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ЦИТ: m215-108 
УДК 638.162.3 

Зинатуллина Л.Э., Барышникова Н.И. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В МЕДЕ 

РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова 

Магнитогорск, пр. Ленина 38, 455000 
 Zinatullina L.E., Baryshnikova N.I. 

DETERMINATION OF WATER CONTENT IN HONEY 
REFRACTOMETRIC METHOD 

Magnitogorsk state technical University named G. I. Nosov 
Magnitogorsk, Lenin prospect 38, 455000 

 
Аннотация. По питательной ценности мед занимает одно из первых мест 

среди продуктов питания. Одним из главных показателей качества меда 
является содержание воды. Установлены причины повышенного содержания 
воды в меде. Определение влажности меда проводили с помощью 
рефрактометрического метода. 

Ключевые слова: мед, качество меда, рефрактометрический метод 
Abstract. The nutritive value of honey takes one of the first places among the 

food. One of the main indicators of the quality of honey is the water content. 
Established the causes of high water content in honey. Determination of moisture 
content of honey performed using the refractometric method. 

Keywords: honey, honey quality, refractometric method 
Мёд – ценнейший продукт питания с великолепными вкусовыми, 

диетическими и питательными свойствами. Он улучшает процессы 
пищеварения и усвоения пищи, благоприятно влияет на обмен веществ. Он 
эффективно используется в сочетании с другими продуктами и напитками. [4] 

Однако такими свойствами обладает только качественный  зрелый мед. 
Одним из важных показателей качества меда является массовая для содержания 
воды, который  характеризует  его зрелость и определяет пригодность для 
длительного хранения.  

Содержание воды в меде зависит от зрелости меда. Зрелый мёд  
кристаллизуется в однородную массу, может длительное время хранится без 
потери природных достоинств. Незрелый мёд быстро подвергается 
сбраживанию. Брожение пчелиного меда – это процесс, который развивается 
непосредственно при повышенных влажности и  температуре (около 300 С).  

Процесс брожения приводит к увеличению объёма мёда, появлению 
пузырьков газа, а также пены на его поверхности. В случае, если влажность 
меда составляет больше 20%, брожение может начаться и при более низких 
температурах. Ухудшаются вкусовые качества и запах мёда. Забродивший мёд 
нельзя употреблять в пищу.  

Влажность мёда также зависит от: 
1. Климатических условий в сезон медосбора – чем выше влажность в 

сезон сбора, тем больше содержит воды мед. 
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2. Соотношения сахаров – чем больше фруктозы, тем выше влажность. [2] 
3. Условий хранения - мед хранят при температуре от 5 до 10°С, так как 

при более низкой температуре он быстро кристаллизуется, а при более высокой 
быстро скисает.  

4. Тара – во время хранения меда в негерметичной и закрытой 
полиэтиленовыми крышками таре содержание свободной воды увеличивается 
за счет сорбции воды поверхностными слоями. При хранении меда, 
упакованного в стеклянную тару и закрытую полиэтиленовыми крышками, при 
комнатной температуре в течение первого года увеличивается содержание 
свободной воды на 0,5–0,9%, а в течение второго года — еще на 0,3%.  [5] 

5. Повышенное содержание воды может быть также в мёде, 
фальсифицированном водой или жидким сахарным сиропом.  

В связи с этим, целью настоящей работы является определение массовой 
доли воды рефрактометрическим методом в образцах меда, собранных с пасек  
в различных районах Башкортостана. 

В исследование было вовлечено 13 образцов меда: 
- Донниковый (жидкий – 4 образца); 
- Донниковый (закристаллизовавшийся); 
- Липовый (закристаллизовавшийся); 
- Гречишный (закристаллизовавшийся); 
- Гречишный (жидкий); 
- Полифлорный (2 образца, закристаллизовавшиеся); 
- Подсолнечниковый (закристаллизовавшийся); 
- Душициевый (закристаллизовавшийся); 
- Льнянковый (закристаллизовавшийся). 

По данным образцам ведутся комплексные исследования по изучению 
качества медов, включая также исследование предпочтений потребителей в 
выборе медов с помощью сенсорного и гедонистического методов анализа. 

Содержание воды в меде определяют рефрактометрическим методом, 
который основан на зависимости показателя преломления меда от содержания в 
нем воды. Чем больше сухих веществ, тем больше индекс рефракции. 

Для проведения испытания используют незакристаллизованный мед. 
Если мед закристаллизован, то его подогревают. Для этого около 1 см3 меда 
помещают в пробирку, плотно закрывают резиновой пробкой и нагревают на 
водяной бане при температуре 60ºС до полного растворения кристаллов. Затем 
пробирку охлаждают до температуры воздуха в лаборатории. Воду, 
сконденсировавшуюся на внутренней поверхности стенок пробирки, и массу 
меда тщательно перемешивают стеклянной палочкой. Одну каплю меда 
наносят на призму рефрактометра и измеряют показатель преломления. 
Полученный показатель преломления меда пересчитывают на массовую долю 
воды в меде по таблице 4 ГОСТ 19792-2001 «Мед натуральный. Технические 
условия». [1] 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Итоговые результаты исследования 

Шифр 
меда 

Сорт меда Показатель 
преломления света 

Содержание воды 
в процентах 

a Донниковый 1,4845 20,8 
b Донниковый 1,4900 18,6 
c Липовый 1,4875 19,6 
d Донниковый 1,4915 18,0 
e Гречишный 1,4855 20,4 
f Гречишный 1,4870 19,8 
g Полифлерный 1,4810 22,2 
5 Донниковый 1,4805 22,4 

15 Подсолнечниковый 1,4865 20,0 
20 Душициевый 1,4795 22,8 
24 Полифлерный 1,4775 23,6 
27 Льнянковый  1,4905 18,4 
39 Донниковый 1,4840 21,0 

 
На точность показаний влияет ряд факторов:  
1) правильность работы рефрактометра – предварительно рефрактометр 

необходимо настроить согласно прилагаемой к нему инструкции;  
2) температура меда – если температура, при которой ведется определение, 

выше или ниже 20ºС, то вводят поправку на каждый градус Цельсия: для 
температуры выше 20º С прибавляют к показателю преломления 0,00023, ниже 
20º С –  вычитают из показателя преломления 0,00023; 

3) наличие кристаллов – закристаллизированный мед нагревают в 
пробирке с закрытой пробкой при 50°С. [3] 

По техническим требованиям ГОСТ 19792-2001, массовая доля воды в 
меде не должна превышать 21% (для меда из хлопчатника – не более 19%).  

