженн
я,%

Зразки

По НД,%

Масова частка
вологи, %

Показники

1

0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,4
0,4
0,7

На підставі отриманих результатів можна зробити висновки, що при
досліджені масової частки вологи не відповідають вимогам НД такі зразки: ТМ
«Балаклійське», ТМ «Заречье», ТМ «Наш молочник». При досліджені
кислотності не відповідають вимогам НД такі зразки: ТМ «Білоцерківське», ТМ
«Молочна Слобода». При досліджені масової части натрію хлориду всі зразки
відповідають вимогам НД.
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CHICKEN WITH A VARIETY OF MARINATING TIME
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Анотація: Харчова цінність м'яса визначається його хімічним складом,
енергетичною цінністю, смаковими властивостями і рівнем засвоюваності.
Найбільш важливою складовою частиною м'яса є білки, тому що основна
частка їх представлена повноцінними, легкозасвоюваними протеїнами, які
використовуються організмом людини для побудови своїх тканин.
Ключові слова: паприка, маринування, термін зберігання, куряче філе,
фізико-хімічні показники, активна кислотність, вміст вологи.
Abstract: Nutritional value of meat is determined by its chemical composition,
energy value, taste qualities and level of digestibility. The most important part of the
meat is protein, so that the bulk of them presented complete, digestible protein, they
are used by the body to build their tissue.
Keywords.: Paprika, pickling, storage life, chicken, physical and chemical
indicators, active acidity, moisture content.
Вступ. Куряче філе – це один з найпопулярніших видів м’яса, оскільки
воно є корисним, смачним і порівняно не дорогим та становить основу
живлення будь-якої людини.
Копчення вважається одним з найбільш дієвих способів зберігання м’ясо,
що знищує за допомогою диму більшість хвороботворних бактерій і надає
продукту характерне забарвлення, злегка солонуватий і пікантний смак.
Калорійність курячого філе невелика, в порівнянні з альтернативними
видами птиці та м’яса, тож його сміливо можна включати в раціон дієтичного
харчування. В курятині багато білка і дуже мало вуглеводів та жиру. Магній,
який міститься в курятині, зміцнює імунітет, покращує пам’ять, допомагає
долати втому. Вітаміни в складі філе омолоджують шкіру та нормалізують
процеси метаболізму.
Домашня птиця характеризується скоростиглістю, економічністю
вирощування і високим виходом їстівних частин тушок. Основну частку
переробленої птиці складають кури і курчата, яких за переважаючою
продуктивністю ділять на м'ясні, яєчні і м'ясо-яєчні.
Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводились в лабораторних
умовах кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів НУБіП України.
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Об’єктом дослідження було куряче філе мариноване звичайною посолочною
сумішшю та сумішшю з лимонного соку, цедри та паприки. Під час проведення
роботи використовувались сучасні та класичні методи дослідження, проводилось
визначення зміни властивостей продукту з різною тривалістю маринування.
М'язова тканина є основною їстівною частиною м'яса. Вона має найвищу
харчову цінність. М'язова тканина складається із м'язових волокон і
міжклітинної речовини. М'язове волокно являє собою сильно витягнуту
(до 15 см) клітину. Воно складається з оболонки , ядра, плазми і міофібрил. Під
час коптіння м'ясних продуктів міоглобін або оксиміоглобін вступає в реакцію
з окисом вуглецю, утворюючи карбооксиміоглобін— міцну сполуку вишневочервоного кольору. З окисом азоту міоглобін утворює нітрозоміоглобін. Цей
своєрідний метод збереження кольору м'яса використовується у
м'ясопереробній галузі при солінні м'яса з додаванням нітриту натрію. Під час
нагрівання м'ясних продуктів відбувається денатурація білка глобіну, і
нітрозоміоглобін переходить у нітрозогемохромоген яскраво-червоного
кольору.
Процес копчення - це поєднання дії фізичних і хімічних факторів, які
використовують для консервації різних продуктів , що піддаються хімічному
впливу речовин, які містяться у димі. Внаслідок копчення продукт частково
зневоднюють і просочують його коптильним димом.

Рисунок 1. Вигляд готового продукту
Розуміння населення про необхідність споживання здорової їжі змінило
погляди на використання штучних функціонально-технологічних добавок,
таких як коптильні препарати. Позитивні сторони димного копчення добре
відомі: за допомогою цього широко поширеного технологічного прийому при
виготовленні різноманітної продукції з м'яса отримують не тільки продукти, що
володіють особливими привабливими смаковими властивостями, а й вироби
(насамперед холодного копчення), яким властива підвищена стійкість до
окислювальних і мікробіологчних змін при зберіганні.
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Результати власних досліджень. Для проведення досліджень було
підготовлено 4 зразки маринованої курячої грудки, одна з яких була
замаринована звичайною посолочною сумішшю, а три інші мариновані з
додаванням паприки, лимонного соку і цедри лимона з різни терміном
витримки у маринаді, відповідно, 12, 24 та 48 год.
За даними таблиці 1 можна спостерігати зміну вмісту вологи в сирій грудці
та в готовому продукті в залежності від тривалості посолу. Цим пояснюється і
порівняно нижчий рівень вологи контрольному зразку ніж у зразку з
витримкою 48 год , що істотно впливає на соковитість продукту.
Таблиця 1
Вміст вологи у продукті в сирому вигляді і після копчення
Вміст вологи, %
Продукт
Витримка
Контроль
12годин 24 години 48 годин
Сира грудка
72,4
75,85
74,77
75,33
Копчена грудка
57,84
61,66
62,97
71,69

Рисунок 2. Вихід продукту
На рисунку 2 зображено графік зміни виходу продукту. Видно, що у філе
маринованого протягом 48 год вихід більший на 6 % ніж в контрольному
продукті.
Щодо значення активної кислотності, то протягом 14 діб зберігання
проводились повторні вимірювання pH зразків, результати вимірювань занесені
до таблиці 2.
Таблиця 2
Значення активної кислотності
pH зразків
Продукт
Контрольний
12 годин
24 години 48 годин
зразок
Сира грудка
5,6
5,67
5,8
5,65
Копчена грудка
5,7
5,83
5,77
5,65
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Копчена грудка через
3 доби зберігання
Копчена грудка через
7 діб зберігання
Копчена грудка через
10 діб зберігання
Копчена грудка через
14 діб зберігання
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5,56

5,76

5,7

5,6

5,5

5,73

5,72

5,62

5,55

5,56

5,71

5,62

5,4

5,5

5,6

5,6

Висновок. В даній статті були висвітлені результати проведеної роботи, а
саме маринування курячої грудки спеціальним маринадом з лимонним соком,
цедрою та паприкою, з різною тривалістю маринування. За результатами
досліджень можна зробити висновок про доцільність застосування цього
методу маринування, так як результати виходу продукці, величина рН та вміст
вологи у зразку 48-ми годинного маринування значно вищі ніж в інших зразках.
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Анотація. В роботі представлено дослідження застосування
купажованих рослинних олій у маринадах для натуральних дрібношматкових
напівфабрикатів.
Ключові слова: купаж, олія, рН, дрібношматкові напівфабрикати.
Научный взгляд в будущее

20

Том 2. Выпуск 4

Технические науки

Annotation. The paper presents research blend use vegetable oil in marinades
for natural semis.
Keywords: blend, рН, finely piece ready-to-cook foods.
Вступ. На сьогодні, як виробництво, так і переробка м’яса становлять одну
з найважливіших галузей сучасного світового агробізнесу. Значна частка
доданої вартості отримана в сільському господарстві, припадає на м’ясо
свиней, птиці, ВРХ, овець та дичини. Витрати споживачів на їжу спрямовані на
купівлю м’яса та продуктів з нього, що прямо пропорційно зростанню їх
доходу. Так за даними Держкомстату [2] кожна сім’я витрачає 25% свого
доходу на купівлю даного виду продукції. В останні роки спостерігається чітка
тенденція до зростання попиту на напівфабрикати та продукти швидкого
приготування, а саме це видно з обсягів виробництва виробів з м’яса, які
становили 424,6 тис. т. у 2012 році, і за 2015 рік вироблено 52,8 тис. т м’яса
свіжого чи охолодженого великої рогатої худоби, 244 тис. т м’яса свіжого чи
охолодженого свиней, 707 тис. т м’яса свіжого чи охолодженого свійської
птиці, 234 тис. т виробів ковбасних.
Огляд літератури. Асортимент напівфабрикатів можна розширити,
застосовуючи різні маринади. Мариновані напівфабрикати відрізняються від
звичайних натуральних не тільки своїм зовнішнім виглядом, а й смаковими
властивостями. Мариновані напівфабрикати мають тривалий термін зберігання
(до 3 тижнів) і більший вихід при термообробленні. До складу маринадів
входять прянощі, зелень, сіль, ароматизатори, ферменти, різні добавки,
рослинна олія, засоби для зберігання свіжості [4].
Маринади випускають у рідкому і сухому вигляді. У сухому вигляді їх
змішують із питною водою. Маринади підходять для маринування м’яса всіх
видів, у тому числі птиці. Великі шматки м’яса шприцюють маринадами, а
потім масують 10 — 30 хв. залежно від типу машини. Загальна маса
напівфабрикатів збільшується, за рахунок чого знижується їх собівартість.
Дрібні шматочки м’яса для рагу, [1] шашликів, печені, бефстроганов
перемішують із маринадами і витримують у ємкостях з некородуючого матеріалу за температури 2 — 4 °С протягом 8 — 12 год.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили в
лабораторних умовах кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів
Національного університету біоресурсів та природокористування України. А
саме визначали рН - за допомогою рН-метра “И-160М”, визначення
пластичності – пpoвoдили зa дoпoмoгoю мeтoду пресування, також відбір
середніх проб та підготовку їх до аналізу проводили відповідно з ГОСТ Р 51447
«М'ясо і м'ясні продукти.»
Результати власних досліджень. В якості об’єкту досліджень було
вибрано натуральні дрібношматкові напівфабрикати, а також маринад з
використанням купажованих олій – суміші ріпакової та соняшникової у різних
співвідношеннях.
При вивченні фізико-хімічних показників маринованих напівфабрикатів
особлива увага приділялася вивченню їх функціональних властивостей.
Вагомим критерієм, що характеризує стан буферної системи є показник
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рН, так як показник рН в маринованих напівфабрикатах характеризує
кислотний стан складових маринаду і продукту в цілому [3]. Дослідження
впливу маринаду на рН м'ясних порційних напівфабрикатів проводилися
протягом 7 днів: визначення рН у контрольному зразку, протягом 3, 5, 7 днів
зберігання (рис. 2).

Рис. 1. Кінетика змін показника рН маринованих напівфабрикатів під час
зберігання
Упродовж зберігання показник дослідних зразків рН зменшується, що
пояснюється накопиченням молочної кислоти у продукті. Це дозволяє
подовжити термін зберігання напівфабрикатів, що не скажеш за контроль.
На наступному етапі проведені порівняльні дослідження по впливу
маринаду на масову частку вологи і ВЗЗ дослідних зразків .
У теперішній час загальновизнаним є, що якість м’ясних напівфабрикатів
залежить не лише від хімічного складу, але й вмісту вологи у зв’язаній формі,
так як соковитість, ніжність, смак та інші товарознавчо-технологічні
властивості багато в чому залежать від здатності м’язової тканини утримувати
вологу.
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.
Результати досліджень ВЗЗ, отримані методом пресування представленні
на рис. 2.1 і 2.2.
Оскільки водневий показник значно вищий ізоелектричної точки білків
м'яса, то більша частина води міцно пов'язана з білками, а білкові волокна тісно
зімкнуті, що створює бар'єр для дифузії.
Висновки.
На
підставі
вивчення
функціонально–технологічних
характеристик маринованих напівфабрикатів, встановлено оптимальні
рецептурні композиції маринаду з додаванням купажованих олій. Порціонні
м'ясні напівфабрикати, з додаванням розробленої суміші, мали найбільш високі
функціонально-технологічні, органолептичні властивості.
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Рис. 2.1, 2.2. Динаміка зміни ВЗЗ маринованих напівфабрикатів
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Анотація. В роботі розглянуто перспективи використання ядра
волоського горіха у технології м’ясних хлібів. Подано результати досліджень
функціональних властивостей фаршевих систем м’ясних хлібів. Це дозволить
збагатити продукт поживними речовинами, розширити асортимент.
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Ключові слова: волоський горіх, м’ясні хліба, свинина напівжирна,
яловичина, фізико-хімічні дослідження, рН, органолептичні показники.
Abstract. We consider the prospects of core technologies in walnut meat loaves.
The results of research farshevyh functional properties of meat loaves. This will
enrich the nutrient product, expand the product range.
Keywords: walnuts, bread, meat, pork bold, beef, physic-chemical studies, pH,
organoleptic properties.
Вступ. М’ясопереробна галузь України постійно розвивається, оскільки
м’ясопереробні підприємства безперервно підвищують свої виробничі
потужності і розширюють асортимент власної продукції. Умови ринку постійно
вносять корективи в процес виробництва м’ясних продуктів і стaвлять новi
зaвдaння перед їх виробником.
Попит на продукціюg залежить не тiльки вiд цiни, а й від її якостi, що
закладається ще на етапi склaдaння фaршу. Сaме показники фaршу, а не
готового продукту, є керовaними парaметрами. Для отpимання оптимaльнoї
рецептуpи, необхiдно вирiшити подвiйне зaвдaння: кiнцeвий прoдукт повuнен
бути доступним за цiною, i в тoй же чaс відпoвідати споживчим якoстям.
Огляд літератури. Рaцioнальне та збалансoване хaрчувaння людини
визнaчaється пoвноціннiстю хaрчового рацiону, стабільнiстю вживaння тa
засвoєння пoживних рeчовин органiзмом. Пoрушення необхiдного бaлaнсу
бiлків і вуглеводiв, низький вмiст вітамінів, мінеральних речовин i харчoвих
волoкон у рацiоні хaрчування fукраїнців, постійне погіршення стану
навколишнього середовища – все це призводить aдо підвищення рівня
захворювань і зниження імунітету людей. Запобігти цьому можна вживанням
продуктів функціонального призначення [1].
Функціональне харчування є потужним лікувальним i оздоровчим
фaктором впливу на конкретнi механізми метаболізму. Саме тому aктуaльним
є створення харчових
продуктів
функціонального
призначення, які
дозволяють певнимv чином зменшити негативнi впливи нa організм людини i
покращити склад раціонуv харчування людини. Основою для розрoблення
нових технологiй повинні бути спецiально підібранi компоненти рецептури, a
також раціональна технологія тa обладнання для oдeржaння продукту з
високою харчовою та біологічною цінністю i максимального збереження
біологічно-aктивних речовин сировини. Важливим є також наявнiсть y нових
видaх виробів необхідних органолептичних пoказників, привaбливих для
споживачiв.
Нa даний час стрiмко розвивається міжнародний ринок харчових добавoк,
розширюється їх асортимент, з’являються все нові і нові вимоги до якості й
ефективності, зростає роль інгредієнтів y створенні сучасних продуктів
харчування.
Одним зіi шляхів підвищення якостi продуктiв і удосконaлювання
структури харчування населення є ввeдення в раціон новихo нетрадиційних
видів рослиннoї сировини. Створюванi продукти повиннi містити
збалансований комплекс білкiв, ліпідів, мінеральних речoвин, вітамiнів,
баластних речовин і мати висoкі смакові властивості.
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Метою даної роботи є дослідження фізико-хімічних і технологічних
показників фаршевих систем м’ясних хлібів з заміною м’ясної сировини на 37% ядром волоського горіха.
Матеріал і методика дослідження. При виконанні досліджень
використовувалися стандартні і загальноприйняті фізико-хімічні, структурномеханічні дослідження. Відбір середніх проб та підготовку їх до аналізу
проводили відповідно з ГОСТ Р 51447 «М'ясо і м'ясні продукти. Методи
відбору проб», рН - визначали за допомогою рН-метра “И-160М”, визначення
пластичності – пpoвoдили зa дoпoмoгoю мeтoду пресування). Дослідження
проводили в лабораторних умовах кафедри технології м’ясних, рибних та
морепродуктів Національного університету біоресурсів і природокористування
України, у яких визначали показники, як сировини так і фаршевих систем
м’ясних хлібів. Для дослідів використовували м'ясо свинини напівжирної,
яловичина І ґатунку, волоський горіх.
Результати власних дослідження. Рішення проблеми білкового дефіциту
в харчуванні людей стає реальністю при створенні нових видів комбінованих
м'ясних продуктів харчування, що поєднують у своєму складі крім основної
м'ясної сировини білоквмісну рослинну сировину. Виробництво цих продуктів
можливе за умови економічної ефективності, що забезпечує отримання
прибутку виробниками. Це, в свою чергу, вирішується шляхом вибору нових
джерел білка, вивчення їх властивостей і складу на основі науково
обґрунтованих вимог до якості продуктів харчування..
Контрольним зразком було обрано м’ясний хліб виготовлений по
рецептурі без використання ядра волоського горіха. Термін зберігання обраного
продукту становить 48 год.
Тому було вирішено збагатити м’ясні хліба ядром волоського горіха.
Опираючись на теоретичні і практичні дослідження , можна побачити суттєву
різницю хімічного складу різних видів горіхів. Волоські горіхи є одним з
головних джерел омега-3 жирних кислот, які важливі для здоров'я серця і
роботи мозку. Вітаміни А, Е і С, а також високий доза білка до 22 % робить їх
головними спортивними горіхами для зміцнення м'язів і боротьби зі стресом
[2].
Користь волоського горіху полягає у тому що:
- ядра волоського горіха містять вітаміни А, С, Е, В1, В2, залізо, калій,
кальцій, мідь, цинк, йод, кобальт та інші мікроелементи; також містять білки,
жири, дубильні речовини;
- ядра горіха багаті вітаміном С, переважаючи за кількістю чорну
смородину в 8 разів, і в 50 разів плоди цитрусових;
- олія ядер волоського горіха багата ліноленовою кислотою, яка знижує
вміст холестерину в сироватці крові;
- завдяки великому вмісту йоду, волоський горіх корисний для лікування
захворювань щитоподібної залози.
М’ясні хліби є різновидом варених ковбас, які виготовляють без оболонки.
Вони мають вигляд формованого хліба і запікаються в печах. Для виробництва
м’ясних хлібів використовують яловичину, свинину, баранину, шпик і жирНаучный взгляд в будущее
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сирець, відпресовану м’ясну масу, білкову сировину тваринного і рослинного
походження, крохмаль, молочні продукти, яйця, пшеничне борошно та спеції.
Підготовку сировини, подрібнення та соління м’яса, приготування фаршу
здійснюють подібно до виготовлення варених ковбас, за винятком меншої
кількості води, яку додають (10 — 20 %) до маси основної сировини. Фаршем
хлібів заповнюють металеві форми, попередньо змащені свинячим жиром.
М’ясні хліби не мають захисної оболонки, тому їх обробляють запіканням —
гарячим повітрям або гарячими димовими газами.
Для проведення досліджень розроблено три рецептури м’ясних хлібів із
заміною напівжирної свинини на ядро волоського горіха, тобто зразок 1- 3 %,
зразок 2 – 5 %, зразок 3 – 7 % [3].
Як відомо, наш організм на 70% складається з води, з цього можна зробити
висновок, що вода - це одна з найважливіших складових людського організму.
Підтримання кислотно-лужного балансу в нормі досить важливо для людини,
тому що його порушення може стати причиною багатьох захворювань.
Значення рН волоського горіху становить 6,5 – 7, тоді коли рН яловичини 5,8.
Використання ядра волоського горіха дає можливість вплинути на рН фаршу.
Зміна рН фаршу у продукті, залежно від кількості введення волоського
горіха наведена на рис.1.

Рис. 1. Зміна величини рН фаршевих систем м’ясних хлібів
Аналізуючи рисунку можна зробити висновок, що введення в рецептуру
мясних хлібів волоського горіха, дозволяє провести зсув рН в лужну сторону,
цим самим підвищити технологічні властивості фаршевих систем.
З рис.2 видно, як змінюються функціонально-технологічні показники
фаршу з волоським горіхом в порівнянні з контрольним зразком.
Додавання волоського горіха дозволяє зберігати на певному рівні
вологозв′язуючу здатність фаршу, тим самим зберегти соковитість готового
продукту. У волоському горісі містяться незамінні жирні кислоти, що
дозволяють отримати фарш і продукт з високими технологічними
властивостями. Застосування у рецептуру волоського горіха є гарантованим
засобом попередження втрат вологи при тепловій обробці.
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Рис. 2 Зміна вологозв’язуючої здатності фаршевих систем м’ясних хлібів
Висновок. У процесі роботи була досягнута мета, розроблена рецептура
м'ясного хліба з додаванням ядра волоського горіха. Досягнуті всі поставлені
завдання. Виконаний ряд експериментальних досліджень, дозволяє зробити
висновок, що заміна основної сировини у м’ясних хлібах волоським горіхом
ряд показників продукту.
Отриманий продукт можна використовувати для розширення асортименту
м'ясних продуктів і задоволення зростаючого попиту споживачів.
Вироблення продукту не вимагає додаткових трудових затрат.
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SAUSAGES
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Анотація. У даній роботі описується доцільність використання
пшеничної клітковини з пектином гарбуза у технології сосисок. Це дозволить
збільшити волого та жироутримуючу здатність фаршу, пластичність та
вологозв’язуючу здатність.
Ключові слова: пектин, клітковина, сосиски, м’ясна промисловість,
вологоутримуюча здатність.
Abstract. This paper describes the feasibility of using fine fiber with pectin
pumpkin in technology sausages.. This will increase the fat and moisture retaining
ability stuffing, flexibility and moisture binding capacity.
Keywords: pectin, fat, sausage, meat industry, moisture-containing capacity.
Вступ. Створення м’ясопродуктів на основі поєднання м’ясної та
рослинної сировини все більше набирає обертів на сьогоднішньому етапі
розвитку м’ясопереробної галузі. Це є одним із пріоритетних та ефективних
способів вирішення питання збалансованості харчування, зменшення
рентабельності
готової
продукції.
У
виробництві
м’ясопродуктів
використовують сою, висівки, крупи, молокопродукти, овочеві порошки,
клітковину, модифікований крохмаль [1].
Клітковина, що міститься у пшеничних висівках багата на різні корисні
речовини, вітаміни групи А, Е і В, макро- і мікроелементи, сприяє швидкому
насиченню без вживання лишніх калорій, зменшує рівень цукру в організмі.
Основними властивостями пшеничної клітковини є:
− здатність утримувати воду - вологоутримуюча здатність становить
49,4%;
− джерело енергії – в своєму складі має достатню кількість білків та
вуглеводів;
− знижує ризик захворювання онкологічними хворобами;
− відновлює повноцінну роботу кишківника;
− знижує рівень холестерину у крові;
− очищує травний тракт від шлаків та токсинів поглинаючи їх та виводячи
з організму;
− сприяє відновленню корисної мікрофлори кишківника.
Огляд літератури. Пшеничні висівки почали набирати популярність ще у
90-х роках ХХ ст. Раніше, як не дивно, їх використовували в якості корму для
тварин. З часом стало відомо, що у складі пшеничних висівок міститься дуже
велика кількість корисних і поживних речовин: вітаміни групи В, А і Е, кальцій
і фосфор, калій і магній, крохмаль, протеїн, велика кількість харчових волокон.
При цьому енергетична цінність цього продукту становить (на 100 г): білків –
16,0, жирів – 4,0, вуглеводів – 11,0, калорійність становить 144 Ккал (602 кДж).
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Маючи такий насичений, склад користь висівок очевидна. У першу чергу
вони виконують роль «очисників» організму – виводять зайву вологу, шкідливі
елементи і токсини. Потрапляючи в організм – висівки набухають, тому вони є
чудовим дієтичним продуктом. Оскільки, набухаючи вони затупляють відчуття
голоду при цьому містячи в своєму складу невелику кількість калорій, яка не
завдає організму відчутного впливу.
Пшеничні висівки добре впливають на організм людей, які хворіють
цукровим діабетом. Саме пшенична клітковина, яка міститься у висівках
знижує рівень цукру у крові. Крім того, вона допомагає нашому організмі у
профілактиці ракових захворювань. Харчові волокна містять у своєму складі
Омега-3 і Омега-6 кислоти, які нормалізують баланс естрогенів. Більше
значення у харчовій промисловості має клітковина, яка збагачена пектином
гарбуза.
Гарбуз – це унікальний овоч, який у своєму складу містить велику
кількість вітамінів, макро- і мікроелементів. Найбільше він містить каротину і
вітаміну D. Завдяки вітаміну D гарбуз сприяє кращому росту і розвитку
хрящової та кісткової тканини, нервової системи. Інша одна з найбільших
складових гарбуза - каротин, потрібний для імунної системи вітамін. Крім того,
він сприяє поліпшенню зору. Не менш важливою складовою гарбуза є пектин.
Цей полісахарид володіє великою користю для організму: поліпшує
кровообіг, нормалізує обмінні процеси, очищає наш організм від шлаків,
токсинів та навіть радіонуклідів.
Мета роботи. Метою даної роботи є теоретичні та практичні наукові
дослідження властивостей пшеничної клітковини з пектином гарбуза.
Обґрунтування доцільності використання даної добавки у виробництві сосисок.
Матеріал та методика досліджень. Дослідження проводили в
лабораторних умовах кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів
НУБіП України. Об’єктом дослідження була «Пшенична клітковина з пектином
гарбуза» ТМ Quality of Naturalis. Для виконання роботи застосовували
загальноприйняті методи дослідження: вміст вологи – методом висушування
(ДСТУ ISO 1442:2005); визначення рН проводили за ГОСТ 26188-84; масову
частку жиру визначали згідно з ГОСТ 5867; визначення вологозв’язуючої та
вологоутримуючої здатностей; визначення стабільності емульсії; визначення
пластичності фаршу.
Результати проведених досліджень. Для дослідження використовували
зразок пшеничної клітковини з пектином гарбуза. Сучасні м’ясопереробні
підприємства все частіше почали використовувати та додавати у рецептуру
виробу інгредієнти, що містять клітковину. Саме вона є тією частиною, що
проходить транзитом та не перетравлюється організмом, але при цьому вбирає
в себе шкідливі речовини, токсини та виводить їх з організму. Науковці довели,
що клітковина є незамінною частиною здорового харчування людини будь-якої
вікової групи.
Що стосується м’ясної промисловості, то після проведених дослідів стала
цілком зрозуміла доцільність використання рослинних інгредієнтів з вмістом
клітковини, що забезпечує хорошу вологоутримуючу та жироутримуючу
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здатність фаршу, хорошу консистенцію та на кінець - хороший продукт. В
даній статті викладено результати досліджень фізико-хімічних показників
пшеничної клітковини з пектином гарбуза [2].
Таблиця 1
Дослідження фізико-хімічних показників пшеничної клітковини з
пектином гарбуза
Гідромодуль для добавки
Найменування показника
1:3
1:4
1:5
Вміст вологи ,%
53,7
55,6
57,7
Вологоутримуюча здатність , %
46,6
49,4
19,4
Вологозв'язуюча здатність , %
21,3
8,2
9,6
Жироутримуюча здатність , см³/г
3
рН
6,1
Стабільність емульсії ,%
9,17
Пластичність, см²/г
1228 1674
1344
За результатами досліджень (таблиця 1) можна сказати, що використання
пшеничної клітковини має велике економічне, профілактичне та лікувальне
значення.
Отже, зробивши усі необхідні дослідження, як теоретичні так і практичні,
можна з точністю сказати, що використання пшеничної клітковини у
виробництві сосисок є цілком доцільно.
Висновки. Виконавши необхідні дослідження на даному етапі роботи,
можна зробити висновок, що внесення пшеничної клітковини до складу
сосисок покращить властивості та якість готового продукту. Дозволить
збагатити готовий виріб вітамінами групи А, В і Е, кислотами Омега-3 і Омега6. Підвищити вологоутримуючу та жироутримуючу здатність.
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THE EFFECT OF MILK THISTLE ON THE QUALITY OF SEMI-FINISHED
CHOPPED
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Defence 3, 03041
Анотація. В роботі розглядається розроблення рецептури шніцелів з
додаванням плодів розторопші плямистої. Застосування плодів розторопші
плямистої у напівфабрикатах cприяє розширенню асортименту та
покращанню органолептичних показників продукту, також дозволяє
отримати продукти профілактичного призначення.
Ключові слова: плоди розторопші плямистої, напівфабрикати, шніцелі,
фізико-хімічні дослідження, волога, рН, органолептичні показники.
Abstract. This paper considers the formulation of the schnitzels with the addition
of milk Thistle. The use of milk Thistle in the semis contributes to expanding the
range and improving the organoleptic characteristics of the product, also to products
prophylactic appointment.
Key words: the fruits of Silybum marianum, prepared food, schnitzel, physicochemical studies, the moisture, pH, organoleptic indicators.
Вступ. В наше стрімке століття найбільшим дефіцитом є час. У зв′язку з
цим великої популярності набувають продукти швидкого приготування. Якщо
немає сил і часу щось готувати, на допомогу приходять напівфабрикати.
Сам сегмент заморожених продуктів в структурі продовольчого ринку
України складає 16-17% [1].
Для того щоб функціональні продукти стали привабливими для
українського споживача, вони мають органічно увійти до складу традиційного
харчування та до структури виробництва харчових продуктів. Зараз вже ніхто
не сумнівається в необхідності правильного харчування для збереження
власного здоров'я. Розумним вирішенням поставленого завдання є застосування
у рецептурах м'ясних продуктів речовин лікувально-профілактичного
призначення.
Огляд літератури. Розторопша являє собою високий чортополох з
прямостоячим стеблом, покритим борошнистим нальотом. Листя у неї великі,
що мають овальну форму, темно-зелений колір і шипи по краю. Квітки
збираються в кулясті кошики і забарвлюються в білий, ліловий або пурпурний
колір. Один з видів даної рослини називають розторопша плямиста, так як він
має білі плями на листі. Лікувальні властивості розторопші були виявлені ще в
стародавні часи. Пізніше проведені наукові дослідження пояснили цілющу силу
даної рослини, адже в ньому було виявлено багато вітамінів і корисних
мікроелементів. Особлива цінність – це наявність силимарина, що сприяє
зміцненню стінок клітин печінки, що збільшує їх захисні властивості.
Розторопша допомагає боротися з багатьма захворюваннями, серед яких
жовчокам’яна хвороба, захворювання щитоподібної залози та селезінки,
запалення жовчних проток, відкладення солей, радикуліт, недокрів’я.
Плоди розторопші плямистої містять: жири (до 32 %) і ефірні олії (0,08 %),
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смоли, слизи, біогенні аміни, флавоноїди; мікроелементи (мг/г): калій - 9,2,
кальцій - 1,66, магній - 4,2, залізо - 0,08, мікроелементи (мкг/г): - 0,1, мідь - 1,16,
цинк - 0,71, хром - 0,15, селен - 22,9, йод - 0,009, бор - 22,4. Крім того, до їх
складу входить до 6% білка, який містить 18 амінокислот (треонін, лізин,
гістидин, аргінін, валін, метіонін, ізолейцин, лейцин, фенілаланін, триптофан).
Плоди розторопші багаті клітковиною (26 %), водорозчинними і
жиророзчинними вітамінами. Основною біологічно активною речовиною
плодів розторопші плямистої є фловолігнани (1,5-3,0 %), відомі під загальною
назвою силімарин. Основні компоненти цього комплекса - силібін, або
силібінін (60-70 %), силікристин (20 %), силідіанін (10 %) і ізосилібін (5 %) [2].
Силімарин визначається в усіх частинах рослини, але в плодах його
концентрація
найвища.
Клінічними
дослідженнями
доведено,
що
гепатопротекторний ефект силімарину - здатність захищати клітини печінки
від різноманітних несприятливих впливів (токсини, ішемія, радіація, віруси).
Аналіз літературних джерел показав, що силімарин не руйнується під час
теплової обробки, тому біологічно активна харчова добавка з розторопші може
бути використана при виробництві м’ясних напівфабрикатів. З лікувальною
метою більш поширене використання має насіння (плоди), з нього роблять
шрот та олію [3].
Мета роботи. Отже, метою нашої роботи є підвищення якості січених
напівфабрикатів за рахунок використання плодів розторопші плямистої.
Методи досліджень. При виконанні досліджень використовувалися
стандартні і загальноприйняті органолептичні, фізико-хімічні, структурномеханічні дослідження і математично-статистична обробка даних. Відбір
середніх проб та підготовку їх до аналізу проводили відповідно за ГОСТ Р
51447 «М'ясо і м'ясні продукти. Методи відбору проб», рН - визначали за
допомогою рН-метра “И-160М”, визначення пластичності – пpoвoдили зa
дoпoмoгoю мeтoду пресування), проводили в лабораторних умовах кафедри
технології м’ясних, рибних та морепродуктів Національного університету
біоресурсів і природокористування України.
Результати власних досліджень. Проблема поєднання в одному продукті
рослинної та тваринної сировини досить велика, так як в наслідок суттєво
змінюються технологічні властивості харчового продукту, його органолептичні
показники. При розробці нових видів м’ясних продуктів, пропонуючи часткову
заміну м’ясної сировини не м’ясними інгредієнтами, необхідною умовою стає
збереження органолептичних показників, котрі відповідають традиційним.
Для дослідів використовували м'ясо свинини напівжирної, котлетне м’ясо
яловичини, плоди розторопші плямистої. Дослідження проводились протягом
місяця, під час яких спостерігали зміни як у контрольному зразку так і в
шніцелях із заміною м’ясної сировини на плоди розторопші плямистої. Заміна
проводилась у відсотковому співвідношенні 2, 4, 6 % до маси основної
сировини. Шніцелі зберігали протягом 30 діб при температурі мінус 16 0С.
Аналізуючи результати досліджень представлених на рис. 1, можна
сказати, що застосування плодів розторопші плямистої у фаршевих системах
січених напівфабрикатів дозволяє зменшити втрати маси дослідних зразків у
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прівнянні з контролем протягом всього терміну зберігання.