Таким образом, у 4 образцов массовая доля воды превышает 
установленную норму. Наиболее вероятная причина – негерметичная и 
стеклянная тара, закрытая полиэтиленовыми крышками. Также причиной 
повышенного содержания воды может быть несоблюдение условий 
правильного хранения меда. 
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Гунько С.М., Тринчук О.О., Головіна С.В. 
ВПЛИВ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ГРИБІВ ПЕЧЕРИЦЯ 

ДВОСПОРОВА НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Київ, Героїв оборони 13, 03041 
Gun'ko S.M., Trynchuk A.A., Golovina S.V. 

INTENSITY OF PHYSIOLOGICAL PROCESSES IN THE MUSHROOMS 
OF CHAMPIGNON BISPORED DEPEND ON THE POSTHARVEST 

HANDLING 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

Kyiv, Heroyv Oboronu 13, 03041 
 

Анотація. Проведено дослідження щодо впливу післязбиральної обробки 
грибів печериця двопорова карбон діоксидом на інтенсивність протікання 
фізіологічних процесів. 

Ключові слова: гриби, печериця двоспорова, післязбиральна обробка,   
карбон діоксид, фізіологічні процеси. 

Abstract. Results of study of influence of postharvest handling the mushrooms of 
champignon bispored by carbon dioxide on intensity of phisiologycal processes were 
presented. 

Key words: mushrooms, champignon bispored, postharvest handling, carbon 
dioxide, phisiologycal processes. 

Обсяги вирощування та споживання їстівних грибів зростають з кожним 
роком як у нашій країні, так і за кордоном. Це пояснюється тим, що у них вдало 
поєднуються смакові якості з високою харчовою цінністю та лікувально-
профілактичними властивостями [1, 2].  

Гриби можна вирощувати цілий рік і незалежно від світлової зони, 
погодних і ґрунтових умов збирати урожай з 1 га 11 тис. ц на рік [3, 4]. Нині у 
нашій країні виробляється близько 30 тис. т грибів, з яких більше 90 % 
припадає на печерицю двоспорову [5].  

Впродовж зберігання у грибах відбуваються процеси, що викликають 
погіршення товарної якості (Burton K.S., 1993; Дятлов В.В. та ін., 2011). 
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Перспективним є використання технологій, що забезпечують більш тривале 
збереження якості грибів та за рахунок гальмування інтенсивності протікання 
фізіологічних процесів. Одним із таких способів є короткотермінова 
післязбиральна обробка продукції високими концентраціями карбон діоксиду 
так званий кисневий стрес (Рамазанов О.М., 2002; Поліщук С.Ф., 2005).  

Тому, метою наших дослідженнь було визначення впливу післязбиральної 
обробки печериці двоспорової карбон діоксидом на інтенсивніть протікання в 
них фізіологічних процесів.  

Методика досліджень. У дослідженнях використовували гриби печериця 
двоспорова штамів ІБК-15 та ІБК-25. Післязбиральну обробку грибів карбон 
діоксидом проводили в герметичних експериментальних камерах КХ - 6Ю 
об´ємом 6 м3. Газ подавали в необхідних концентраціях за допомогою 
ротаметра марки РМ-2,5 ГУЗ. Перемішування газового середовища проводили 
за допомогою вентиляторів. 

Дослідні варіанти печериці двоспорової обробляли за наступними 
режимами: 20 % СО2  протягом 2 год.; 20 % СО2 протягом 12 год.; 20 % СО2 
протягом 22 год. Контролем для даних дослідів були гриби не оброблені карбон 
діоксидом. Надалі оброблену продукцію зберігали за температури 1ºС протягом 
6 діб. У продукції визначали інтенсивність протікання таких фізіологічних 
процесів: інтенсивність дихання, інтенсивність тепловиділення та  
випаровування вологи.  

Результати досліджень. 
Для визначення впливу обробки вуглекислим газом на якість грибів, 

обробляли печерицю двоспорову 20% СО2 впродовж 2, 12 та 22 годин і 
зберігали за оптимальної температури 1ºС протягом 6 діб. 

Основний відсоток від природних втрат при зберіганні грибів складають 
втрати води за рахунок випаровування, через різницю тиску водяної пари. Цей 
відсоток залежно від штаму гриба і та режиму обробки знаходився у межах 
81,7– 88,5 % (табл. 1).  

Таблиця  1 
Випаровування вологи плодовими тілами грибів печериця двоспорова при 
зберіганні за різних режимів післязбиральної обробки карбон діоксидом, % 

від природних втрат 

Режим обробки, 
% СО2 – год. 

Штами грибів 

ІБК-25 штам ІБК-15 
контроль 85,0 84,2 

20% – 2 год. 87,4 86,9 

20% – 12 год. 88,5 87,2 

20% – 22 год. 84,0 81,7 
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Результати досліджень динаміки інтенсивності дихання грибів (табл. 2) 
свідчать, що після зрізання плодового тіла кількість виділеного при диханні 
карбон діоксиду починає різко збільшуватись, а потім при зберіганні 
знижується за рахунок дії низьких температур. Післязбиральна обробка карбон 
діоксидом помітно вплинула на кількість виділеного СО2, особливо у перші 3 
доби. Як видно з табл. 2, існує тенденція, що при збільшенні тривалості 
обробки процес дихання пригнічується. Найменш інтенсивно він проходить при 
режимі 20 % СО2 – 22 год. Так, для печериці штаму ІБК-25 через добу 
зберігання кількість виділеного СО2 у дослідному варіанті склала 7,5, у 
контрольному – 9,2 мгСО2/кг∙год; через дві доби – 8,1 і 11,3 мгСО2/кг∙год; через 
три – 4,0 та 5,3 мгСО2/кг∙год, відповідно. Надалі інтенсивність дихання 
контрольного і дослідних варіантів поступово вирівнювалась і на кінець 
зберігання відрізнялась не значно (2,1–2,3 мгСО2/кг∙год у дослідному варіанті 
та 2,5 – у контрольному).    