Рис.1 Втрати маси січених напівфабрикатів від терміну зберігання

Рис. 2 Зміна величини рН січених напівфабрикатів під час зберігання

Рис. 3 Зміна пластичності при заморожуванні та зберіганні контрольного
та дослідних зразків січених напівфабрикатів
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Показник величини рН січених напівфабрикатів (рис. 2) коливається в
межах норми, що свідчить про те, що розроблені продукти не потребують
додаткових умов зберігання, а відповідають ДСТУ.
Збільшення пластичності фаршу січених напівфабрикатів (рис. 3)
призводить до більш ніжної консистенції готового продукту.
Збільшення ефективності виробництва якісних м’ясних продуктів можливе
за рахунок раціонального використання сировини і застосування прогресивних
технологій. Виконаний ряд експериментальних досліджень, дозволяє побачити,
що додавання плодів розторопші плямистої покращує ряд показників січених
напівфабрикатів.
Отже, проведені дослідження свідчать про те, що заміна основної
сировини розторопшею є доцільною.
Висновки. Основна роль внесення плодів розторопші плямистої в
харчуванні населення різних вікових груп як додаткове джерело флавоноїдів та
флаволігнанів, клітковини, білку, вітамінів, макро- та мікроелементів для
забезпечення оптимального функціонування гепато-біліарної системи.
Розторопша активізує метаболічні процеси, прискорює регенерацію клітин
печінки після ушкоджень, токсичних впливів та інфекційних захворювань;
перешкоджає подальшому руйнуванню клітинних структур, підвищує стійкість
до несприятливих умов. Клітковина стимулює синтез функціональних білків і
фосфоліпідів, стабілізує клітинні мембрани.
Діючі речовини розторопші взаємодіють із вільними радикалами у печінці
й переводять їх у менш токсичні сполуки, перериваючи процес перекисного
окислення ліпідів, перешкоджають подальшому руйнуванню клітинних
структур.
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RESEARCH OF TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF RABBIT SAUSAGE,
ENRICHED WITH PUMPKIN SEEDS
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Kyiv, Heroyiv Oborony st., 15, 03041
Анотація. Виявлено позитивний вплив додавання гарбузового насіння при
виробництві вареної ковбаси з кролятини. Встановлена можливість часткової
заміни основної м‘ясної сировини на курятину
Ключові слова: кролятина, гарбузове насіння, поліненасичені жирні
кислоти, курятина, варена кроляча ковбаса, фізико-хімічні показники,
функціонально-технологічні властивості ,волога.
Abstract: Found a positive effect of adding pumpkin seeds in the production of
cooked sausage of rabbit meat. The possibility of partial replacement of primary raw
meat for chicken
Key words: rabbit, pumpkin seeds, polyunsaturated fatty acids, chicken, boiled
rabbit, sausages, physico-chemical characteristics, functional and technological
properties, moisture.
Вступ. Однією з основних галузей м'ясної промисловості є ковбасне
виробництво, що виробляє в сучасних умовах понад 300 найменувань
виробів. Ефективність ковбасного виробництва залежить як від технології
виробів і технічного оснащення виробництва, так і від його організації та
раціонального використання сировини та ресурсів.
На даний момент у переважної кількості населення України існує
тенденція купувати м’ясні вироби, а саме ковбаси, за низькою вартістю, але
певний прошарок замислюється над якістю продукту. Для покращення
біологічної цінності продукту потрібно комбінувати традиційну дорогу
м‘сну сировину з новою біологічно цінною рослинною, що є коштовною,
при цьому вдасться зберегти незрівнянний смак і якість, і знизити вартість.
Метою даної роботи являється удосконалення технології виготовлення
вареної ковбаси першого сорту з кролятини, та створення нової рецептури
ковбаси дієтичного призначення, яка відрізняється в частковій заміні
кролятини на курятину з додатковим насиченням виробу поліненасиченими
жирними кислотами, які містяться в гарбузовому насінні.
Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводились в
лабораторних умовах кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів
НУБіП України. Об’єктом дослідження була варена ковбаса 1 сорту з
додаванням сировини рослинного походження – гарбузового насіння. Під
час проведення роботи використовувались сучасні та класичні методи
дослідження.
Результати власних досліджень. Для проведення дослiджень були
виготовлені ковбаси за стандартною рецептурою «Ковбаса з кролятини 1
сорту» та з 3 – ма замінами кролятини на гарбузове насіння, відповідно
внесення 1, 3 та 5 %.
Фізико-хiмiчні показники визначали у фаршевих системах та в
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готовому виробі, а саме: контроль – рецептура без додавання гарбузового
насіння та без заміни кролятини на курятину, у зразках 1, 2, 3 – проводили
часткову заміну кролятини на курятину та на гарбузове насіння відповідно
на 1, 3, 5%. Результати дослiджень наведені в таблицi 1.
Таблиця 1
Фізико – хімічні показники готового виробу
Контрольний
Заміна №1,
Заміна №2 ,
Заміна №3,
Пoказник, %
зразок з
1% насіння
3% насіння
5% насіння
кролятини
Білoк,
17,5±0,1
15,8±0,1
16,1±0,2
17,6±0,1
Жир,
8,7±0,4
8,7±0,3
9,2±0,3
9,4±0,3
Вуглевoди,
3,63±0,3
5,86±0,2
4,97±0,3
0,4±0,3
Зoла ,
1,62±0,03
1,6±0,04
1,63±0,05
1,62±0,03
Вміст вологи, 68,55±0,2
68,04±0,5
68,1±0,2
72,13±0,2
Енергетична
161,9
163,47
165,83
156,5
цінність, ккал

Рисунок 1. Графічна модель порівняння фізико-хімічних показників у
зразках
З даних таблиці 1 та графіка 1 виднo, щo зразки ковбаси відпoвідають
вимoгам, щoдo хімічнoгo складу, щo дає підстави характеризувати зразки як
висoкoякісні.
Аналізуючи дoслідні дані з таблиці 1, видно незначне коливання жиру та
білку, яке залежить від додавання в ковбасний виріб гарбузового насіння, що
характеризується високим вмістом поліненасичених жирних кислот. За рахунок
додавання рослинної сировини вміст білку в контрольному зразку та у зразку із
3-ю заміною майже однакові, тому можна вважати ,що введення до рецептури
цієї сировини позитивно вплинуло на якість та біологічну цінність вихідного
продукту. Важливим фактором у доцільності впровадження продукту є те, що
зразок з найбільшим вмістом насіння містить найбільше вологи.
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Контроль
↓

2
↓

3
↓

Зразок з 5%-ми насіння
↓

Рисунок 2. Вигляд готового продукту
Гарбузове насіння - це універсальний продукт, який містить у собі безліч
потрібних організму речовин, зокрема вітаміни: А, С, D, К, фолієву кислоту та
інші вітаміни групи В. Але найбільше в них вітаміну Е, що є природним
ефективним антиоксидантом. Мінеральний склад насіння гарбуза теж
різноманітний, в ньому містить: залізо, марганець, мідь, цинк, фосфор, селен,
кальцій, калій, магній, а також амінокислоти. Крім того, олія з насіння
гарбуза — природне джерело фосфоліпідів, біофлавоноїдів, а також фіто
стеролу, бета-ситостерину, відповідального за профілактику атеросклерозу
та онкологічних захворювань. В таблиці 2 наведено порівняння фізико-хімічних
показників гарбузового насіння і основної м‘ясної сировини.
Таблиця 2
Результати дoсліджень фізико-хімічнoгo складу кролятини та гарбузового
насіння, г на 100 г продукту
Найменування сирoвини
Білoк
Жир
Зoла
Волога
pH
Кролятина
18,8
5,52
0,98
51,76 5,6±11
Гарбузове насіння
3,23
42,5
5,54
6,4
6,12±1

Рисунок 3. Функціонально-технологічні властивості ковбасного виробу
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На рисунку 3 представленo пoрівняльну характеристику функціoнальнoтехнoлoгічних показників у контрольному зразку ковбаси та у зразках із
заміною сировини. Вологозв’язуюча здатність продукту за стандартною
рецептурою становить 76,3 % ,що на 5,5% менше ніж у зразку з третьою
заміною сировини, також змінюється показник пластичності виробу: з 25% він
виріс до 28,5% ,що значно покращило функціонально-технологічні властивості
ковбаси.
Висновок. Виходячи з результатів досліджень, які наведені вище, видно,
що запропонований новий продукт має ряд переваг, а саме:. покращені фізикохімічні, функціонально-технологічні властивості та органолептичні показники в
порівнянні зі стандартною рецептурою вареної ковбаси 1-го сорту з кролятини.
Новий продукт поряд з вирішенням питання раціонального харчування
має порівняно невисоку вартість. Також є доцільним збагачувати ковбасний
виріб рослинною сировиною, а саме гарбузовим насінням, яке є джерелом
цінних біологічноактивних речовин. Завдяки цьому насіння є перспективною,
корисною та функціональною добавкою у ковбасному виробництві.
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Анотація. Доведена доцільність використання добавки із зародків пшениці
при виробництві напівкопчених ковбас. Викладені отримані результати
органолептичних і хіміко-технологічних характеристик готового продукту.
Ключові слова: технологія, біологічна цінність, тваринна і рослинна
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сировина, напівкопчені ковбаси
Abstract. Proved the feasibility of using additives from wheat germs in the
production of semi-smoked sausages. Set out the obtained results of organoleptic and
chemical-technological properties of the finished product.
Key words: technology, biological value, animal and vegetable raw materials,
semi-smoked sausages
Вступ. Удосконалення виробництва харчових продуктів, у тому числі й
ковбасних виробів, повинно базуватися на оптимізації рецептурних композицій
і асортиментів із урахуванням концепції адекватного харчування. В останні
роки дуже стрімко зростає зацікавленість спеціалістів м’ясної промисловості до
продуктів природного походження як джерела біологічно активних добавок і
поліфункціональних інгредієнтів [1]. На сьогодні вітчизняний ринок пропонує
споживачам значне асортиментне різноманіття ковбасної продукції, яке
формується на основі технологічного поєднання основної й додаткової
сировини, нових рецептурних схем і методів виробництва, використання різних
видів ковбасних оболонок, застосування сучасних способів термічної обробки
та цільового використання готових продуктів [2].
Забезпечення населення повноцінними і екологічно чистими м’ясними
виробами – одне з головних завдань соціального розвитку України на
сучасному етапі. В харчуванні людини особливе місце займає білок, який є
субстратом, що лежить в основі всіх життєвих процесів. Забезпечення потреб
організму людини в білку – одна з головних проблем харчування. У вирішенні
цієї проблеми велику увагу приділяють пошуку нових джерел і додаткових
резервів білка за рахунок тваринної і рослинної сировини, розробці
нетрадиційних методів його одержання і на цій основі – розширенню
виробництва комбінованих харчових продуктів підвищеної біологічої цінності.
У пошуках нових натуральних харчових речовин для збагачення продуктів
харчування, а також з метою кращого використання всіх компонентів зерна в
останній час стали звертати увагу на зародки пшениці, що складають 1,5-3,3%
маси зерна.
За даними вчених, в 100г пшеничних зародків міститься білка – 28г, жиру
– 9-10г, баластних речовин – 15г, мінеральних речовин – 4-5г, води – 6г.
Напівкопчені ковбаси відносяться до основної групи ковбас, чия частка в
загальному обсязі ковбасних виробів коливається в межах 15-20%. Тому
розширення асортименту даних виробів з використанням композицій на основі
рослинної сировини дозволяє підвищити рентабельність виробництва і є
актуальним завданням.
Мета та задачі досліджень. Метою досліджень було поставлено завдання
провести порівняльну оцінку напівкопчених ковбасних виробів 1 гатунку
«Московська» із удосконаленою технологією напівкопчених ковбас з
використанням пшеничних зародків. Визначити вплив зародків пшениці на
органолептичні та фізико-хімічні показники розроблених напівкопчених
ковбас.
Матеріали і методи. В якості основної сировини рецептури
використовували яловичину знежиловану 1 гатунку, м’ясну обрізь свинячу
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знежиловану, борошно пшеничне, вода та пшеничні зародки у співвідношенні
1:2. В процесі досліджень вивчались хіміко-технологічні показники сировини із
готових ковбас за стандартними методиками.
Результати досліджень. В таблиці 1 представлено рецептурний склад
напівкопчених ковбас з різним складом не м'ясної сировини в рецептурі. В
таблиці 2 наведені фізико-хімічні показники напівкопчених ковбас.
Таблиця 1.
Рецептури напівкопчених ковбас
Основна
Рецептури напівкопчених ковбас
сировина
I
II
III
Контроль
Яловичина
47
44
41
50
знежилована 1г
М’ясна обрізь
48
48
48
48
свиняча
Борошно
2
2
2
2
пшеничне
Зародки
1
2
3
пшениці
Вода на зародки
2
4
6
пшениці
Таблиця 2.

Фізико-хімічні показники напівкопчених ковбас
Показники
I
II
III
Контроль
Вміст вологи,%
47,5
46,3
45,1
48,7
ВЗЗа,%
73,3
74,5
75,3
72,8
Вміст білку
21,3
23,7
25,4
20,2
Вміст жиру
17,3
17,4
17,2
17,3
Вміст золи
2,7
2,9
3
2,5
рН
5,65
5,67
5,69
5,66

Результатами експериментальних досліджень встановлено, що додавання
до фаршів гідратованих зародків пшениці у кількості 1%, 2%, 3% призводить до
зменшення вмісту вологи, так як вона знаходиться у зв’язаному стані.
Вологозв’язуюча здатність м’ясних продуктів забезпечується перед усім
вмістом білків, які є структурними і функціональними елементами м’язової
тканини і мають властивості поверхнево-активних речовин. У м’ясних системах
білки беруть участь в утворенні водної матриці фаршу і емульгуванні жиру.
Встановлено, що введення до складу фаршів напівкопчених ковбас
рослинної добавки із зародків пшениці поряд із збільшенням вмісту білка
сприяє підвищенню його вологозв’язуючої здатності. Так, вологозв’язуюча
здатність фаршу ковбас контрольного зразка була меншою порівняно з
показниками дослідних зразків.
Це пояснюється тим, що на характер взаємодії в системі білок-вода мають
вплив такі фактори, як розчинність білкових систем, концентрація, вид, склад
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білку, ступінь порушення нативної конформації, глибина денатураційних
перетворень, рН системи, наявність і концентрація солей в системі. Це, в свою
чергу, дає можливість прогнозувати та регулювати вихід, рівень втрат вологи
при термообробці та органолептичні характеристики продукту.
При визначеннi хiмiчного складу зразкiв готових ковбасних виробів
(табл.2) отримали, що вмiст золи в контрольному зразку становить 2,5%, а в
дослідних збільшується, що пояснюється високим вмістом мінеральних
речовин у зародках пшениці.
Контроль якості продуктів харчування, як правило, заснований на
поєднанні органолептичних та інструментальних методів досліджень. Сучасний
рівень дослідження якості харчових продуктів неможливий без дегустаційного
аналізу, який проводять з використанням балових шкал (таб.3 і рис.).
Під час проведення дегустаційної оцінки готового виробу залежно від
досліджуваних факторів, встановлено, що часткова заміна м′ясної сировини у
фаршах напівкопчених ковбас на добавку із зародків пшениці не знижують їх
органолептичних показників якості. Зокрема, загальна балова оцінка дослідних
зразків фаршу становила 4,65 бала проти 4,55 – у контролі.
Таблиця 3.
Органолептичні показники готового виробу (у балах)
Зразки
Показник
контрольний
дослідні
Зовнішній вигляд
4,7
4,76
Ко
4,45
4,38
лір
Запах
4,37
4,37
Консистенція
4,70
4,80
Смак
4,54
4,56
Середня оцінка
4,55
4,65

Рисунок 1. Профілограма органолептичних показників зразків ковбаси
Научный взгляд в будущее

41

Том 2. Выпуск 4

Технические науки

Висновок. Отже, в результаті удосконалення технології напівкопчених
ковбас завдяки включенню до їх рецептури натуральної добавки із зародків
пшениці, отримано продукт з покращеними ковбасний виріб органолептичними
та фізико-хімічними властивостями та з підвищеною біологічною цінністю.
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Анотація. В статті висвітлено питання, пов’язані з якістю
консервованих виробів для дитячого харчування, що наявні на українському
ринку. Проведено оцінювання якості консервів для дитячого харчування різних
виробників. Наведені результати оцінювання ступеня задоволеності добової
потреби у вітамінах і мінеральних речовинах при споживанні яблучного пюре
різних виробників. Проведений аналіз етикетування консервів дитячого
харчування. В процесі роботи висвітлено важливість виготовлення якісних
консервів для дитячого харчування.
Ключові слова: дитяче харчування, консерви, оцінювання якості,
етикетування, органолептичні методи досліджень.
Abstract. The article highlights the issue related to the quality of canned baby
food that are present at the Ukrainian market. The research contains the evaluation
of the quality of canned baby food which are produced by different manufacturers.
The results of the level of satisfaction of the daily needs in vitamins and minerals
after the consumption of apple puree produced by different manufacturers are given
in this study. The analysis of labelling canned baby food is also made. In this study
the importance of making high-quality canned baby food is being emphasized.
Key words: baby meals, canned food, quality assessment, labeling, organoleptic
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research methods.
Постановка проблеми.
Здорове харчування відіграє важливу роль в розумовому і фізичному
розвитку дітей. Природно, воно повинно бути збалансованим і обов'язково
відповідати віку і потребам дитини [1]. Важливим аспектом є те, що повноцінне
дитяче харчування має бути доступним для всіх малюків. В останні роки
вітчизняна індустрія дитячого харчування перебуває в складному фінансовому
стані, що негативно позначається на обсягах виробництва цієї продукції.
Суттєво скоротився асортимент вітчизняної продукції, зокрема в Україні не
виробляються високобілкові консервовані продукти на основі м’яса та риби, а
також дитяче харчування лікувально-профілактичного призначення [8].
Доступним для всіх малюків воно може стати лише тоді, коли його - і якісного
вітчизняного, й імпортованого - стане вдосталь. Тоді ціни регулюватиме ринок.
Оскільки нині пропозиції такої продукції достатньо обмежено, ціни на неї
досить високі.
За оцінками фахівців на сьогодні внутрішній попит на продукти дитячого
харчування більш, ніж наполовину задовольняється за рахунок продукції
іноземного походження. Основна частина продукції, яка ввозиться в Україну
представлена такими відомими світовими компаніями, як Nestle (Швейцарія),
HiPP (Австрія), Nutricia (Голландія) [10].
Метою роботи є порівняльне оцінювання консервів для дитячого
харчування, що реалізуються на ринку м. Ужгорода.
Виклад основного матеріалу.
Консерви в дитячому харчуванні відіграють особливу роль. Вони
виробляються з добірної сортової сировини. Під час їх виготовлення більш
суворо, ніж для приготування звичайних консервів, дотримується
технологічний режим та контролюються показники якості сировини для
максимального збереження в консервах поживних речовин. Найбільш
розповсюдженим продуктом є яблучне пюре. Яблучне пюре одним з перших
вводиться в раціон харчування малюка, воно практично не викликає алергію,
добре засвоюється, допомагає в роботі кишковика. Яблука містять корисні
харчові волокна, пектин, цукор і мінеральні речовини (калій, кальцій, залізо).
Для порівняльного оцінювання якості було обрано чотири зразки
фруктових пюреподібних консервів для дитячого харчування різних
виробників, що реалізуються в магазинах м. Ужгород : 1) «Яблучне пюре», ТМ
«Чудо Чадо» (ПАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування», м.
Одеса); 2) «Перше дитяче яблуко», ТМ «HiPP» («HiPP Kft», Угорщина);
3) Пюре «Яблуко», ТМ «Gerber» (Нестле, Польща); 4) Пюре «Яблуко», ТМ
«Hamé» (ТОВ « ХАМЕ», Чеська Республіка).
Візуальним методом встановлювали відповідність маркування та
етикетування пюреподібних консервів для дитячого харчування.
Етикетування дитячого харчування здійснюється відповідно до Законів
України «Про дитяче харчування» та «Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів», а також Технічного регламенту
щодо правил маркування харчових продуктів, затвердженого наказом
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Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики та ДСТУ 4518:2008 «Продукти харчові. Маркування для споживачів»
[2,3,4,5]. Зміст етикеток обов'язково повинен бути узгоджений з Центральним
органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. Етикетування має
здійснюватися державною мовою, повинно містити назву продукту, вік дитини,
склад, калорійність (кДж або ккал), поживну цінність (білки, жири, вуглеводи,
вітаміни), кінцеву дату споживання (день, місяць, рік), умови зберігання,
найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника, умови та
рекомендації використання продукту, номер партії виробництва[2].
Органолептичне оцінювання якості проводилося згідно ДСТУ 4084-2001
«Консерви фруктові пюреподібні для дитячого харчування. Технічні умови» [9].
Органолептичний метод оцінки якості харчових продуктів заснований на
аналізі сприйняття органами чуття (зору, слуху, нюху, дотику і смаку) без
застосування вимірювальних приладів.
До органолептичних показників, загальних для характеристики майже всіх
харчових продуктів, відносять зовнішній вигляд, смак, запах, консистенцію,
колір. З них найбільш значущими є зовнішній вигляд, смак і запах, оскільки
вони мають вирішальне значення для оцінки якості харчових продуктів. Тільки
органолептичний метод дозволяє повною мірою дати загальну оцінку
консистенції продуктів. Таким чином, органолептична оцінка має вирішальне
значення при проведенні контролю якості продукту для споживача і не може
бути повністю замінена вимірювальними методами, які доповнюють її.
Відповідність маси нетто консервів визначали за ГОСТ 8756.1-79
«Продукты
пищевые
консервированные.
Методы
определения
органолептических показателей, массы нетто или объема массовой доли
составных частей». Метод полягає у визначенні маси нетто продукту за
різницею між масою брутто і масою споживчої тари або прямому вимірюванні
об'єму окремо для кожної пакувальної одиниці [7].
З метою встановлення ступеня задоволення добової потреби у вітамінах і
мінеральних речовинах при споживанні яблучних пюре використовували норми
для дітей від 7 до 12 місяців, затверджені наказом Міністерства охорони
здоров'я України «Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення
України в основних харчових речовинах та енергії». Для дітей такого віку
добова потреба розрахована на 1 кг маси тіла [6]. Для розрахунків прийняли
вагу дитини 10 кг. Відповідно норми споживання становить : 1100 ккал
енергетична цінність, 29 г білків, 55 г жирів, 130 г вуглеводів , 400 мг
вітаміну С.
Енергетичну та харчову цінність яблучного пюре розглядали з точки зору
ступеня задоволення добової потреби. При цьому використовується дані
маркування.
Результати дослідження.
Аналіз маркуванню показав що етикетка чиста, без патьоків, ціла, наклеєна
на тару акуратно, без зморшок і перекосів воно відповідає вимогам
нормативних документів. Інформація про маркування була наведена у повному
вигляді у зразку ТМ «Чудо Чадо»; у зразках ТМ «HiPP», ТМ «Gerber», ТМ
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«Хаме» була відсутня інформація про вміст мінеральних речовин. У зразках ТМ
«HiPP» і ТМ «Gerber» була дана інформація, що продукт низько алергенний.
Слід зазначити, що у зразку ТМ«HiPP» на етикетці наявний логотип HU-ÖKO01, EU/Non-EU Agriculture, що свідчить про те, що продукція є органічною.
Маса нетто всіх зразків відповідало даним, наведеним на етикетці.
Результати органолептичної оцінки наведені в таблиці 1.
Таблица 1
Результати органолептичної оцінки досліджуваних зразків
Назва показника

ТМ «Чудо Чадо»

Однорідна
пюреподібна
маса, розтікається
Зовнішній
по горизонтальній
вигляд
та поверхні, наявні
консистенція
поодинокі
вкраплень
темного кольору

Колір

Смак та Запах

Однорідна за
всією масою,
незначне
потемніння
поверхневого
шару
Смак кислосолодкий , смак та
запах добре
виражені властиві
певного продукту

ТМ «HiPP»

ТМ «Gerber»

ТМ «Хаме»

Однорідна
пюреподібна
маса не
розтікається по
горизонтальній
поверхні, наявні
поодинокі
вкраплень
темного кольору
Однорідний за
всією масою,
властивий
фруктам

Однорідна
пюреподібна
маса, яка
розтікається по
горизонтальній
поверхні

Однорідна
пюреподібна
маса, яка
розтікається по
горизонтальній
поверхні, наявні
поодинокі
вкраплень
темного кольору
Колір дуже
світлий
однорідний за
всією масою

Смак солодко
кислий добре
виражений,
запах слабо
виражений

Однорідна за
всією масою,
властивий
фруктам з яких
виготовлені
консерви
Смак солодкокислий, смак і
запах добре
виражені

Смак і запах
слабо виражені

Проведена органолептична оцінка показала ,що зразок ТМ «Gerber» мав
найвищі органолептичні характеристики серед інших зразків. Консистенція
однорідна маса пюреподібна та повільно розтікається по горизонтальній
поверхні, з солодко-кислуватим смаком, із добре вираженими смаком та
запахом. А найгіршими показниками характеризується зразок ТМ «Хаме».
Однорідна пюреподібна консистенція яка розтікається по горизонтальній
поверхні, із слабо вираженим смаком та ароматом.
Результати розрахунку ступеня задоволеності добової потреби у вітамінах
і мінеральних речовинах при споживанні яблучне пюре наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Ступінь задоволеності добової потреби у вітамінах і мінеральних
речовинах при споживанні яблучне пюре
Вміст
компонентів
Вітамін С
Ступ. задовол.
Жири

Добова
потреба
400 мг
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55 г

ТМ «Чудо Чадо»
3мг
0,0075
0г

ТМ «HiPP» ТМ «Gerber»
30мг
0,075
0,1г
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≥20 мг
0,05
0,2г

ТМ «Хаме»
10мг
0,025
0,3г

Том 2. Выпуск 4

Ступ.задовол.
Вуглеводи
Ступ.задовол.
Білки
Ступ.задовол.
Енергетична
цінність
Ступ.задовол.
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130г
29г
1100ккл

0
10,0г
0,077
0,4г
0,013

0,0018
10,9г
0,084
0,2г
0,0068

0,0036
10,9г
0,084
0,3г
0,010

0,0054
19,9
0,15
0,3г
0,010

42ккал

49ккал

46ккал

81ккал

0,038

0,045

0,042

0,073

На тарі , інформація щодо вмісту мінеральних речовин була відсутня, тому
встановити їх відповідність потребами не було можливості. Що стосується
інших показників, найбільш вагомим з них є вітамін С, то максимальний рівень
його задоволення досягається при споживанні яблучного пюре ТМ «HIPP».
Висновки.
Як показали проведені дослідження, в магазинах міста Ужгорода
реалізується дитяче харчування, яке не повністю відповідає вимогам
нормативної документації. А саме в зразках ТМ «HiPP», ТМ «Gerber», ТМ
«Хаме» виявлено недосконале маркування без вказання вмісту мінеральних
речовин. Незважаючи на відповідність маси всіх зразків дозволених на упаковці
слід відмітити незадовільні органолептичні показники зразку ТМ «Хаме».
Разом з цим, аналіз ступеню задоволення потреби в основних харчових
речовинах показав, що споживання яблучного пюре суттєво її не задовольняє.
Слід відмітити, що фактична наявність харчових речовин в яблучному
пюре потребує подальшого вивчення, в тому числі в лабораторних умовах.
Крім того доцільно вивчати можливості збагачення цього продукту вітамінами і
мінеральними речовинами для оптимізації.
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Аннотация. В роботі представлені результати дослідження харчової
цінності нового хліба «Лляничка» поліпшеної рецептури та обґрунтовано
доцільність використання борошна з шроту насіння льону у виробництві хліба
пшеничного покращеного.
Ключові слова: хліб, харчова цінність, борошно, насіння льону, рецептура.
Abstract. The results of the study the nutritional value of the new bread
"Llyanichka" improved formulations and the expediency of using flour from oil seed
flax in the production of bread wheat improved.
Key words: bread, pyschevaya values, flour, flax seeds, recipes
Вступ. В останні роки в Україні і за кордоном активно впроваджують у
виробництво приготування хліба з добавками відходів борошномельнокруп'яного виробництва (пшеничні висівки, зародки, рисова мучка), а також
борошна із зерна не хлібопекарних (вівса, кукурудзи, ячменю, проса) і бобових
культур [1]. Унікальний біохімічний склад насіння льону дає можливість
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використання його у цій галузі. Кількісний і якісний склад білків насіння льону,
високий вміст розчинних полісахаридів, камеді бассарина [2], свідчить про
перспективність його застосування.
Про актуальність даної роботи свідчить широке обговорення питань в
області розробки і реалізації ефективних програм фортифікації харчових
продуктів в багатьох роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як
Пересічний М.І. [1], Стеблинин А.Н. [2], S.M. Rossell [5], O. Dary, J.O. Mora [6],
R.C. Flores-Ayala [7].
Мета даної статті полягає в обґрунтуванні доцільності використання
борошна з шроту насіння льону у виробництві хліба пшеничного покращеного
для підвищення його харчової цінності.
Основний текст. У промислових умовах «ТОВ ВКФ «ЛІА» ЛТД філія
«Свіжість» виготовлено новий хліб з додаванням борошна з шроту
жовтосіменної форми насіння льону ЛМ 98. Лляне борошно введено в
рецептуру взамін частки пшеничного борошна, а з метою підвищення
фізіологічної цінності та терміну зберігання додано імбир, за рахунок
зменшення вмісту кухонної солі. Встановлено високі органолептичні
властивості нового хліба, який отримав назву «Лляничка» та визначено
відповідність фізико-хімічних і мікробіологічних показників вимогам
нормативних документів [3].
Як видно з наведених даних (табл. 1), борошно з шроту насіння льону
сприяло накопиченню білка у новому хлібі «Лляничка».
Таблиця 1
Вміст основних нутрієнтів у новому хлібі пшеничному, г
P < 0.05, n=5

Показники

Хліб «Лляничка»

Білки
Вуглеводи
у т.ч. : харчові волокна
Жири
у т.ч.:
мононенасичені ж.к.
поліненасичені ж.к., у т.ч:
Омега -3 (альфа-ліноленова;ж.к.)
Омега -6 (лінолева ж.к.)

15,1
27,7
9,1
1,7

Контроль
(хліб пшеничний)
13,20
30,60
3,6
1,60

0,166
0,830
0,498
0,332

0,503
0,121
0,121

Його вміст становить 15,1 г/100 г, що на 14% вище ніж у контролі. З
появою поліненасичених жирних кислот омега-3 і омега-6 жир набув більш
повноцінного складу. Змінився загальний склад вуглеводів: кількість
полісахаридів знизилась на 10%, а харчових волокон – підвищилась у 2,5 рази.
Разом з цим значно покращився якісний склад білка. Вміст незамінних
амінокислот збільшився у 1,5-2,0 рази, відповідно покращилось і задоволення
добової потреби (табл. 2). Добову потребу розраховували за шкалою
FAO/ВООЗ для людини з середньою вагою, яка займається розумовою
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Таблиця 2
Вміст незамінних амінокислот у новому хлібі, г/100 г

Незамінні
амінокислоти
Аргінін
Валін
Гістидин
Ізолейцин
Лейцин
Лізин
Метіонін
+цистин
Треонін
Триптофан
Фенілаланін+т
ирозин

Добова
потреба
FAO/
ВООЗ
6,1
3,0
2,1
2,4
4,6
3,3
2,1
2,4
0,6
3,6

P < 0.05, n=5

Задоволення добової
потреби, %

Хліб
Лляничка

Контроль
(хліб пшеничний)

Лляничка

Контроль

0,6
0,5
0,2
0,3
0,6
0,2
0,3

0,3
0,3
0,1
0,2
0,4
0,1
0,2

9,8
16,7
9,5
12,5
13,1
6,1
14,3

4,9
10,0
4,8
8,3
8,7
3,0
9,5

0,3
0,2
0,7

0,2
0,1
0,5

12,5
33,3
19,4

8,3
16,7
13,9

Вміст вітамінів нового хліба також зазнав позитивних змін: у 2 рази
підвищився вміст піридоксину, майже удвічі збільшилась кількість тіаміну,
рибофлавіну, фолієвої кислоти, холіну (табл. 3).
За рахунок використання борошна з макухи насіння льону, при вживанні
100 г нового хліба добова потреба у магнії задовольняється на 27%, у фосфорі –
на 24%, у калії – на 11%, кальції – 7,3%, залізі – 17%, міді – 37,8%, селені – 20%
(табл. 4).
Підвищення вмісту вітамінів мінеральних речовин, клітковини сприятиме
покращенню обміну речовин, підвищуватиме імунітет організму людини,
покращуватиме серцево-судинну, мозкову діяльність та ін.
Таблиця 3
Вміст вітамінів у новому хлібі «Лляничка»
P < 0.05, n=5

Показники

Хліб «Лляничка»

Вітамін B1 (тіамін), мг
Вітамін B2 (рибофлавін), мг
Вітамін B6 (піридоксин), мг
Вітамін B9 (фолієва), мкг
Вітамін E (токоферол), мкг
Вітамін К (філлохінон), мкг
Вітамін PP (нікотинова кислота), мг
Холін, мг
Научный взгляд в будущее

0,49
0,09
0,2
44,4
1,3
0,9
3,1
61,8
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Контроль
0,16
0,06
0,1
27,0
1,3
3,2
54,1
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Мінеральний склад нового хліба «Лляничка»
Показники
Кальцій, мг
Магній, мг
Натрій, мг
Калій, мг
Фосфор, мг
Залізо, мг
Цинк, мг
Мідь, мкг
Марганець, мг
Селен, мкг

Хліб «Лляничка»
73,0
108,4
421,0
272,6
193,4
3,1
1,5
378,0
1,2
10,9

Таблиця 4

P < 0.05, n=5
Контроль
(хліб пшеничний)
23,0
34,0
443,0
136,0
89,0
2,0
0,7
134,0
0,8
6,0

Разом з цим, новий хліб матиме профілактичні властивості за рахунок
вмісту лігнанів і фітину з насіння льону, які інгібують проліферацію та зріст
ракових клітин і є протекторами гормон залежних форм раку. Підвищенню
профілактичних якостей нового хліба «Лляничка» сприятиме також імбир, який
має протизапальну, бактерицидну, ранозагоюючу, антимікробну, антигельмінтозну, тонізуючу дію, знижує рівень холестерину в крові, допомагає
долати стресові ситуації покращує розумову та фізичну діяльність і т.д.
Харчова цінність продуктів обумовлена також і енергетичною цінністю. У
нового хліба вона знизилась на 16%, за рахунок 30% зниження вмісту
вуглеводів і підвищення вмісту харчових волокон у 2,5 рази, що важливо з
позиції адекватного харчування (табл. 5).
Таблиця 5
Енергетична цінність нового хліба «Лляничка», ккал/100 г
Контроль
Нутрієнти
Хліб «Лляничка»
(хліб пшеничний)
Білки
60,4
52,8
Жири
15,3
14,4
Вуглеводи
74,8
108,0
Загальна енергетична
150,5
175,2
цінність
Таким чином використання борошна з шроту насіння льону у виробництві
хліба пшеничного, з метою підвищення його споживних властивостей є
доцільним. Дослідження у цьому напрямку тривають.
Заключення та висновки. З метою підвищення споживних властивостей
пшеничного хліба використано борошно з шроту насіння льону та порошок
імбиру. За проведеними дослідженнями встановлено доцільність використання
цих інгредієнтів у виробництві хліба пшеничного покращеного. Новий хліб має
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не тільки високі органолептичні показники а й підвищений вміст білка,
незамінних аміно- і жирних кислот, вітамінів, мінералів, а також більш низьку
енергетичну цінність. Хліб виготовлено у промислових умовах «ТОВ ВКФ
«ЛІА» ЛТД філія «Свіжість», він отримав назву «Лляничка».
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Анотація. Прісноводна риба – перспективна сировина для виробництва
широкого асортименту функціональних продуктів. Показано доцільність її
використання, для розширення асортименту рибних продуктів, а саме
розробка шинкових виробів у поєднанні з сухофруктами та овочевою
сировиною.
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Ключові слова: риба, короп, шинка, чорнослив, курага, морква.
Abstract. Freshwater fish - a promising raw material for a wide range of
functional products. The expediency of its use to expand the range of fish products,
namely development shynkovyh products combined with dried fruit and raw
materials.
Keywords: fish, carp, ham, prunes, apricots, carrots.
Протягом останнього часу асортимент рибної кулінарної продукції у світі
значно розширився. Поряд з традиційною рибною продукцією: солоною,
копченою рибою, пресервами та консервами на ринку України з'явилася
продукція в термоупаковках, під вакуумом, різні соуси і маринади з риби, рибні
палички, налагоджений випуск ковбас і сосисок з рибного фаршу, пастоподібні
вироби, рибна шинка, камабоко, рибні пастоподібні продукти [1, 2, 3].
Однак, аналіз рибної продукції в Україні останніми роками вказує на те,
що навіть при деяких ознаках стабілізації виробництва галузь залишається в
затяжній кризі.
Технологія виробництва шинки веде свій відлік ще з часів Стародавнього
Риму. В даний час цей делікатес готується на всіх континентах. Шинка є
невід'ємною частиною кухонь різних народів. Відповідно, і називається вона в
кожній країні по різному.
Актуальність даної роботи полягає в розширенні асортименту рибної
продукції зокрема розроблення технології шинки з прісноводної риби
лікувально-оздоровчого напрямку у поєднанні з рослинною сировиною.
Об'єкт дослідження – технологія шинки із прісноводної риби.
Предметом дослідження є показники якості шинки з додаванням
чорносливу, кураги та моркви; рибна сировина – прісноводна риба товстолоб.
Матеріали і методи дослідження.
В якості основної сировини в експериментальних дослідженнях
використовували товстолобика звичайного (Hypophthalmichthys molitrix pp)
вирощеного в умовах ПАТ «Черкасирибгосп», моркву (Daucus) з київських
господарств та чорнослив і курага, що відповідають вимогам ГОСТ 328962014.
Органолептичну оцінку проводили за вдосконаленою п’ятибальною
шкалою, що містить п’ять основних рівнів якості для оцінки кожного показника
[4].
Композицію шинки підбирали з урахуванням вмісту в ній основних
компонентів: 1 зразок – з додаванням моркви; 2 зразок – з додаванням
чорносливу; 3 зразок – з додаванням кураги. Контрольним зразком було
вибрано шинку із прісноводної риби без додавання сухофруктів та овочевої
сировини.
Процес виробництва шинки складається з наступних операцій: прийом
сировини, сортування, розбирання, промивання, подрібнення, додавання
добавок, фасування в оболонку, термічна обробка, пакування, маркування,
зберігання, транспортування.
Для виробництва шинки були розроблені рецептури, які наведені в таблиці
1.
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№