Таблиця 2  
Інтенсивність дихання печериці двоспорової при зберіганні за різних 

режимів післязбиральної обробки карбон діоксидом, мгСО2/кг∙год 
Режим 

обробки 
(%СО2 – год) 

На момент 
закладання 

Тривалість зберігання, діб 

1 2 3 4 5 6 середнє 

Штам ІБК-25 
контроль  4,5 9,2 11,3 5,3 3,4 3 2,5 5,6 

20% – 2 год 4,3 8,7 10,5 5 3,2 2,7 2,3 5,2 
20% – 12 год 4,3 8 9,2 4,5 3 2,5 2,2 4,8 
20% – 22 год 4,4 7,5 8,1 4 2,7 2,5 2,1 4,5 

Штам ІБК-15 
контроль  4,2 9,2 11 5,3 3,5 3,3 2,6 5,6 

20% – 2 год 4,3 8,6 10,5 4,9 3,4 2,8 2,3 5,3 
20% – 12 год 4 7,8 8,9 4,1 3 2,6 2,4 4,7 
20% – 22 год 4,4 7,2 7,9 3,8 2,6 2,5 2 4,3 

 
На підставі даних з інтенсивності дихання проведено розрахунки 

тепловиділення грибів, яке змінюється аналогічно  (табл. 3).  
Таблиця  3 

Тепловиділення печериці двоспорової  при зберіганні за різних режимів 
післязбиральної обробки карбон діоксидом, кДж/кг∙добу 

Режим 
обробки 

(%СО2 – год) 

На момент 
закладання 

Тривалість зберігання, діб 

1 2 3 4 5 6 середнє 

Штам ІБК-25 
контроль  1,2 2,4 2,9 1,4 0,9 0,8 0,6 1,4 

20% – 2 год 1,1 2,2 2,7 1,3 0,8 0,7 0,6 1,3 
20% – 12 год 1,1 2,1 2,4 1,2 0,8 0,6 0,6 1,2 
20% – 22 год 1,1 1,9 2,1 1,0 0,7 0,6 0,5 1,1 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 8 



 Том 4. Выпуск 2(2)                                                                                                                          Технические науки          

Штам ІБК-15 
контроль  1,1 2,4 2,8 1,4 0,9 0,8 0,7 1,4 

20% – 2 год 1,1 2,2 2,7 1,3 0,9 0,7 0,6 1,3 
20% – 12 год 1,0 2,0 2,3 1,1 0,8 0,7 0,6 1,2 
20% – 22 год 1,1 1,8 2,0 1,0 0,7 0,6 0,5 1,1 

 
Післязбиральна короткочасна обробка від 2 до 22 год карбон діоксидом у 

концентрації 20 % вплинула на середнє тепловиділення грибів за період 
зберігання. Найбільша різниця у значеннях тепловиділення спостерігається у 
грибах до 3-х діб зберігання. На кінець зберігання (6 діб) інтенсивністьь 
тепловиділення за майже всіх режимів обробки співпадає з контролем.  

Висновки 
Післязбиральна короткочасна обробка 20 % карбон діоксидом впливає на 

інтенсивність фізіологічних процесів, які проходять в грибах під час зберігання, 
зокрема на інтенсивність дихання, інтенсивність тепловиділення та 
випаровування вологи.  

Найбільш ефективним є застосування режиму обробки 20% СО2–12 год, 
який дає накращі результати зниженні інтенсивності дихання та тепловиділення 
в перші три доби зберігання.  
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В статті проаналізовано основні біохімічні та органолептичні показники 

сортових яблучних виноматеріалів. Виявлено найбільш якісні зразки. 
Ключові слова: плоди, яблуні, сорт, бродіння, виноматеріал, якість. 
The article the basic biochemical and organoleptic indexes of sorts apples vine 

material. Detected best quality of samples. 
Кeу words: fruit, apple, grade, fermentation, wine, quality. 
Яблуня займає понад 80% площ плодових насаджень України. Значна 

частина врожаю переробляється, зокрема, для виробництва яблучних 
виноматеріалів [3, 4]. Наразі хіміко-технологічна оцінка яблук багатьох 
поширених помологічних сортів як сировини для приготування яблучних 
виноматеріалів проведена недостатньо. Цільове використання різних сортів для 
переробки дає змогу підвищити якість продуктів та зменшити їх собівартість і 
тісно пов’язане з біохімічним складом і технологічними властивостями плодів 
[3, 4]. Відомо, що деякі з сортів яблуні характеризуються яскраво вираженими 
особливостями смаку та аромату, які зберігаються у винах, що безумовно тісно 
пов’язано з вмістом таких складових, як органічні і леткі кислоти, цукри 
залишковий екстракт, фенольні та пектинові речовини. Різні сорти плодів 
яблуні можуть бути оптимально використані для виробництва високоякісних 
виноматеріалів, а також виробництва столових, а також шипучих, міцних та 
десертних вин [1]. 

Місце проведення, об’єкти і методика досліджень. Дослідження 
виконані у лабораторії інноваційних харчових технологій Інституту 
садівництва (ІС) НААН, на кафедрі технології зберігання, переробки та 
стандартизації продукції рослинництва ім. Б.В. Лесика НУБіП України та на 
кафедрі технології зберігання і переробки плодів та овочів Уманського 
національного університету садівництва. Приготування виноматеріалів 
здійснювали за традиційною технологією. Отримані зразки закладали на 
зберігання і досліджували за біохімічними та органолептичними  показниками 
за загальноприйнятими методиками у виноробстві [1, 5]. 