Компоненти

1
2
3
4
5
6

Таблиця 1

Рецептурний склад шинки
Кількість

Філе товстолоба
Чорнослив

контроль
97,4
-

зразок 1
72,4
-

зразок 2
72,4
25,0

зразок 3
72,4
-

Курага
Морква
Сіль кухонна
Всього

2,6
100

25,0
2,6
100

2,6
100

25,0
2,6
100

На основі даних досліджень було встановлено, що найкращі результати
отримав зразок 3 з додаванням кураги, який мав не тільки ніжний, приємний
присмак, а й колір, запах та щільну структуру (рис. 1).

Рис. 1. Органолептична оцінка зразків шинки
В результаті органолептичних досліджень було встановлено доцільність
поєднання прісноводної риби з сухофруктами та овочевою сировиною, про що
свідчить приємний, властивий, без стороннього присмаку, маловиражений
рибний смак. Зразок 1, 2 та 3 за рахунок додавання сухофруктів мав приємний
насичений колір від сірого до оранжевого забарвлення в порівнянні з
контролем, який був однорідний, світло-сірий.
Отже, розроблена технологія шинки, значно розширить асортимент рибних
продуктів, що дозволить в певній мірі розширити актуальну проблему
переробки прісноводної риби. Отримані позитивні дослідження свідчать про
продовження вивчення даної технології і потребують подальших розробок.
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Анотація. Проведено аналіз літературних джерел щодо показників
харчової цінності молюсків. Доведена доцільність використання цієї сировини,
для розширення асортименту пресервів, як біологічно цінної харчової продукції.
Ключові слова: харчова цінність, молюски, мідії, пресерви,сировина.
Abstract. The analysis of the literature on nutritional indicators aromatic roots.
The expediency of using this material to expand the range of preserves as
biologically valuable food.
Key words: nutritive tsіnnіst, molluscs, mussels, preserves, raw stuff.
Забезпечення населення повноцінними збалансованими харчовими
продуктами є визначальним напрямом державної політики будь-якої розвиненої
країни. Повноцінними і стратегічно важливими продуктами є риба і рибні
продукти.
Рибні пресерви – смачні, делікатесні харчові продукти, які користуються,
на сьогодні, підвищеним попитом у населення України. Вони мають високу
біологічну цінність, оскільки містять білок, жир, мінеральні речовини, а також
вітаміни у кількостях, притаманних нативній сировині. Простота виготовлення,
досить високий вихід готової продукції, а також широкі можливості
комбінування сировини дозволяють отримати продукт із заданою харчовою та
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біологічною цінністю, що відповідає формулі збалансованого харчування.
Традиційні способи виробництва рибних пресервів не враховують
можливості використання в якості основної сировини для їх виробництва
прісноводної риби та рослинних добавок для підвищення біологічної цінності і
смакоароматичних властивостей готової продукції, тому виготовлення
пресервів із молюсків з використанням біологічно цінної рослинної сировини є
надзвичайно актуальним.
Мета роботи полягала в дослідженні біологічних особливостей та харчової
цінності молюсків.
Об´єкти дослідження – мідії, рапани, устриці. Предмет дослідження –
хімічний, мінеральний та вітамінний склад молюсків.
Мідії (Mytilus) - двостулкові морські молюски родини Mytilidae. Їстівними
є види: звичайна їстівна, далекосхідна гігантська (Чорна черепашка),
Середземноморсько-чорноморська, а також каліфорнійська та інші. Мешкають
молюски у водах морів і океанів в помірних широтах обох півкуль.
Черепашка мідії має дві стулки, які управляються мускулами-розмикачами
і в разі необхідності здатні щільно прилягати один до одного. Це дає
можливість надійно ізолювати себе від навколишнього середовища. Внутрішня
поверхня раковин вистелена шаром перламутру, а тіло молюска покрито
м'ясистою плівкою - мантією. За допомогою особливого секрету - бісуса, що
виділяється залозою і утворює у воді міцні нитки, мідія міцно прикріплюється
до своїх родичів і до підводних предметів.
М’ясо мідії особливо ціниться завдяки наявності таких мінеральних
елементів як: кальцію, фосфору, заліза, йоду. В м’ясі мідії міститься від 10 до
75 % білка, 0,6—1,5 % жиру, 78—85 % вологи, 2—3 % золи, 4— 6 % глікогену,
вітаміни В і С. Білки мідії містять 13 амінокислот, у тому числі незамінні.
Рапана (Rapana thomasiana) - хижий черевоногий молюск родини
Muricidae найбільший в Чорному та Азовському морях.
Тіло рапани укладено в масивну правозакручену турбоспіральну
черепашку з великим оборотом. Черепашка досягає 15 - 18 см; м'яке тіло
рапани складається з вісцерального мішка, що містить внутрішні органи, голову
і ногу. Для переробки на харчові цілі використовують тільки голову й ногу.
Білок м'яса рапани біологічно цінний, містить всі незамінні амінокислоти до 44,68 % від маси білка. Ліпіди м'яса рапани характеризуються високою
біологічною ефективністю за рахунок сприятливого співвідношення жирних
кислот родини ω6 і ω3. Вміст вуглеводів в м'ясі рапани складає в середньому
0,3-5,5 %, ліпідів - 0,1- 0,4 %, їх значна кількість акумулюється в нирках і
печінці - 6,0 - 10,0 %.
Мінеральні речовини м'яса рапани представлені біогенними макро- і
мікроелементами - кальцієм, калієм, натрієм, магнієм, залізом, марганцем,
міддю, селеном, цинком та іншими.
Кальмар (Оligo vulgaris) відноситься до класу Cephalopoda. Широко
поширений у Східній Атлантиці, від південної частини Північного моря до
Сенегалу, а також у Середземному морі. Мешкає на глибині від 20 до 250 м,
має промислове значення.
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Вихід основної їстівної частини (мантії) залежить від виду кальмара,
розміру, сезону вилову, способів видобутку, охолодження, заморожування,
умов зберігання, методів обробки та в середньому становить 47%.
Мантія кальмара містить від 19,8 до 20,6 % білку, до 1,4 % жиру. Азотисті
речовини м'яса кальмара представлені на 70 – 80 % білками і на 15 – 20 %
екстрактивними безазотистими речовинами, які визначають смако-ароматичні
властивості сировини і готової продукції.
Вміст у м'ясі молюсків всіх незамінних речовин визначає його високу
харчову та біологічну цінність, а також деякі лікувальні властивості.
Інститутом харчування встановлено, що м'ясо молюсків позитивно впливає на
ліпідний обмін, проникність капілярів, збільшує виділення холестерину з
організму. Все це дозволило рекомендувати їх в якості дієтичного продукту для
профілактики і лікування людей, хворих атеросклерозом, ожирінням, а також
для людей похилого віку.
Порівняльна характеристика хімічного складу молюсків наведена в
таблицях 1 та 2 [1, 2].
Таблиця 1
Хімічний склад молюсків
Вид
Масова частка речовини, %
молюсків
вологи
білка
жиру
золи
Мідії
80,5
11,9
2,24
1,59
Рапани
80,5
16,7
1,9
1,9
Кальмари
76,4
18,0
4,2
1,4
Вміст вітамінів, мінеральних речовин у м'ясі молюсків

Вид
молюсків
Мідії
Рапани
Кальмари

А

Е

Вітаміни,мг
В1 В2 В6

РР

С

Na

Таблиця 2

Мінеральні речовини, мг
K
Ca Mg P
Fe

0,48 0,55 0,16 0,21 0,05 8 106 320 26 34
- 0,8 0,1
- 2,77 - 82,0 52,0 84,0 72
- 0,18 0,09 0,18 2,54 1,5 110 280 40 90

197
-

3,95
11,0
1,10

Отже, результати літературного аналізу технологічних, біохімічних
властивостей молюсків свідчать про високі показники харчової та біологічної
цінності даних видів сировини і підтверджують доцільність їх використання
для виробництва пресервів.
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Аннотация. Целью работы является исследование влияния морских
водорослей на изменения показателей качества сливочного масла в процессе
хранения. Исследования показали, что обогащение сливочного масла морскими
водорослями замедляет процессы окисления и гидролиза жира при хранении
как при плюсовой, так и минусовой температуре.
Ключевые слова: сливочное масло, ламинария, фукус, спирулина,
цистозира, хранение, показатели качества.
Abstract. The aim is to investigate the influence of algae on the change of
indicators of quality of butter during storage. Addition of algae to butter slows as
well as the processes of oxidation and hydrolysis of fat during storage both at low
and high temperatures.
Keywords: butter, laminaria, fucus, spirulina, cystoseira, storage, quality
indicators.
Введение. Использование антиоксидантов природного происхождения в
технологии молочно-жировых продуктов для увеличения их сроков хранения
является
одним
из
актуальных
направлений
развития
пищевой
промышленности. Масло сливочное – это продукт, содержащий большое
количество жира, который в процессе хранения подвергается гидролитической
и окислительной порче. Введение антиоксидантов природного происхождения
в масло сливочное способствует сохранению высоких потребительских
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показателей продукта за счет блокирования накопления свободных радикалов и
накопления свободных жирных кислот. Многочисленными исследованиями
показано, что внесение растительных добавок улучшает органолептические
показатели готового продукта, положительно влияет на формирование его
структуры и консистенции, придает продукту высокие показатели
пластичности, термоустойчивости и намазываемости, тормозит процессы
окисления во время хранения [1-6].
В настоящее время наблюдается повышенное внимание к морским
водорослям, которые содержат комплекс жизненно важных и необходимых для
человека органических и минеральных веществ. Химический состав водорослей
характеризуется содержанием высокомолекулярных полисахаридов, таких как
альгиновая кислота (до 25%), манит (до 21%), фруктоза (до 4%), витаминов В1,
В2, В12, А, С, D, Е, пигментов, биофлавоноидов, йода, селена и др.
Использование морских водорослей в качестве наполнителей (добавок) может
решить проблему увеличения срока хранения сливочного масла и повысить
биологическую ценность этого продукта.
Цель работы – установить влияние добавок морских водорослей на
изменения органолептических показателей и показателей качества липидов в
процессе хранения при различных температурах.
Материалы и методы. Масло сливочное с морскими водорослями
вырабатывали методом преобразования высокожирных сливок в соответствии с
ТУ У 15.5-00499706-011:2016 «Масло сливочное обогащенное порошком из
морских водорослей». Контрольный образец масла сливочного с массовой
долей жира 62,5 % вырабатывали из того же сырья по общепринятой
технологии.
Образцы хранили при двух температурных режимах: 3±2 °C и минус 7±2
°C. Накопление первичных продуктов окисления определяли по пероксидному
числу [7].Кислотное число определили титрованием пробы жира раствором
гидроксида калия в присутствии индикатора фенолфталеина [8].
Результаты и обсуждение. Динамика изменения пероксидного числа
жира сливочного масла с ламинарией, фукусом, спирулиной и цистозирой в
процессе хранения при температуре 3±2 °C представлена на рис. 1.
Во всех образцах процессы окисления образцов сливочного масла
сопровождаются идентичной динамикой накопления первичных продуктов,
однако в контрольном эти изменения выражены в большей степени по
сравнению с образцами сливочного масла с морскими водорослями. Таким
образом, добавки водорослей в сливочное масло замедляют процессы
первичного окисления жира.
На протяжении первых 15 дней хранения пероксидное число
увеличивалось в экспериментальных образцах и составляло от 2,89 до 3,23 ½ О
ммоль/кг, что указывает на их свежесть, а в контрольном образце пероксидное
число становило – 3,52 ½ О ммоль/кг, что говорит о невозможности его
дальнейшего хранения.
На 30-й день хранения пероксидное число в опытных образцах составляло:
сливочного масла с ламинарией – 3,44 ½ О ммоль/кг; с фукусом – 3,48 ½ О
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Анотація. В роботі представлені дослідження мінерального складу
вершкового масла, збагаченого біологічно активною добавкою морської
водорості фукусу. Проведено порівняння мінерального складу добавки та
вершкового масла з фукусом. Встановлено, що продукт є багатим джерелом
біологічно важливих мінеральних елементів, таких як йод та селен.
Ключові слова: мінеральний склад, біологічно активна добавка, морська
водорість, фукус, масло вершкове з фукусом.
Abstract. The paper presents the research of the mineral composition of butter
enriched with biologically active supplement marine algae of fucus. A comparison of
the mineral supplements and butter from of fucus. It was established that the product
is a rich source biologically important mineral elements such as iodine and selenium.
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Вступ. Вершкове масло займає особливе місце серед молочних продуктів.
Воно присутнє у раціоні всіх вікових категорій населення країни, входить до
ряду дієт, які використовуються в закладах оздоровчого та лікувального
призначення, відноситься до продуктів щоденного споживання. Саме це
обумовлює перспективність створення нових видів продуктів на його основі.
Морські водорості характеризуються найбагатшим джерелом йоду, в них
міститься понад 14 вітамінів та декілька десятків необхідних макро- та
мікроелементів, котрі містяться у морській воді, у крові та тканинах людини.
Причому у водоростях вони знаходяться у найбільш легко засвоюваній формі.
Морські водорості – єдине природне джерело йоду та його органічних сполук.
Йод у водоростях міститься у вигляді йод органічних речовин, що сприяє
більш легкому його засвоєнню порівняно з неорганічним йодом.
Одним із перспективних видів такої сировини є морська водорість фукус,
яка дозволяє збагатити їжу природно збалансованим набором макро- та
мікроелементів. Вміст калію, кальцію та особливо йоду та селену в даній
добавці в декілька разів перевищує їх вміст в інших продуктах харчування.
Цінний хімічний склад послужив підґрунтям для вивчення можливості
використання біологічно активної добавки морської водорості фукусу в якості
добавки до вершкового масла, зокрема як компонента наповнювача [1-5].
Мета роботи – дослідження мінерального складу біологічно активної
добавки фукусу, вершкового масла та вершкового масла з фукусом.
Матеріали і методи досліджень. Вміст макро- та мікроелементів у
морських водоростях, вершковому маслі та маслі з фукусом визначено за
методом кількісного емісійного спектрального, нейтронно-активаційного,
атомно-адсорбційного і рентгенофлуоресцентного аналізу (РФА) за допомогою
портативного енергодисперсійного рентгенофлуоресцентного аналізатора
ElvaX-med.
Результати власних досліджень. За основу використовували технологію
виробництва вершкового масла з вмістом жиру 62,5 % способом перетворення
високожирних вершків. Біологічно активну добавку морської водорості, а саме
подрібнений та підготовлений до внесення порошок фукусу вносили в кількості
4% на стадії нормалізації високо жирних вершків.
Отриманий продукт характеризувався приємними смаковими та
ароматичними властивостями і оригінальним світло бурим забарвленням.
Структура продукту однорідна, пластична. Поверхня масла на розрізі мала
поодинокі дрібні капельки вологи. Для надання завершеності смаку
використовували харчову сіль в кількості 0,8 %.
Результати досліджень мінерального складу біологічно активної добавки
фукусу, вершкового масла з м.ч.ж. 62,5% та вершкового масла з фукусом.
представлені в таблиці 1.
Отримані дані свідчать про збагачення мінерального складу вершкового
масла з фукусом. Відзначається підвищеним вмістом калію - 22,59 мг/100 г та
кальцію - 16,56 мг/100 г, що зумовлено додаванням БАД морської водорості
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фукусу. Слід відзначити збагачення йодом – 2,17 мг/100 г та селеном – 1,13
мг\100 г в продукті. Вміст в продукті токсичних речовин, не перевищує
допустимі норми.
Таблиця 1
Вміст мінеральних елементів вершкового масла підвищеної біологічної
цінності з БАД фукусу та його основних рецептурних компонентах, мг/100г
Біологічно
Найменування
активна добавка
Вершкове
Вершкове
№ з/п
мінеральних
морської
масло з
масло
елементів
водорості
м.ч.ж 65,5 % з фукусом
фукусу
1.
Макроелементи
1.1
Кальцій
295,9 ± 12,7
10,16±0,21
16,56±0,60
1.2
Калій
686,5 ± 25,3
15,53±0,34
22,59±0,92
1.3
Магній
44,5 ± 0,8
0,52±0,03
1,76±0,06
1.4
Фосфор
134,1 ± 7,8
25,3±0,20
26,4±0,24
2.
Мікроелементи
2.1
Залізо
3,56 ± 0,33
0,026±0,26 0,018±0,004
2.2
Йод
65,45 ± 2,39
2,17±0,058
2.3
Селен
3,41 ± 1,2
1,13±0,003
Висновки. На підставі проведених досліджень можна зробити висновок,
що запропонований вид масла є новим, оригінальним продуктом. Завдяки
додаванню БАД морської водорості фукусу до продукту його склад значно
збагачується на такі життєво важливі елементи, як кальцій, калій та йод.
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Аннотация. Изучено влияние бутылочной выдержки на динамику
качественных показателей вин контролируемых наименований по
происхождению. Определен положительный эффект процесса бутылочной
выдержки на качество белых вин, в процессе которой в случае вина из
винограда сорта Шардоне повышается гармоничность, фруктовость и
пряность. Снижается кислотность и свежесть. Также характерно снижение
танинности, горечи, кислотности, ягодности и увеличение гармоничности и
фруктовости.
Ключевые
слова:
бутылочная
выдержка,
ароматика,
вина
контролируемых наименований по происхождению, качество.
Abstract. The effect of bottle aging on the dynamics of qualitative wines of
controlled origin names. A positive effect of bottle aging process on the quality of
white wines, during which in the case of wine from the grape variety Chardonnay
increased harmony, fruit and spice. Reduces the acidity and freshness. It is also
characterized by reduced tannins, bitterness, acidity, and increasing the harmony of
berry and fruit.
Key words: bottle aging, aromatic wine of controlled denominations of origin,
quality.
Вступление.
Технологический прием бутылочной выдержки применяется в
производстве тихих и игристых вин высокого качества, предварительно
выдержанных в барриках, так и без таковой в различных винных регионах мира
[1, 2].
В группе тихих вин наибольшее развитие прием получил для управления
фенольным комплексом красных и ароматическим – белых вин в результате
взаимодействия их компонентов с кислородом воздуха, проникающим через
пробку в процессе хранения вина. Опубликованные данные по пропускной
способности корковой пробки по отношению к кислороду сильно разняться, и
варьируют в следующих диапазонах значений:
- 0,0001-0,1227 мг/л О2/день;
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- 2,3 (± 0,60); 3,8 (± 1,1); 3,2 (± 0,40) мг/л О2/месяц в первый месяц
выдержки; и 0,27-0,84 мг/л О2/месяц;
- 0,37 (± 0,22); 0,5 (± 0,3); 0,24 (± 0,16) мг/л О2/месяц со второго по
двенадцатый месяц выдержки;
- 0,7-27,8 мг/год/см2.
Подобные исследования ранее не проводились в рамках производства.
Поэтому является актуальным исследовать влияние бутылочной выдержки на
динамику качественных показателей вин контролируемых наименований по
происхождению в условиях производства ООО «Промышленно-торговая
компания Шабо» (Одесская обл., Украина).
Основной текст
Объект исследования – опытные образцы белых столовых виноматериалов.
Для получения опытных образцов белых виноматериалов использовали
виноград сортов Шардоне, Тельти Курук и Рислинг.
Целью исследований является изучение влияния бутылочной выдержки на
динамику качественных показателей вин контролируемых наименований по
происхождению, произведенных в ООО «Промышленно-торговой компании
Шабо».
Бутылочная выдержка вин, как технологический прием используется в
виноделии Старого и Нового света для улучшения качества виноматериалов,
выдержанных
в
бочках.
Обязательным
условием
использования
технологического приема является холодный стерильный розлив вина в
бутылку [3, 4]. Существует мнение о том, что бутылочная выдержка вина
способствует устранению излишнего переокисления, достигнутого в ходе
выдержки его в бочках [5, 6].
Виноматериалы готовили согласно технологических инструкций, которые
были разработаны специалистами ООО «ПТК Шабо» [7, 8].
Для обоснования целесообразности включения в перечень рекомендуемых
технологических приемов, предназначенных для формирования категории
качества вин КНП, был реализован эксперимент на виноматериалах их
винограда сортов Шардоне, Тельти-Курук и Рислинг, предварительно
выдержанных в бочках «баррик» из французского дуба в течение 6 месяцев при
температуре 12-15 ºС. Выдержка бутилированных вин производилась в
помещении с контролируемым температурно-влажностным режимом.
Исследования были проведены в лаборатории, имеющей аккредитацию
COFRAC, действующей в рамках многосторонних соглашений (ЕА
(Европейского сотрудничества по аккредитации), МАФ (Международный
форум по аккредитации) и МКПП (Международная конференция по
аккредитации лабораторий). Лаборатория аккредитована INAO.
В ходе эксперимента установлено, что дополнительное ведение
технологического приема не оказывает влияния на показатели, нормируемые
технической документацией, прежде всего государственными стандартами и
технологическими инструкциями, а также дополнительных показателей, таких
как значения массовых концентраций глицерина, фенольных веществ,
альдегидов, процианидинов. Насколько увеличиваются к 4 месяцам выдержки
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массовые концентрации сложных эфиров, терпеновых спиртов, значения
оптических показателей. Отмечено снижение массовой концентрации высших
спиртов, диацетила и ацетоина. Установлено, что в ходе бутылочной выдержки
происходит
значительное
снижение
окислительно-восстановительного
потенциала, что свидетельствует о восстановительном характере происходящих
процессов. Соответственно повышаются значения потенциометрических
показателей. Органолептическая оценка вин проводилась производственной
дегустационной комиссией, под руководством дипломированного энолога.
Дегустация образцов показала, что в процессе бутылочной выдержки
виноматериалов органолептические характеристики эволюционируют, в букете
и вкусе проявляются богатство и разнообразие тонов выдержки, структура вина
становиться более изящной и благородной.
Однако, динамика эволюции различна в сортовом разрезе. Виноматериалы
из сорта винограда Рислинг демонстрируют дополнительный временной
потенциал. Для сортов Тельти-Курук и Шардоне полугода предпродажной
бутылочной выдержки достаточно для оптимизации качественного состава.
Виноматериалы же из винограда сорта Рислинг можно выдерживать более
длительное время. К сожалению, на данном этапе развития отечественной
технологии производства и продаж вина, невозможно интерполировать
исследования на полку магазина, т. к. условия выдержки (хранения) вин там
очень разнятся. Этот вопрос имеет принципиально важное значение для
эволюции качества вин КНП с точки зрения связи террура с конечным
потребителем.
Демонстрация качественных изменений в процессе бутылочной выдержки
для виноматериалов из винограда сорта Шардоне представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика качественных изменений в процессе бутылочной
выдержки для виноматериалов из винограда сортов Шардоне
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В процессе бутылочной выдержки в случае вина из винограда сорта
Шардоне повышается гармоничность и фруктовость, пряность. Снижается
кислотность и свежесть.
Контакт с пробкой в процессе выдержки не привнес в вино
галогенированных соединений, таких как 2,4,6-трихлоранизол (2,4,6richloroanisole (TCA)), 2,3,4,6-тетрахлороанизол (2,3,4,6-tétrachloroanisole
(TeCA)), Пентахлоранизол (Pentachloroanisole (PCA)) и 2,4,6-триброманизол
(2,4,6-Tribromoanisole (TBA)).
Доминирующими в аромате были фурфурол и 5-метилфурфурол (5мéthylfurfural (5MF)), что может свидетельствовать о большем чем 6 месяцев
потенциале этих вин в бутылке.
Заключение и выводы.
Определены основные качественные характеристики виноматериалов, а
именно группы ароматических компонентов, которые изменялись в процессе
эксперимента.
Подготовлены опытные образцы белых столовых виноматериалов
согласно действующим на производстве ООО «Промышленно-торговой
компании Шабо» технологических инструкциям из сортов Шардоне, Рислинг,
Тельти Курук.
Разработаны режимы и параметры бутылочной выдержки для белых
столовых виноматериалов. Изучено влияния бутылочной выдержки на
динамику качественных показателей белых столовых вин контролируемых
наименований по происхождению.
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Анотація. В роботі пропонується абсолютно нова концепція технології
текстильних виробів для захисту від електромагнітного випромінювання
(ЕМВ) в широкому діапазоні довжин хвиль, а саме: створення текстильних
композиційних матеріалів (ТКМ) нашаруванням двох і більше текстильних
шарів з різним волокнистим складом, певними властивостями і мають
структуру сендвіча.
Кожен шар текстильного матеріалу в текстильному «сендвічі» може
бути модифікований одним із способів (наприклад, нанорозмірним шаром
металу; фарбуванням багатоядерними пігментами; використанням
синтетичних волокон, модифікованих в розплаві («в масі») відповідними
речовинами). Сендвіч-структура ТКМ дає можливість модифікувати як
кожний шар, так і міжшаровий простір для підвищення ефективності
захисту від ЕМВ.
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Інноваційні багатофункціональні захисні текстильні матеріали, які
призначені для захисту від ЕМВ,
можуть мати широкий діапазон
застосувань: в медичній практиці, захисному робочому одязі, в одязі для
фермерів, для робіт на відкритому повітрі, в чохлах для екранування
обладнання тощо.
Ключові слова: захист від електромагнітного випромінювання (ЕМВ),
захисні багатошарові текстильні композиційні матеріали (ТКМ).
Abstract. We propose totally new concept EMR-shielding textiles creating:
engineering a textile sandwich structure by stratification of two and more textile
layers with different fibrous composition and properties (textile composite material
(TCM).
To increase the EMR protection, each textile layer in the "sandwich" may be
modified (by nano-metal inclusion or by multi-cores pigments dying ets.).
More than that, the interlayer space could be also modified by suitably fine and
poly-disperse fillers to enhance the ability to protect against EMR.
Thus multilayer modified textile composite materials, in our opinion, provide
multiple random dispersion, refraction and partial absorption of EMR and, as a
result, a high degree of protection against it.
Due to fibers coating by metal nanolayers or the modification “in mass” by
nanoparticles, they became renowned for their antimicrobial properties. The
combination in one textile material of two fundamentally important health factors
provide unique protective properties of textile products. The proposed innovative
textiles with multifunctional protective effects may have a wide range of applications,
for example, as usual clothing; in medical practice.
Key words: protection against electromagnetic radiation (EMR), functional
multilayered textile composites (TKM).
Як свідчать клініко-фізіологічні та епідеміологічні дослідження,
електромагнітне випромінювання (ЕМВ) негативно впливає на розвиток різного
роду захворювань (серцево-судинних, алергічних, хвороб крові, Паркінсона,
Альцгеймера тощо); може викликати генетичні зміни, швидку втомлюваність та
зниження імунітету [1, 2]. В умовах сучасного надзвичайного рівня розвитку
електронної техніки (комп’ютери, мобільні телефони, побутова техніка, засоби
діагностики стану здоров’я і фізіотерапії тощо) задача захисту людського
організму від ЕМВ стала невідкладною. Саме тому розробка сучасних
ефективних методів і засобів індивідуального захисту людського організму від
ЕМВ до допустимих рівнів – одне з найбільш актуальних завдань для
науковців. Особливу роль в цьому мають відіграти захисні текстильні
матеріали та вироби з них.
Мета нашої роботи – розробити програму створення інноваційних
текстильних композиційних матеріалів (ТКМ), які ефективно захищають від
неіонізуючого електромагнітного випромінювання і в подальшому – виконати
всі необхідні дослідження.
При розробці програми досліджень ми спирались на теоретичні висновки
робіт Л.М. Бреховских «Волны в слоистых средах» [3] та Н.Н. Гринчик
«Моделирование электрофизических и теплофизических процессов в слоистых
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средах» [4]. В цих фундаментальних роботах розвинута теорія поширення
звукових хвиль у хвилеводах, діелектричні властивості яких змінюються в
напрямку поширення. Автори теоретично довели, що при проходженні
звукових хвиль через шарувате діелектричне середовище визначальний вплив
відіграє діелектричний опір кожної складової. Висновки саме цих робіт взяті до
уваги при складанні і виконанні програми досліджень.
Проведений нами аналіз наукової, технічної та патентної літератури
показує, що багатошарові текстильні структури не досліджувались як засоби
захисту від неіонізуючого ЕМВ. Спираючись на дані [3, 4] ми припускаємо, що
шаруваті текстильні структури можуть ефективно поглинати ЕМВ.
Ми пропонуємо цілком нову концепцію створення ТКМ, які екранують
ЕМВ в широкому діапазоні довжин електромагнітних хвиль, а саме –
текстильні «сендвичові» структури, які одержуються стратифікацією двох і
більше шарів, відібраних текстильних полотен різного сировинного складу.
Максимальна кількість шарів визначається декількома факторами, головні з
яких – необхідний ступінь захисту та товщина текстильного композиту.
Для підвищення ефективності поглинання ЕМВ кожний текстильний шар у
«сендвічі» може бути додатково модифікований наношаром металу. Більш того,
міжшаровий простір в ТКМ також може бути модифікований відповідними
наповнювачами. На нашу думку, така структура ТКМ забезпечить багаторазове
відбиття, дисперсію, рефракцію та часткову абсорбцію ЕМВ. Тим самим
створюються передумови для підвищення ступеню захисту від
електромагнітного випромінювання в широкому діапазоні хвиль.
Ми плануємо також використовувати в текстильних композитах тканини із
луб’яних волокон, оскільки відомо, що вони затримують ЕМВ в УФ-діапазоні,
мають антибактеріальні властивості, високу гігроскопічність і є
антистатичними [5].
Таким чином, ми ставимо перед собою завдання створити багатошарову
текстильну структуру із матеріалів з різним діелектричним опором (за
аналогією з акустичними явищами) та розробити високодисперсні та
полідисперсні модифікатори міжшарового простору (струмопровідні,
багатоядерні органічні пігменти) і методи їх використання.
Ідея доцільності використання багатошарової текстильної структури та
модифікації кожного шару і міжшарового простору має таке обґрунтування. Як
відомо, електромагнітні хвилі при взаємодії з матеріальними середовищами
частково відбиваються від них (розсіюються), частково поглинаються, частково
заломлюються і змінюють кут падіння (рис. 1).
Ефективність затухання ЕМВ залежить від товщини екрануючих
наношарів металу, його питомої електропровідності та відносної магнітної
провідності. Виходячи з цього, можна припустити, що має сенс наносити
нанопокриття металом на обидві зовнішні сторони тканини, що входить до
складу; використовувати синтетичні нитки, які модифіковані при формуванні
нанометалами або їх сполуками тощо. Наношари металу в цьому випадку
мають виконувати роль відбиваючої металевої пластини. Крім того,
наповнювачами міжшарового простору можуть бути багатоядерні пігменти,
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металеві та металізовані полідисперсні та високодисперсні наповнювачі.