Результати. Обговорення і аналіз. Дані про біохімічний склад і 
дегустаційна характеристика зброджено-спиртованих виноматеріалів, 
приготовлених з  плодів різних сортів яблуні наведено в таблиці 1. Під час 
процесу приготування виноматеріалів відбуваються кількісні та якісні зміни 
біохімічного складу соків. Відзначено зниження основних компонентів 
порівняно з вмістом у суслі, зокрема титрованої кислотності у зниження сягає 
5-15%, а фенольних та пектинових речовин - на 50-70% у деяких варіантах. 
Величина залишкового екстракту залежно від сорту знижується на 2,7-4,7 г/дм3. 
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При зброджуванні соків цукор виброджувався майже повністю до 0,3% за всіма 
сортами, крім сусел з плодів Зимового лимонного та Кальвіля донецького, де 
його вміст становив 1,3 і 0,8% відповідно. Тривалість бродіння опосередковано 
впливає на концентрацію досліджуваних компонентів біохімічного складу: 
відзначено, що більш тривале бродіння спричиняє істотніші втрати фенольних і 
пектинових речовин. 

Згідно з діючими нормами, показник сухих розчинних речовин для плодів, 
призначених для переробляння становить, не менше 9-10% (ДЕСТ 27572-87), 
вміст залиш кого екстракту для столових виноматеріалів повинен бути не 
менше 10,5-11 г/дм3. Наразі цю вимогу задовольняють плоди всіх сортів. 
Виноматеріали з плодів сортів Кальвіль сніговий, Пріам, Флоріна 
характеризуються низькою титрованою кислотністю (3,7-4,1 г/дм3), а з сорту 
Зимове лимонне – високою (12,2 г/дм3). 

Таблиця 1.  
Біохімічний склад яблуні виноматеріалів з плодів різних сортів  

Сорт 

Ц
ук

ор
, %

 

С
пи

рт
, %

об
. 

Ти
тр

ов
ан

а 
ки

сл
от

ні
ст

ь,
 г

/д
м3  

Ек
ст

ра
кт

, г
/д

м3  

С
ум

а 
по

лі
фе

но
лі

в,
 

г/
дм

3  

П
ек

ти
но

ві
 

ре
чо

ви
ни

, г
/д

м3  

Айдаред 0,23 11,8 5,7 17,5 210,5 0,19 
Джонатан 0,34 11,5 5,9 17,1 320,3 0,34 
Зимове лимонне 1,30 10,5 12,2 22,0 448,8 0,30 
Кальвіль донецький 0,80 10,7 7,3 17,9 286,5 0,54 
Кальвіль сніговий 0,50 11,4 3,8 15,9 251,1 0,41 
Ліберті 0,30 11,6 4,1 15,6 205,4 0,32 
Мекінтош 0,35 11,2 6,2 17,0 204,8 0,62 
Ровєснік Гагаріна 0,21 11,7 4,6 15,9 261,4 0,25 
Пріам 0,42 10,5 3,8 14,7 223,4 0,2 
Рубінове Дуки 0,36 11,7 7,5 18,7 278,9 0,36 
Флоріна 0,56 11,6 7,6 16,2 243,8 0,17 
Айдаред 0,17 16,1 5,9 18,1 245,6 0,29 
Джонатан 0,28 16,0 6,1 18,2 377,6 0,38 
Зимове лимонне 1,15 16,,3 12,9 22,0 521,6 0,33 
Кальвіль донецький 0,95 16,0 8,1 18,7 339,2 0,52 
Кальвіль сніговий 0,42 16,1 4,0 16,3 297,9 0,46 
Ліберті 0,35 16,0 4,3 16,8 233,6 0,38 
Мекінтош 0,29 16,4 6,3 18,1 234,9 0,72 
Ровєснік Гагаріна 0,35 16,1 4,7 17,2 308,9 0,35 
Пріам 0,34 16,0 3,9 16,1 268,6 0,31 
Рубінове Дуки 0,45 16,3 7,8 19,8 327,3 0,43 
Флоріна 0,6 16,1 7,8 17,6 289,4 0,23 

 
Вміст залишкового екстракту без титрованої кислотності в столових 

виноматеріалах із плодів сортів Кальвіль сніговий, Айдаред, Ліберті, Рубінове 
Дуки, Ровєснік Гагаріна вищий, ніж у решти виноматеріалів. 
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Під час порівняння біохімічного складу виноматеріалів зброджених і 
зброджено-спиртованих, відзначено, що на вміст деяких показників впливає 
тривалість бродіння (табл. 2). Так, у зброджено-спиртованих виноматеріалах 
вміст фенольних речовин на 10-20%, пектинових на 4-12 та екстракту на 3-7% 
вищий у порівнянні зі збродженими. Це пов’язано з використанням 
компонентів дріжджами для різних процесі життєдіяльності. Різниця щодо 
дегустаційної оцінки в межах 0,1-0,3 бала. 

Таблиця 2.  
Дегустаційна характеристика виноматеріалів з плодів яблуні різних сортів 

Сорт Характеристика соків та 
виноматеріалів 

Оптична 
густина, 

Д420 

Органо-
лептична 

оцінка, бал 

Айдаред Прозорий, з блиском, сортовий аромат 
виражений, смак повний 0,29 7,83 

Джонатан Прозорий з легким опалом, смак гармонійний 0,41 7,68 
Зимове 
лимонне 

Мутний, аромат слабкий, смак виражений 
недостатньо  0,39 7,28 

Кальвіль 
донецький 

Мутний, аромат слабкий, смак виражений 
недостатньо  0,43 7,2 

Кальвіль 
сніговий 

Прозорий, з блиском, сортовий аромат 
виражений, смак повний 0,3 7,46 

Ліберті Прозорий, з опалом, сортовий аромат 
виражений, смак недостатньо повний 0,34 7,67 

Мекінтош Опал, аромат виражений, смак повний 0,42 7,35 
Ровєснік 
Гагаріна 

Легкий опал, аромат виражений, смак повний 0,38 7,67 

Пріам Легкий опал, аромат виражений, смак повний 0,35 7,58 
Рубінове Дуки Опал, аромат виражений, смак повний. 0,42 7,7 

Флоріна Прозорий, з опалом, сортовий аромат 
виражений, смак недостатньо повний 0,31 7,69 

 
Важливим технологічним показником соків і виноматеріалів є прозорість. 

Чим вона вища, тим менше потрібно додатково обробляти різними 
флокулянтами напівфабрикати до необхідної прозорості (табл. 2). Найвищий 
показник прозорості відзначено у зразках виноматеріалів з сортів Айдаред 
(0,31), Кальвіль сніговий (0,32), Ліберті (0,34), Флоріна (0,3), Пріам (0,36). 
Лише деякі зразки характеризувались легким опалом, який зникав за 
подальшого зберігання виноматеріалів. 

Висновки. Виноматеріали з яблук Айдаред, Рубінове Дуки, Ліберті 
відзначаються високими органолептичними характеристиками: світло-жовтим 
кольором, інтенсивним яблучним ароматом, повним, гармонійним смаком, їх 
доцільно використовувати для виробництва високоякісних сортових сухих 
яблучних вин. Виноматеріали з плодів яблуні сортів Кальвіль сніговий, Пріам, 
Флоріна мають виражений сортовий аромат, але низьку титровану кислотність, 
тому з них рекомендовано готувати купажні нопої з додаванням 
висококислотних виноматеріалів з сортів Зимове лимонне і Кальвіль 
донецький. Отримані результати доцільно використовувати під час планування 
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заготівлі сировини для виробництва продукції підвищеної якості та 
конкурентоспроможності. 
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Анотація: В даній статті представлені традиційні і нетрадиційні види 

сировини для виробництва білково-збивних напівфабрикатів оздоровчого 
призначення. Наведено порівняльну характеристику хімічного складу різних 
видів борошна і визначено найбільш прийнятні для виробництва білково-
збивних напівфабрикатів, зокрема: гарбузове, гречане та рисове борошно.  

Ключові слова: білково-збивні вироби,напівфабрикати, гречане борошно, 
гарбузове борошно, рисове борошно, кукурудзяне борошно, вівсяне борошно, 
хімічний склад. 

Abstract: This article presents traditional and non-traditional raw materials for 
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the production of protein-churned semi recreational purposes. Comparative 
characteristics of the chemical composition of different types of flour and determined 
the most suitable for the production of protein-churned semi, including: pumpkin, 
buckwheat and rice flour. 

Keywords: protein-churned products, prepared food, buckwheat flour, pumpkin 
flour, rice flour, corn flour, oat flour, chemical composition. 

Дослідження останніх років показали, що  якість харчування відіграє роль 
найважливішого чинника адаптації організму до сучасних умов існування 
зростаючого чужорідного навантаження. 

Це пов’язано з двоякою роллю харчового раціону. З одного боку, до 95% 
загального об’єму ксенобіотиків надходить в організм аліментарним шляхом, 
що підкреслює необхідність та значущість контролю безпеки продовольчої  
сировини та харчових продуктів на всіх етапах їх отримання, переробки та 
реалізації. З іншого боку, саме харчові речовини забезпечують реалізацію 
захисно-адаптаційних механізмів: вони на всіх етапах метаболізму вступають в 
безпосередній конкурентний (або синергічний) контакт із чужорідними 
речовинами та використовуються організмом для підтримання стійкої роботи 
гомеостатичних систем [1, 2]. 

Останнім часом позначилася стійка тенденція підвищення споживчого 
попиту на борошняні кондитерські вироби, зокрема білково-збивні. Це 
спричинено різноманітністю їх асортименту та специфічними у кожному 
конкретному випадку споживчими властивостями. Проте багато виробників для 
зниження собівартості борошняних кондитерських виробів використовують 
дешеві сировинні інгредієнти або їх замінники, що значно знижує якісні 
показники продукції та її харчову цінність. 

Білково-збивний (повітряний) напівфабрикат – випечена маса, збита з 
яєчних білків і цукру-піску. У рецептурі напівфабрикату відсутнє борошно 
(винятком є напівфабрикат для торта «Київський»), тому він відрізняється 
легкістю і крихкістю, білого кольору, з шероховатою поверхнею, дуже тонкою 
дрібнопористою скоринкою. З повітряного напівфабрикату готують тістечка 
«Меренги». 

Також у виробництві окремих видів білково-збивних виробів 
використовують різні види борошна зокрема: гречане, гарбузове, рисове, 
вівсяне, кукурудзяне, пшеничне вищого сорту.  

Хімічний склад різних видів борошна, яке використовують у виробництві 
білково-збивних напівфабрикатів наведено у таблиці. 

Гречане борошно характеризується підвищеним вмістом білка, кальцію і 
заліза, містить лецитин, що знижує рівень холестерину. Білок гречаного 
борошна містить всі необхідні амінокислоти (лізин, треонін і т. д.),  Такий білок 
має низький вміст жирів і підвищений вміст клітковини, що робить гречане 
борошно незамінним продуктом для здорового збалансованого харчування. У 
гречаному борошні дуже мало цукру і вуглеводів, тому його вживання сприяє 
швидкому очищенню організму від шлаків та інших шкідливих речовин.  

Рисове борошно використовується в складі борошняних сумішей, 
рекомендується при захворюваннях травної системи. Рисове борошно 
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виробляють з меленого полірованого рису, який складається здебільшого з 
крохмалю і зовсім не містить глютену.  