Рис. 1 Схематичне зображення текстильного композиційного матеріалу
для захисту від електромагнітного випромінювання
Можна припустити, що при використанні суміші високодисперсних
наповнювачів, які мають різну дисперсність, різну хімічну природу (металеві,
органічні, керамічні, вуглецеві тощо), їх частинки будуть «вибірково»
поглинати, відбивати, розсіювати та заломлювати ЕМВ з різною довжиною
хвиль. Крім того, полідисперсність наповнювачів різної хімічної природи та
можлива додаткова модифікація поверхні мінеральних наповнювачів
наношаром металу забезпечать значний рівень відбиття, розсіювання та, як
результат, зниження проникності ЕМВ через текстильний композиційний
матеріал в цілому.
Для вирішення поставленої мети ми розробили такий алгоритм роботи:
- створення бази даних показників діелектричних та струмопровідних
властивостей сучасних текстильних матеріалів (ТМ);
- розроблення методів модифікації індивідуальних вихідних ТМ з
метою надання їм струмопровідних властивостей;
- розроблення методів модифікації міжшарового простору ТКМ з
використанням дисперсних і полідисперсних наповнювачів різної
хімічної природи та дослідження розсіювання ЕМВ на
високодисперсними частинками мінеральних та органічних пігментів;
- дослідження властивостей експериментальних багатошарових ТКМ
(модифікованих та немодифікованих) щодо поглинання ЕМВ.
Вважаємо за потрібне окремо зважати на інформаційну складову дії ЕМВ.
В багатьох дослідженнях впливу ЕМВ на організм людини вказується на так
званий інформаційний (нетепловий) характер його дії. Тому нами заплановані
дослідження впливу наномодифікованих текстильних матеріалів на стан
органів і систем органів людини (з використанням приладу АПДК «Intera DiaCor», який призначений для цієї мети і дозволений МОЗ України) [6, 7].
Як відомо, модифікація нанопрепаратами металів забезпечує також
виражені антимікробні властивості [8, 9]. Це надає додаткові корисні
властивості модифікованим текстильним матеріалам.
На нашу думку, розробка і комплексні дослідження нового асортименту
інноваційних текстильних матеріалів та виробів з них потенційно дають
можливість в стислі терміни організації вітчизняного виробництва
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інноваційних конкурентоздатних текстильних виробів для ефективного захисту
від дії неіонізуючого ЕМВ як цивільного населення, так і військовослужбовців,
в широкому діапазоні довжин хвиль.
Заключення та висновки:
В роботі запропонована нова концепція і технологія створення
текстильних виробів, які поглинають ЕМВ в широкому діапазоні довжин хвиль,
а саме: текстильні композиційні матеріали, які одержують нашаруванням двох і
більше текстильних шарів з різним волокнистим складом, певними
властивостями і мають структуру сендвіча. Кількість шарів визначається його
призначенням, необхідним ступенем захисту і товщиною ТКМ.
Для підвищення рівня захисту від дії ЕМВ шари текстильного матеріалу в
текстильному «сендвічі» (один або декілька) можуть бути модифіковані одним
із способів: нанорозмірним шаром металу; фарбуванням багатоядерними
пігментами; використанням синтетичних волокон, модифікованих в розплаві
(«в масі») відповідними речовинами, активними щодо поглинання ЕМВ тощо.
Більш того, сендвіч-структура ТКМ дає можливість модифікувати міжшаровий
простір для підвищення ефективності захисту від ЕМВ, наприклад, високо- та
полідисперсними наповнювачами. Частинки наповнювача можуть бути також
модифіковані наношаром металу.
Таким чином, багатошарові модифіковані текстильні матеріали, на нашу
думку, можуть забезпечити багаторазову випадкову дисперсію, переломлення і
поглинання ЕМВ в широкому діапазоні довжин хвиль і, як наслідок, високий
ступінь захисту від ЕМВ.
Ми пропонуємо як один із шарів використовувати тканину з луб'яних
волокон (льону, конопель). Які, як відомо, луб’яні тканини мають здатність
затримувати ЕМВ; є антистатичними; мають антибактеріальні і протизапальні
властивості та характеризуються високою гігроскопічністю (близько 20%).
Модифікація волокон та текстильних матеріалів нанопрепаратами Ag, Cu
надає також текстильним шарам виразні антимікробні властивості. Поєднання в
одному текстильному матеріалі двох принципово важливих чинників здоров'я
людини забезпечать унікальні захисні властивості текстильних виробів.
Інноваційні багатофункціональні захисні текстильні матеріали, які
призначені для захисту від ЕМВ, можуть мати широкий діапазон застосування:
в медичній практиці (медичному захисному одязі та госпітальних
приналежностях, захисному робочому одязі для електриків; в одязі для
фермерів; для робіт на відкритому повітрі; в чохлах для екранування
обладнання тощо).
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У статті описано удосконалену технологію видобування високов’язкої
нафти. Для для зниження в’язкості нафти використовується енергія
пульсуючих потоків. Завдяки поєднанню одночасної роботи струминного
насоса з розділеними робочими потоками і гідродинамічного кавітатора
продуктивність свердловини з високов’язкими нафтами збільшується у 2-4
рази.
Ключові слова: конструкція, пульсація, кавітатор, нафта, видобуток,
продуктивність
This article describes advanced technology to extract high viscosity oil. In order
Научный взгляд в будущее

74

Том 2. Выпуск 4

Технические науки

to reduce the viscosity of the oil used by energy pulsating flows. Through a
combination of simultaneous jet pump with separate workflows and cavitator
hydrodynamic performance of the high oil wells increased 2-4 times.
Keywords: design, ripple, cavitator, oil, mining, productivity
Вступ. Проблема пошуку ефективних технологій видобування
високов’язкої нафти із свердловин сьогодні є актуальною у всіх
нафтовидобувних країнах світу, у тому числі і в Україні. Для удосконалення
цих технологій і технічних засобів використовують нові фізичні явищах та
ефекти. До таких фізичних явищ відноситься і кавітація. Використання
кавітаційно-пульсаційної технології для зниження в’язкості важких нафт в
свердловинних умовах на родовищах з високов’язкими вуглеводнями може
забезпечити істотне збільшення дебіту свердловин та зниження витрат на їх
експлуатацію [1]. Тому проблема більш ефективної експлуатації свердловин,
що продукують високов’язкі нафти, за умов існування дефіциту енергоносіїв є
актуальною і потребує подальшого вивчення.
Кавітаційно-пульсаційні коливання можуть відчутно змінювати параметри
високов’язкої нафти і природно, що є їх використовують для інтенсифікації
видобування нафти [2]. Вони є ефективними лише тоді, коли інтенсивність
коливань достатня і основним в цьому є розробка, випробування і
впровадження потужних і довговічних генераторів імпульсного поля.
Перспективними в цьому напрямі є гідродинамічні випромінювачі.
Ефективність цих пристроїв часто залежить від комплексу одночасної дії
не одного, а декількох факторів, які поодинці не дають бажаного ефекту. Так,
ефективність акустичних коливань суттєво підвищується за одночасного
температурного впливу і циклічної зміни тиску.
Удосконалення технології видобування високов’язкої нафти
струминними насосами. Технологічний процес здійснюється таким чином. В
свердловину, обсаджену обсадною колоною, на насосно–компресорних трубах
спускають струминний апарат, який складається із струминного насоса і
гідродинамічного кавітатора для імпульсно–кавітаційноїобробки високов’язкої
нафти. На розрахованій глибині в свердловині встановлюють пакер. Включають
в роботу наземний гідропривід і робоча рідина під заданим тиском подається по
нагнітальній лінії через фільтр і зворотний клапан в затрубний простір до
струминного апарату. Піднімання високов’язкої нафти з свердловини
проводять за такою схемою (рис. 1) [3].
Одна частина робочої рідини потрапляє через вхідні тангенціальні отвори
в кільцеву конусоподібну камеру завихрення гідродинамічного кавітатора, де
потік рідини під дією відцентрової сили сильно закручується та ініціює
виникнення прецесуючого вихрового ядра, яке скручується по довжині
струменю. Рухаючись по стінках кругової конусоподібної камери від перерізу з
більшим діаметром до перерізу з меншим діаметром, закручений струмінь
збільшує свою швидкість руху. Збільшення швидкості руху означає збільшення
кінетичної енергії струменя. За законом збереження енергії зростання
кінетичної енергії неминуче викличе падіння потенційної енергії, а роль
потенційної енергії в потоці робочої рідини виконує тиск.
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1 – продуктивний нафтоносний пласт; 2 – перфораційній отвори; 3 – фільтр кінцевик; 4 –
пакер; 5 – колона НКТ; 6 – гідродинамічний кавітатор; 7 – приставка для кавітатора; 8 –
струминний насос; 9 – експлуатаційна колона; 10 – фонтанна арматура; 11 – витратомір;
12 – засувка; 13 – квітаційний пристрій; 14 –швидкороз’ємне з’єднання; 15 – резервуар для
видобутої нафти; 16 – поршневий насос; 17 – резервуар з легкою нафтою; 18 – насосна
установка; 19 – фільтр; 20 – зворотний клапан.

Рисунок 1 –Технологічна схема обв’язки обладнання для видобування
нафти за допомогою струминного насоса з розділеними робочими
потоками

Таким чином, чим меншим буде діаметр, тим вищою в ньому буде
швидкість руху закрученого струменю і тим нижче впаде тиск. Як тільки тиск у
своєму падінні наблизиться за величиною до тиску насичених парів почнеться
бурхливе пароутворення. Тобто, почнеться холодне адіабатне кипіння рідини.
Цей процес буде супроводжуватися утворенням бульбашок, в середині
яких будуть знаходитися пари рідини. Нижній кінець центрального пружинного
стержня, перебуваючи під одночасною дією перепадів швидкості закрученого
струменя і прецесуючого вихрового ядра, буде здійснювати поперечні
коливальні рухи, створюючи ще більше завихрення та інтенсифікуючи
утворення парогазових бульбашок або каверн. На виході з камери завихрення
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при проходженні рідини через ступінчатий дифузор, діаметр якого поступово
буде збільшуватися і відповідно швидкість руху рідини буде зменшуватися, а
тиск відповідно збільшуватиметься. Стінки парових бульбашок, в середині яких
тиск буде нижчий за атмосферний (Рвб < 0,1 МПа), почнуть стрімко рухатися
назустріч один одному. Чим більшим буде зовнішній тиск, тим більшим буде
сила, яка діє на стінки, тим більшим буде їх прискорення. Незначна частина
пари в об′ємі бульбашки буде завжди присутня. Кількість її мала, і тому більшу
частину процесу лускання пара не здійснює суттєвого спротиву зближенню
стінок бульбашки. І лише в кінці, коли об′єм бульбашки складає відсотки або
долі відсотка від її максимального об′єму, їх тиск за величиною наближається
до зовнішнього тиску на стінки бульбашки. Але оскільки стінки вже набрали
швидкість та інерцію, тому зупинити їх неможливо. У результаті швидкісний
напір стінок продовжує стискати бульбашку і вона лускає з виникненням
потужних мікропотоків, які подібні до кумулятивних струменів. В цей момент
нагрівання рідини буде відбуватися за рахунок енергії, яка звільняється при
гальмуванні струменя під час кавітаційних процесів, тобто за рахунок
гідравлічного тертя.
Одночасно збільшення тиску призведе до зворотного процесу –
конденсації пари. Температура в центрі бульбашки, що луснула, в результаті
стиснення буде значно перевищувати температуру робочої рідини. Це
перевищення може досягати десятків і навіть сотень градусів.
Час існування парогазових каверн визначається швидкісним напором
рідини на виході з пульсатора (кавітатора). При високій швидкості обертання
потік рідини спочатку закручується, потім звужується. В процесі звуження
потоку значно зростає колова складова швидкості, виникають центробіжні
сили, які створюють у вихідному каналі насадки тонку плівку кільцевої форми
перерізу. Дана плівка, виходячи з насадки, розпадається на дрібні краплини.
Таким чином, потік високов’язкої нафти, яка рухається з підпакерного
простору в зону пониженого тиску струминного насосу, потрапляє в зону дії
кавітації і нагрівається, понижуючи свою в’язкість і густину. Це позитивно
відображається на прокачуваності нафти і зменшує ймовірність закупорювання
парафіном каналів і отворів свердловинного і наземного обладнання. Під час
кавітації у нафті виникають знакозмінні тиски, що сприяє розриву
безперервного ланцюжка високов’язкої нафти, руйнуючи зв’язки між окремими
частинками молекул.
Друга частина робочої суміші спрямовується в сопло насоса, звідки
витікаючи з великою швидкістю, утворює зону зниженого тиску, внаслідок
чого робоча рідина і нафта із підпакерного простору потрапляє в камеру
змішування дифузора насоса. Далі ця суміш по насосно–компресорним трубам
піднімається на поверхню.
Висновки. Завдяки поєднанню одночасної роботи струминного насоса з
розділеними робочими потоками і гідродинамічного кавітатора продуктивність
свердловини з високов’язкими нафтами збільшується у 2,5 рази. Це було
підтверджено
приймальними
промисловими
випробуваннями
на
Бугруватівському родовищі, на основі яких був складений акт.
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Анотація. Розглядається технологія підвищення газовіддачі родовищ при
капітальному ремонті старого фонду свердловин за рахунок буріння бокових
стовбурів з обсадних колон на прикладі Безіменного газового родовища в
Чорному морі. Запропоновано математичну модель процесу «зарізки» бокового
стовбура свердловини, яка забезпечує ефективну перфорацію «вікна» в
обсадній колоні і подальше буріння бічного стовбура в проектному напрямку, а
також дозволяє проводити оцінку можливих похибок в орієнтуванні для клинавідхилювача в свердловинах з різним кутом нахилу.
Ключові слова: Безіменне газове родовище, свердловина, боковий стовбур,
клин-відхилювач.
Abstract. We consider the technology is improving hazoviddachi deposits with
major repairs of old wells by drilling the lateral stems from the casing for example
Unnamed gas field in the Black Sea. A mathematical model of «to carry out the
slaughter in a pipe» lateral wellbore which provides effective punching «window» in
the casing and further drilling sidetrack in the project area and allows for assessment
of potential errors in the orientation for wedge-diverting wells with different angle.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі напруженого стану з
нарощування ресурсів та видобутку вуглеводнів в Україні надзвичайно
актуальним є освоєння відкритих родовищ в акваторіях Азовського та Чорного
морів. Для підвищення якості і прискорення реалізації нафтогазових проектів
на шельфі Чорного моря, особливо на Безіменному газовому родовищі,
ефективність його освоєння пов'язана з напрямками на досягнення значного
збільшення продуктивності свердловин. Шляхами збільшення дебітів газу з
покладів можуть бути як застосування різноманітних методів інтенсифікації
припливу (гідророзриви, кислотні, метанольні, спиртокислотні та ін. обробки
привибійних зон), так і буріння похило-горизонтальних (в т. ч. двостовбурних)
свердловин із розкриттям всіх газонасичених прошарків по товщині
продуктивного пласта [1].
Основний напрямок, який розглядається в статті, скерований на
відновлення старого фонду свердловин, шляхом буріння бокових стовбурів з
обсадних колон. Його «раціональність» багато в чому визначається простою і
ефективною операцією «зарізки» бічного стовбура, що базується на
використанні клина-відхилювача.
Основна частина. З метою підвищення ефективності проведення
капітальних ремонтних робіт, пов’язаних з бурінням бічного стовбура
необхідне впровадження сучасних технологій, які забезпечують проводку з
оптимальними траєкторіями стовбурів свердловин і надійністю їх
експлуатаційних можливостей.
При правильній орієнтації відхиляючої площини клина і напрямки дії
відхилювача (НДВ), перфорація «вікна» в обсадній колоні і подальша «зарізка»
бічного стовбура буде проводитися в проектному напрямку. Саме ця обставина
багато в чому визначає ефективність клина-відхилювача і його популярність у
буровиків [2].
Оскільки клин-відхилювач встановлюється всередині обсадної колони, для
його орієнтації зазвичай використовується гіроскопічний інклінометр. Досвід
роботи з орієнтування клинів-відхилювачів гіроінклінометром «Гірокурсор»
дозволяє зробити однозначний висновок - відхилення азимута «зарізаного»
бічного стовбура, хоча і знаходиться в допустимих межах, але значно
перевищує похибку гіроінклінометра. Разом з тим, простота методики
орієнтування клина і «прозорість» цієї операції для всебічного контролю
дозволяє впевнено припустити, що неконтрольована зміна азимута відбувається
не в процесі орієнтування, а на наступних етапах при неконтрольованому
(тобто у відсутності вимірювальних засобів) поглибленні стовбура
свердловини. Тим не менше, оскільки орієнтування є все ж основоположним
етапом, що забезпечує «потрапляння» стовбура свердловини в заданий
напрямок, всебічне вивчення додаткових факторів, вплив яких може
позначитися на результатах орієнтування, представляється важливим і
актуальним.
На рис. 1 показано клин-відхилювач, орієнтування якого проводиться його
поворотом відносно осі бурильної колони і установки відхиляючої площини
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клина в потрібному напрямку, тобто коли проекція осі відхиляючої площини на
горизонтальну площину - НДВ, встановлено в необхідному (проектному)
азимуті - β НДВ .

Рис. 1. Схема клина-відхилювача
Орієнтування проводиться за допомогою гіроінклінометра, спущеного в
колону бурильних труб, і розташованого безпосередньо над клиномвідхилювачем в спеціальному «посадочному» перехіднику, конструкція якого
забезпечує фіксацію гіроінклінометра щодо клина-відхилювача, тобто
виключає їх взаємний поворот щодо осі бурильної колони.
Принцип дії гіроінклінометра показано на рис. 2.