Таблиця 
Хімічний склад різних видів борошна для білково-збивних 

напівфабрикатів з розрахунком на 100 г продукту 

Показники 
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Білки, г 9 13,6 13 10 10,8 7,2 5,95 
Жири, г 27,24 1,2 6,8 1,6 1,3 1,5 1,42 
Вуглеводи, г 43,01 71,9 64,9 56,1 69,9 72,1 80,13 

Мінеральні речовини, мг 
Кальцій 172 41 56 58 18 20 10 
Магній 130 251 110 63 16 30 35 
Натрій 9 11 21 10 3 7  
Калій 314 577 280 147 122 147 76 
Фосфор 258 337 350 275 86 109 98 

Вітаміни, мг 
В1  0,082 0,4 0,35 0,28 0,17 0,35 0,14 
В2  0,414 0,18 0,1 0,11 0,04 0,13 0,21 
В6  0,036 0,5 0,5 0.15 0,17 0,8 0,436 
РР 1,422 3,1 4,3 4,16 1,25 1,8 2,59 
В9 0,73 0,32 0,32 0,45 0,27 1,15 0,15 
Е 13,54 0,3 1,5 0,12 1,6 0,6 0,11 

 
Гарбузове борошно порівняно з пшеничним, містить у 17 разів менше 

крохмалю, в 4 рази більше білка, клітковини та жирів – у 14 і 22 рази, 
відповідно. Гарбузове борошно містить вдвіч більше кальцію та міді, цинку – 
майже в 3 рази, магнію – в 6 разів, калію – в 7 разів. Воно містить значну 
кількість жиророзчинних вітамінів. Гарбузове борошно містить більше, ніж 
пшеничне, водорозчинних вітамінів: піридоксину – у 8 разів, пантотенової 
кислоти та ніацину – вдвічі, рибофлавіну – в 58 разів. Вивчення хімічного 
складу дають можливість зробити висновок про доцільність заміни пшеничного 
борошна на гарбузове з метою підвищення харчової цінності борошняних 
кондитерських виробів. 

Вівсяне борошно. За складом амінокислот вівсяне борошно є найближчим 
до цінного м'язового білка, що робить його чудовим дієтичним продуктом. У 
вівсяному борошні зосереджено багато легкозасвоюваних вуглеводів, крім того, 
воно сприяє утворенню в організмі серотоніну, який відповідальний за гарний 
настрій. 

Борошно вівсяне відрізняється зниженим вмістом крохмалю і підвищеним 
вмістом жиру і рослинних харчових волокон.  

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 15 



 Том 4. Выпуск 2(2)                                                                                                                          Технические науки          

Кукурудзяне борошно. Використовується в складі сумішей для дієтичного 
та дитячого харчування, рекомендується при захворюваннях шлунково-
кишкового тракту. 

Кукурудзяне борошно, так само як і жовта кукурудза з якої його 
виробляють, містить велику і різноманітну кількість корисних, речовин, 
вітамінів і мінералів. Користь кукурудзяного борошна полягає в наявності 
таких елементів, як кальцій, калій, магній, крохмаль і залізо; вітамінів групи В і 
вітаміну РР. 

Кукурудзяне борошно допомагає травленню, нормалізує обмінні процеси і 
очищає наш організм. Вироби з кукурудзяного борошна вважаються дієтичною 
їжею.  

Пшеничне борошно. Борошно містить величезну кількість вітамінів, 
макро- і мікроелементів. Серед вітамінів в борошні наявні: холін, вітаміни 
групи B (B1, B2, B5, B6, B9), вітаміни PP, E і H. 

Серед макро і мікроелементів в борошні наявні кальцій, калій, натрій, 
магній, залізо, фосфор, хлор, алюміній, титан, нікель, олово, йод, мідь, хром, 
молібден, цинк, бор, селен та інші. Тобто в борошні містяться практично всі 
необхідні для організму мінеральні речовини. 

Мигдальне борошно. Мигдаль вважається корисним горіхом, його 
використовують в кулінарії та споживають у вигляді закуски між прийомами 
їжі. Тому цінуються і масло і борошно, одержувані з нього. 

Мигдальне борошно є здоровою альтернативою борошна пшеничного. 
Перевага його полягає в тому, що в ньому немає клейковини. Тому його можна 
використовувати у випічці та під час приготування багатьох інших страв. Його 
можна використовувати і тим, хто страждає алергією на клейковину або 
дотримується дієти за іншими медичними показаннями. 

Оцінивши всі корисні властивості різних видів борошна  актуальним є 
наукове обґрунтування технології білково-збивних виробів оздоровчого 
призначення шляхом раціонального використання традиційних і нетрадиційних 
видів сировини, яка забезпечує мікроелементний статус організму, сприяє 
покращенню роботи кишкового тракту, сприяє зменшенню цукроємкості 
збивних виробів та їх глікемічного індексу, а також розширенню асортименту 
борошняних кондитерських виробів підвищеної біологічної цінності, доступних 
для широких верств населення України. 

За контроль при виготовлення білково-збивних напівфабрикатів ми 
використовували напівфабрикати з мигдальним борошном, але сьогодні 
мигдальне борошно є досить дорогим (вартість коливається від 500 до 800 грн 
за 1 кг); крім того, вироби є достатньо калорійні, з підвищеним вмістом жирів. 
Розроблена технологія дозволяє ввести до рецептури білково-збивних виробів 
до 50% гречаного, гарбузового або інших видів борошна, що дозволяє суттєво 
знизити вартість та енергетичну цінність розроблених виробів. 

Отже, за результатами технологічних проробок, за даними хімічного 
складу і органолептичної оцінки готових напівфабрикатів найоптимальнішими 
видами борошна для виробництва білково-збивних виробів визнані наступні:  
гречане, гарбузове, рисове.  
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 Висновок: Використання у виробництві білково-збивних виробів 
гречаного, рисового, гарбузового борошна дозволяє суттєво покращити їх 
біологічну цінність та знизити калорійність та вартість 
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Анотація. В роботі розглядається дія композитних реагентів на 
мікробіологічну забрудненість води, а також їх коагулююча і флокулююча 
здатність. 

Ключевые слова: вода, реагент, солі, мікроорганізми, забрудненість.  
Abstract. The question of lowering of microbiological muddiness of water is 

examined in the article. Them coagulative and flocculating ability. 
Key words: water, reagent, salt, microorganism, muddiness. 
Вступ. Постійне зростання антропогенного тиску на джерела питного 

водопостачання призводить до різкого збільшення рівнів хімічного і 
біологічного забруднення води водозаборів станцій водопідготовки. 
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Водоочисні станції в Україні запроектовані і працюють за традиційною 
технологією, яка включає знезаражування води хлором при дозах 3-10 мг/л або 
хлорамінами, коагуляцію домішок із застосуванням коагулянтів, прояснення 
води відстоюванням та фільтруванням на швидких фільтрах або контактних 
прояснювачах. Така технологія може забезпечити лише знезаражування 
природної води, зниження її каламутності і кольоровості і не розрахована на 
вилучення з води розчинних антропогенних токсичних домішок органічної і 
неорганічної природи. 

Застосування хлору в технологіях водопідготовки призводить не тільки до 
забруднення питної води високотоксичними хлорорганічними сполуками, а й 
загрожує екологічною катастрофою, яка може бути зумовлена необхідністю 
транспортування, зберігання і застосування значних кількостей рідкого хлору. 

Нові санітарні правила і норми „Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості 
води централізованого господарсько-питного водопостачання” (затверджені 
наказом МОЗ України за №383 від 23.12.96 р.) значно підвищили вимоги до 
рівня очистки води на водопровідних станціях. 

Мета статті. Впровадження нового стандарту на якість питної води 
вимагає удосконалення технологічних режимів процесів водопідготовки, 
застосування нових високоефективних реагентів в технологіях підготовки 
питної води  та модифікації або впровадження нових видів засипки на 
фільтрувальних спорудах. Лише за таких умов бар’єрна функція очисних 
споруд станцій водопідготовки може бути піднята до належного рівня. Про 
актуальність цієї проблеми свідчать дані Державного комітету будівництва, 
архітектури та житлової політики України, що понад 70% поверхневих джерел 
водопостачання за якістю води відносять лише до третього класу і що особливо 
прикро – різко зріс рівень мікробіологічного забруднення поверхневих вод, що 
ускладнює проблему одержання епідемічно безпечної питної води [1]. 

Виклад основного матеріалу. За останні роки в усьому світі 
спостерігається різке зростання захворювань з водним шляхом поширення. 
Надзвичайно небезпечні інфекції хвороби бактеріального, вірусного та 
паразитарного походження передаються водним шляхом, тому обов’язковою і 
найвідповідальнішою стадією водопідготовки є надійне знезаражування води 
джерела питного водопостачання. 

До процесу знезаражування води існує ряд обов’язкових вимог [2]: 
− при знезаражуванні природних вод необхідно забезпечити повне 

вилучення патогенних і зниження концентрації індикаторних мікроорганізмів 
до нормативних вимог; 

− технологія знезаражування питної води має бути розрахована на 
максимально можливі концентрації патогенних мікроорганізмів у воді джерела 
питного водопостачання; 

− процес знезаражування води в технології водопідготовки має бути 
безперервним; 

− технології і реагенти знезаражування не повинні приводити до 
утворення побічних токсичних продуктів у кількостях, що перевищують ГДК. 

Основні методи знезаражування води, що знайшли застосування в 
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практиці водопідготовки, не відповідають цим вимогам у повному обсязі. 
Характерною особливістю поверхневих вод України – основного джерела 

водопостачання є високий вміст в них органічних домішок природного і 
антропогенного походження та високий рівень мікробіологічного забруднення. 
Обробка води з високим вмістом органічних сполук дезінфектантами-
окисниками, зокрема, хлором, його сполуками, озоном завжди призводить до 
значного забруднення води токсичними хлорорганічними речовинами та 
продуктами окиснення органічних домішок природної води. Отже, 
знезаражування вод поверхневих джерел водопостачання загальноприйнятими 
методами завжди призводить до підвищення токсичності питної води. Це і 
стало головною причиною пошуку альтернативи хлору та озону в технологіях 
знезаражування природних вод [3, 4]. 

Вітчизняні і зарубіжні фахівці вважають, що альтернативою реагентам-
окисникам в технологіях підготовки питної води в централізованих і локальних 
системах водозабезпечення можуть стати реагенти, розроблені на основі 
гуанідинвмісних біоцидних полімерних сполук [5, 6]. 

Введення в структуру ланцюга водорозчинних органічних полімерних 
сполук біоцидних фрагментів відкриває перспективу для створення реагентів 
нового покоління, які зможуть поєднувати у собі дуже важливі для технології 
водопідготовки функції дезінфектанта і флокулянта.     

В ЗАТ „Українські екологічні технології” на основі хлориду і фосфату 
полігексаметиленгуанідину розроблений високоефективний реагент „Аквадез” 
з високими антимікробною активністю і флокулюючою здатністю [7]. 

Знезаражуючий реагент „Аквадез” можна представити структурною 
формулою: 
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Біоцидні властивості реагенту „Аквадез” зумовлені наявністю в 

полімерному ланцюзі солей полігексаметиленгуанідину (ПГМГ) гуанідинових 
груп, які регулярно чергуються із ланцюжком із шести (-СН2-) груп. 

Біоцидні властивості солей полігексаметиленгуанідину широко вивчались 
протягом тривалого часу в провідних наукових центрах України, Росії, США, 
країн Європи. Встановлено, що біоцидна дія солей ПГМГ аналогічна до дії 
інших катіонних біоцидів. Оскільки мікроорганізми мають переважно 
негативний сумарний заряд, то за рахунок електростатичної взаємодії 
позитивно заряджений гуанідиновий фрагмент закріплюється і сорбується на 
поверхні клітини. Це призводить до зниження інтенсивності електронного 
транспорту і до різкого зростання проникливості зовнішніх мембран. В 
середині клітини ПГМГ паралізує функцію обміну ферментів, порушує 
здатність нуклеїнових кислот і білків до відтворення і пригнічує дихальну 
систему. Така негативна дія поряд з руйнуванням стінок клітини призводить до 
загибелі мікроорганізму [8]. 
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Солі ПГМГ ефективні проти широкого спектру мікроорганізмів: бактерій, 
вірусів, грибів, мікроводоростей. Вони відносяться до обмеженого кола 
біоцидів ефективних проти грампозитивних і грамнегативних, проти аеробних і 
анаеробних мікроорганізмів (табл.1). 