Рис. 2. Вимірювальна схема гіроінклінометра
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технологічних і експлуатаційних параметрів видобувних свердловин в ході
зарізки і буріння бокового стовбура запропоновано трьохінтервальний профіль
похилої свердловини з проектним зміщенням 208 м. Технологія поглиблення
вибрана
з врахуванням практики
будівництва бокових стовбурів у
свердловинах із недіючого фонду. Для покращення якості стовбура при
бурінні бокового відгалуження нами буде використане біцентричне долото
У120.6Ч142.8Ч95 SR – 544 та КНБК №9, 10, 11. Для зарізки і виходу із зони
впливу металу обсадної колони на покази телесистеми буде використано
роторну КНБК №9.
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Аннотация. В данной работе изучены современные композиционные
материалы, используемые для радиационной защиты. Установлено, что
композиты на основе полимерной матрицы являются эффективными
перспективными материалами с сфере защиты от ионизирующих излучений.
Ключевые слова: матрица, дисперсные наполнители, композиционные
материалы.
Abstract. In this paper we studied modern composite materials used for
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radiation protection. It was found that the composites based on polymer matrix are
effective promising materials from the field of protection against ionizing radiation.
Keywords: matrix, disperse fillers composites.
Необходимость создания искусственного композиционного защитного
материала, обуславливается тем, что в природе нет материала, обладающего
всеми необходимыми свойствами.
Композиты – это материалы, которые состоят из двух и более фаз, они
физически и химически различны, и разделены отчетливым интерфейсом.
Всевозможные объединенные системы, которые в совокупности представляют
систему с новым уникальным и полезным комплексом свойств. [1].
Композиционный материал представляет собой соединение, состоящие из
двух и более отдельных фаз (матричной фазы и дисперсной фазы). Матричная
фаза является основой, имеющая непрерывный характер. Матрица, как правило,
более пластична, что касается дисперсной фазы, то она в своём роде является
вторичным компонентом, основная функция придание жесткости композиту изза этого дисперсную фазу так же называют армирующей [2].
Преимущества композиций по сравнению с обычными материалами:
высокий показатель жесткости, однородность размеров, высокая ударная
прочность и теплостойкость, маленькая газопроницаемость, регулируемые
электрические свойства и уменьшение стоимости материала.
Для достижения большого количества свойств, следует изменить состав и
прочность адгезии фаз. Достижение равномерной передачи воздействия
напряжения через матрицу и распространение его на все частицы
наполняющего компонента требуется плотное сцепление между матрицей и
наполнителем, достигается при помощи адсорбции [3].
Основные виды наполнителей.
• Волокнистые наполнители дают возможность армировать каждый слой
большим количеством непрерывных волокон. Волокно можно сплести в
тройную структуру.
• Дисперсные наполнители отличаются от волокнистых тем, что матрица
принимает на себя нагрузку во время воздействия, дисперсные частицы в свою
очередь останавливают движение в матрице.
• Слоистые композиты представляют собой основной материал с
прослойкой, т.е. другими словами к ним относя композиционные материалы, у
которых матрица и наполнитель являются одним из нескольких слоев.
Количество наполнителя будет влиять на свойства и качества
композиционного материала. При этом нужно ввести такое количество
наполнителя, которое значительно изменит свойства будущего материала.
Главное учесть тип матрицы и форму наполнителя, добиться получения
совершенно нового отличного от других и полезного в своей сфере
потребления композита [3].
Как известно из фундаментальных законов материаловедения количество
наполнителя на прямую влияет на его свойства, а именно с увеличение
массовой доли дисперсного наполнителя в композите значительно
уменьшаются прочностные характеристики. Однако экспериментальным путём
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было выявлено что, с понижением дисперсности наполнителя значительно
меньше теряются прочностные характеристики матрицы.[3].
Полимерно-композиционный материал должен отвечать следующим
параметрам:
- возникновение надежных связей между наполняющим и матричным
компонентом композиции.
- сохранность межфазовой связи на границе раздела матрицы и
наполнителя другими словами технологическая прочность.
- сохранность свойств материала при длительном его использовании в
эксплуатационной среде.
На данный момент существует следующие наиболее применяемые в сфере
защиты от излучений материалы.
1. Высоконаполненная
фторопластовая
матрица,
наполненная
полиэтилсиликанатом висмута.[5].
2. Защитный композит, на основе алюминиевых.[5].
3. Полимерный композит на основе СВМПЭ, наполненного порошковым
наполнителем частиц обладающих нейтронным и гама поглощением (B4C, Pb,
BNиW). [5].
4. Полимерный композиционный материал на базе полистирола,
наполненного
высокодисперсным
гидрофобным
металлоолигомерным
наполнителем – полисиликанатом свинца. [5].
Анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует об
обширных исследованиях в области разработки полимерных композиционных
материалов, защищающих от ионизирующего излучения. Например, компания
GEPlastics разработала новый ряд композитных материалов защищающих от
радиоактивного излучения, обладающего высокими показателями жесткости и
ударопрочности. HSG - композиты (HSG = highspecificgravity), плотность
которых приближается к плотности свинца. Другие исследования проведенные
сотрудниками NASA, привели к разработке нового сверх прочного материала
(RXFI), родственного полиэтилену, который собираются использовать при
сборке космических кораблей будущего. Этот материал намного прочнее и
легче алюминия.
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Аннотация. В работе рассматриваются результаты обследования
несущих и ограждающих конструкций с целью определения их технического
состояния для проведения капитального ремонта здания.
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Abstract. The paper considers the results inspection of bearing and enclosing
structures to determine their technical condition for capital repairs of the building.
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Вступление.
В 2016 году, в рамках Государственного контракта, специалистами
Кузбасского
государственного
технического
университета
имени
Т. Ф. Горбачева, совместно с подрядной организацией ООО «Стройтехника»,
было проведено обследование несущих и ограждающих конструкций здания
Беловского городского суда Кемеровской области. Обследование по оценке
технического состояния выполнялось в соответствии с требованиями [1].
Цель обследования – определение технического состояния несущих и
ограждающих строительных конструкций. Необходимость обследования
связана с проведением комплексного капитального ремонта здания.
В соответствии с заданием и с учетом цели обследования проведен
комплекс работ, включающий:
 натурные обследования, анализ состояния и выявление дефектов
несущих и ограждающих строительных конструкций здания;
 выявление наличия и причин деформаций строительных
конструкций;
 проведение неразрушающих испытаний по изучению свойств
материалов несущих и ограждающих конструкций здания;
 анализ соответствия конструкций действующим нормам и правилам,
учитывающим возможность надежной эксплуатации объекта;
 разработку технических рекомендаций по устранению выявленных
дефектов несущих и ограждающих строительных конструкций.
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Основной текст.
Здание Беловского городского суда относится к застройке 1950-1960-х
годов. Объект представляет собой трехэтажное отапливаемое здание Тобразной формы в плане, состоит из 2-х блоков, разделенных деформационным
швом толщиной 5 мм. Конструктивная схема здания – бескаркасная, с
несущими продольными кирпичными стенами. Конструктивные и объемнопланировочные требования к зданию, связанные с сейсмичностью площадки
объекта в 7 баллов, не выполнены в связи с ранним годом строительства.
Обследование производилось в соответствии с требованиями [2, 3]. При
обследовании строительных конструкций здания Беловского городского суда
Кемеровской области получены следующие результаты.
1. Фундаменты
В части здания в осях «3-8» и «Д-Е» фундаменты свайные. Ростверк –
ленточный монолитный железобетонный на свайном основании; ширина
ростверка 0,8-1,1 м, высота ростверка 0,55-0,6 м; глубина заложения
относительно уровня земли 0,6-0,8 м. Выполнен из бетона класса В15.
Дефектов в ростверке не выявлено. Сваи сборные железобетонные забивные
сечением 300×300 мм. Бетон класса В25. Шаг свай 1,15 м. Дефектов в сваях не
выявлено. В части здания в осях «1-9» и «А-Д» фундаменты ленточные на
естественном основании. Ширина подошвы 1,5-2,0 м, глубина заложения
относительно уровня земли – 1,9-2,1 м. Выполнен из бетона класса В15.
Дефектов в фундаменте не выявлено.
2. Колонны и балки
Колонны установлены на 3 этаже под арочные своды. Расположены по
осям «4» и «7» между осями «В-Г». Сечение колонн 400×400 мм, высота 2,1 м,
материал – кирпич. Балки сечением 450×400 мм располагаются по оси «Б»
между осями «1-2», материал – железобетон класса В30. Опирание произведено
на бетонные подушки.
3. Стены и перегородки
Наружные несущие стены толщиной 640 мм, выполнены из обыкновенного
глиняного кирпича, уложенного на цементно-песчаном растворе. Толщина
внутренних несущих стен составляет 380 мм. Перегородки выполнены из
обыкновенного глиняного кирпича толщиной 120 мм, а также деревянные из
обшивочных досок. Кирпичная кладка – не армированная. Прочность кирпича
обыкновенного определялась методом ударного импульса – «Оникс-2,5».
Прочность кирпича кладки наружных стен соответствует марки М75.
Прочность раствора кирпичной кладки определялась по характерным
признакам повреждения растворного шва при «строгающем» движении острия
ножа по его поверхности, согласно [4]. По результатам исследований прочность
составила около 0 МПа – раствор легко рыхлится ножом, высыпается. Марка
кирпича, раствора и прочность кладки не соответствует требованиям [5].
В ходе обследования было произведено вскрытие ряда трещин и выявлено:
вертикальные и наклонные сквозные трещины сдвига (среза) с раскрытием до
5-16 мм и длиной до 6 м в местах сопряжения разнонагруженных стен и
сопряжения блоков, построенных на разных фундаментах и месте опирания
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лестничного марша. Трещины не стабилизированы, о чем свидетельствует
разрушение маячков, регулярно устанавливаемых администрацией здания. Со
слов администрации здания, часть трещин возникла вследствие землетрясения
произошедшего 19 июня 2013 г. Магнитуда землетрясения составила 5,3-5,6
балла, с эпицентром в 21 км от г. Белово. В соответствии с классификацией
пособия [6], можно сделать вывод, что степень повреждения кладки – IV
(сильная).
4. Перекрытие
В
качестве
конструкции
перекрытия
используются
сборные
многопустотные железобетонные плиты высотой 220 мм и шириной 800 мм.
Фактическая марка бетона плит перекрытия M240. В осях «А-В» и «2-9»
перекрытие 3-го этажа выполнено из плит ПК-72-12-10. Фактическая марка
бетона плит перекрытия M324. В процессе обследования выявлено
повсеместное разрушение швов между плитами перекрытия.
5. Крыша
Конструкция крыши – вальмовая, стропильная, с неэксплуатируемым
чердаком. В 2013 году был произведен ремонт крыши с полной заменой
несущих, ограждающих конструкций и слоев утеплителя. Система
водоотведения здания – организованный наружный водоотвод. В процессе
обследования выявлено, что отсутствуют удерживающие противоветровые
приспособления при креплении стропил, а также имеются локальные протечки
в местах сквозных повреждений профлиста. Система водоотвода не выполнена
в полном объеме, часть вертикальных труб отсутствует, остальные выполнены
из бывших в употреблении элементов.
6. Полы
В холе 1 этажа и районе лестничной клетки полы бетонные с мозаичным
покрытием. Остальные полы дощатые, из досок толщиной 30 мм, уложенных
по брускам сечением 100×70 мм, лежащих с шагом 80-100 см, поставленным на
деревянные чурки высотой 100-150 мм с шагом 80-100 см. В основном
напольное покрытие – линолеум по слою ДВП. Напольное покрытие из
линолеума находится в аварийном состоянии вследствие физического износа.
7. Лестница
Здание
оборудовано
одной
внутренней
открытой
лестницей,
расположенной в центральном холле. Лестничные марши приварены к
закладным деталям лестничных площадок. Перила бетонные, с сетью мелких
трещин и сколов. Наблюдается зыбкость перил. Эвакуационная металлическая
лестница 3-го типа расположена по оси «9» и имеет выход на 2 и 3 этажи.
Геометрические параметры и размещение лестницы не соответствуют
требованиям, предъявляемым к эвакуационным лестницам [7].
Заключение.
По результатам проведенного обследования строительных конструкций
здания Беловского городского суда Кемеровской области, были выявлены
дефекты и повреждения, оказывающие существенное влияния на техническое
состояние отдельных конструкций и здания в целом.
В результате обследования сделано заключение:
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1. Фундаменты находятся в работоспособном состоянии.
2. Конструкции перекрытий находятся в работоспособном состоянии.
3. Несущие стены находятся в аварийном состоянии.
4. Конструкция крыши находится в работоспособном состоянии.
5. Конструкции пола находятся в ограниченно работоспособном
состоянии.
6. Прилегающие тротуары находятся в аварийном состоянии. Необходимо
обеспечить водоотвод по периметру здания, выполнив тротуары (отмостку) от
здания шириной 1 м и уклоном не менее 10%.
7. В связи с ранним годом постройки, конструкции здания не
соответствуют требованиям [5] для кирпичных зданий при сейсмичности
площадки 7 баллов – отсутствуют антисейсмические пояса, перекрытия не
объединены в жесткие диски, прочностные характеристики материала стен не
соответствуют требованиям, деформационный шов не выполняет роль
антисейсмического вследствие недостаточной толщины (5 мм вместо 50 мм).
Рекомендуется выполнить комплекс мероприятий по повышению
сейсмостойкости здания.
Учитывая все вышеописанное, можно сделать вывод, что здание
Беловского городского суда Кемеровской области относится к аварийной
категории технического состояния в соответствии с ГОСТ [8]. При устранении
выявленных недостатков и доведения существующего здания до требуемого
нормативными документами уровня, категория технического состояния будет
оцениваться как работоспособная [8].
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Аннотация. В статье определены факторы, которые влияют на
техническое состояние средств портовой механизации. Определены
особенности управления техническим обеспечением и ремонтом в портах.
Представлена структура и описание модели SADT в виде первичной
диаграммы оценки и прогнозирования изменения состояния технической
системы в процессе эксплуатации.
Ключевые слова: средства портовой механизации, управление
техническим обеспечением, SADT-моделирование.
The article presents the factors that affect the technical condition of means of
port mechanization. The features of the management of technical maintenance and
repairs in the ports. The structure and description of the SADT model as the primary
chart evaluation and forecasting of changes in the technical state of the system
during operation.
Key words: means of port mechanization, technical support management, SADTmodeling.
Вступление.
Транспортная система как совокупность судоходных, железнодорожных,
автомобильных и других путей сообщения, связывается в единое целое
портовыми комплексами. Здесь осуществляются наиболее сложные операции
по перевалке грузов, здесь сходятся разнородные, порой противоречивые
интересы участников перевозок, и особенно сильна конкуренция.
Грузопотоки характеризуются высокой динамикой, поэтому задача порта в
конкурентной борьбе - вовремя отреагировать на их возникновение и
изменение, привлечь их и без перебоев обработать. Для этого порт должен не
просто поддерживать высокую пропускную способность, но обеспечивать ее
постоянное повышение в связи с непрерывным увеличением грузоподъемности
судов фрахтователями и перевозчиками, которые, таким образом, стремятся
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минимизировать свои издержки. В порту должен соблюдаться баланс
грузоподъемности судов и пропускной способности причалов, определяемой
производительностью подъемно-транспортного оборудования (ПТО). Порты, в
которых этот баланс нарушается, утрачивают свои грузопотоки.
Повышение производительности ПТО обычно связывают с мобильностью
кранов, с оснащением портов специализированными перегрузочными
комплексами, с использованием современных средств внутрипортовой
механизации. В то же время, для достижения высокой производительности
необходимо обеспечить надлежащее техническое состояние оборудования. И
здесь возникает ряд факторов, усложняющих решение этой задачи:
- весьма значительная часть портальных кранов в портах Украины
эксплуатируются за пределами нормативного срока службы, возможность их
замены ограничивается высокой стоимостью; как объекты технической
эксплуатации они требуют повышенного внимания;
- климатические условия - ПТО порта функционирует на открытом
воздухе, в условиях высокой влажности и ветра;
- запыленность в местах перегрузки навалочных и насыпных грузов
приводит к ускоренному износу узлов и механизмов;
- значительное время переходных режимов техники при выполнении
грузовых операций (до 75% у портальных кранов) создает перегрузки и
вибрации, способствующие износу.
Основной текст.
Вследствие указанных причин возрастает нагрузка на службу
эксплуатации и ремонта, ее роль в достижении макроэкономических
показателей порта становится ключевой, увеличивается объем работ по
техническому обслуживанию и ремонту (ТОР), объем привлекаемых для ТОР
ресурсов. По статистике более четверти персонала порта занято именно ТОР. В
этой связи управление ТОР является важнейшей сферой деятельности
руководства и специалистов порта.
Управление ТОР в порту имеет ряд особенностей:
- подразделения порта - терминалы, базы внутрипортовой механизации,
склады удалены друг от друга на значительные расстояния;
- большое количество эксплуатируемых машин, большое разнообразие их
типов, большое число производителей однотипных машин, одновременно
используемых в различных подразделениях предприятия - все это усложняет
снабжение ремонтной деятельности;
- режим работы порта - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а для
незамерзающих портов, таких как ИМТП 365 дней в году, - должен
учитываться при планировании и проведении ТОР, снабжении запчастями и
материалами; в целом это существенно усложняет задачу организации ТОР;
- затраты на ТОР и на закупку товарно-материальных ценностей (ТМЦ)
имеют тенденцию к росту, в связи с чем требуется их тщательный учет и
решение нетривиальных задач оптимизации;
- производители портового оборудования оснащают свою продукцию
встроенными информационными системами регистрации - с их помощью
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ведется учет наработки, осуществляется диагностика, накапливается
информация о режимах работы, количестве и причинах отказов, о выполненных
работах по ТОР; однако в этой информации нет системности, она разрозненна и
необозрима, на ее основе невозможно принять управленческое решение;
- информация о результатах ТОР, об израсходованных и оставшихся ТМЦ,
о стоимости работ, находится непосредственно в ремонтно-эксплуатационных
подразделениях, ее сбор на бумажных носителях или в таблицах Excel не
позволяет получить в разумные сроки пригодную для анализа базу данных;
- из-за высокого износа оборудования значительная часть ремонтных работ
выполняется по отказу (до 70%), а закупки ТМЦ проводятся без планирования
снабжения на основе плана работ.
Для эффективного менеджмента в таких условиях руководству и
специалистам порта необходима информационная система управления,
позволяющая на каждой стадии функционирования выбирать оптимальные
стратегии ТОР.
В качестве методологической основы построения такой модели нами
предлагается использование ИПИ-технологий на базе SADT-моделирования.
Базовыми принципами ИПИ-технологий являются:
- информационная интеграция за счет стандартизации информационного
описания объектов управления;
- безбумажное представление информации и использование электронноцифровой подписи;
- параллельный инжиниринг и непрерывное совершенствование бизнес
процессов на основе информационных технологий управления об изделиях,
процессах, ресурсах, окружающей среде и т. д.
Сложности, связанные с описанием многих искусственных систем,
объясняются тем, что эти системы слишком велики для того, чтобы можно
было просто перечислить все их компоненты. С другой стороны, они могут
быть упрощены за счет обобщающих предположений. Методология SADT
создана специально для представления таких сложных систем путем
построения моделей. SADT-модель - это описание системы, у которого есть
единственный субъект, цель и одна точка зрения. Целью служит набор
вопросов, на которые должна ответить модель. Точка зрения - позиция, с
которой описывается система.
Заключение и выводы.
Описание модели SADT организовано в виде иерархии взаимосвязанных
диаграмм. Вершина этой древовидной структуры представляет собой самое
общее описание системы, а ее основание состоит из наиболее
детализированных описаний. На рис. 1 представлена первичная диаграмма
оценки и прогнозирования изменения состояния технической системы в
процессе эксплуатации.
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Рис. 1. SADT-модель ИПИ-технологии технической системы
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