Таблиця 1 
Мінімальна бактеріостатична концентрація (МБСк) біоцидних  

гуанідинвмісних полімерів [8] 
Тест-мікроорганізми ПГМГ-фосфат*, мкг/мл ПГМГ-хлорид**, 

мкг/мл 
Staph. Aureus 0,3 0,6 
Ps. Aeruginosa 6,2 9,7 

Serratia marcescens 10,0 12,1 
Proteus vulgaris 0,6 1,2 

Klebsiella pneumonical 0,1 0,2 
Echerichia coli 0,1 0,3 

Aspergillus niger 12,0 14,7 
Candida geotrichim 7,2 9,8 
Penicilium glaucum 10,1 11,0 

Salmonella typhimurum 15,0 18,0 
Pytiosporum 16,0 24,0 

Alternaria tennes 17,0 21,0 
Coniophora cerebella 18,0 19,3 
Polipoms versicolor 20,0 22,2 

Trichophyton craterioform 33,0 34,0 
Mycosporum lanosum 14,0 16,2 

Dermatophyton 18,0 18,0 
Frichoderma viride 18,0 18,0 
Epiderma rubrum 18,0 20,1 

Epidermaphyton Kaufman-Wolf 10,0 15,0 
Zeitimis tigrinus 26,0 29,0 

Selerophoma pityophila 25,0 25,0 
Scendesmus guadricauda 26,0 31,0 

Примітка. *ПГМГ-фосфат – полігексаметиленгуанідин-фосфат; 
                  **ПГМГ-хлорид – полігексаметиленгуанідин-хлорид. 

 
Незважаючи на сильну біоцидну дію стосовно багатьох мікроорганізмів 

солі ПГМГ за даними токсикологічних досліджень є досить безпечними для 
людей, тварин і довкілля. Вони належать до мало небезпечних речовин (4 клас 
згідно ГОСТ 12.1.007-76) при потраплянні на шкіру та помірно небезпечних 
речовин (3Й клас) при надходженні в організм через шлунок [8]. 

Висока знезаражуюча здатність діючих речовин „Аквадезу” та низька 
токсичність для людей, тварин і теплокровних істот відкривають гарну 
перспективу для застосування цього реагента в різних галузях водопідготовки, 
зокрема, для знезаражування і очистки природних вод в системах локального і 
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централізованого постачання питної води, для консервування питної води при 
тривалому її зберіганні і транспортуванні. 

Полігексаметиленгуанідин гідрохлорид при концентрації, рівній 1 мг/дм3, 
через 60 хв здатний повністю знезаразити воду від Е·coli (початкова 
концентрація до 108 КУО/дм3 і бактеріофагу Т (початкова концентрація 105 
БУО/см3) [6]. 

За високих рівнів хімічного і біологічного забруднення вод відомі методи 
із застосуванням окисників, йонів металів, УФ випромінювання дуже часто 
недостатньо надійно знезаражують воду, особливо у випадках забруднення вод 
резистентними до дії дезінфектантів мікроорганізмами: цисти найпростіших, 
яйця гельмінтів, віруси гепатиту А, поліовіруси, ротавіруси тощо. В цьому 
випадку бажаного ефекту знезаражування води можна досягнути поєднанням 
знезаражування із застосуванням дезінфектантів з коагуляційною очисткою 
води. 

Введення коагулянтів дозволяє бактерії, гриби і віруси перевести в 
грубодисперсну фазу і флокули гідроксиду алюмінію або заліза з сорбованими 
на них мікроорганізмами вилучити з води на стадії прояснення і фільтрування. 
Підвищення ефективності коагуляційної очистки сприяє підвищенню 
надійності знезаражування питної води. 

Слід зазначити, що крім високого біоцидного потенціалу гуанідинвмісні 
полімери мають достатньо високу флокулюючу здатність. Флокулююча дія 
солей ПГМГ пов’язана з позитивним зарядом гуамідинової групи полімеру, що 
надає їм властивості катіонного флокулянта. Введення солей ПГМГ 
інтенсифікує процеси агрегації мікрофлокул, присутніх в природних 
каламутних водах, або тих, що утворюються під час гідролізу солей алюмінію в 
процесах коагуляційної очистки води. За даними [6] застосування солей ПГМГ 
дозволяє знизити концентрацію солей алюмінію у очищеній воді на 30-50%, 
вилучити до 80% заліза і знизити вміст важких металів на 25-95% (залежно від 
природи металу). 

Висновки. Таким чином, високий знезаражуючий потенціал, широкий 
спектр біоцидної дії, висока флокулююча здатність, низька токсичність солей 
ПГМГ можуть не лише забезпечити надійне знезаражування питної води, а й 
вирішити проблему одержання якісної питної води в локальних і 
централізованих системах водозабезпечення. 
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Анотація. В роботі досліджується доцільність впровадження продуктів з 

новими функціонально-технологічними показниками та їхнього впливу на 
організм людини, що дає можливість розробки раціонального харчування для 
людей різних вікових груп. 

Ключові слова: харчування,технологія, якість, шинкові вироби, цитрат 
натрію. 

Abstract. In the paper the feasibility of implementing projects with new 
functional and technological indicators and their impact on the human body, which 
allows development of nutrition for people of different age groups.  

Keywords: nutrition, technology, quality, hams wares, sodium citrate. 
Вступ.  Харчування, як єдине джерело пластичного матеріалу та енергії 
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має надзвичайно велике значення для зростаючого, що розвивається організму 
На необхідність раціонального харчування для гармонійного розвитку людини, 
підвищення його опірності до впливу факторів зовнішнього середовища та 
профілактики цілого ряду захворювань (рахіт, анемія, відставання у фізичному 
розвитку, гіповітаміноз і ін) вказують багато провідних вітчизняних та 
зарубіжних досліджень [4]. 

Огляд літератури.  Формування наукових уявлень про харчування і роль 
харчових речовин у процесах життєдіяльності почалося з середини XIX 
століття, чому передував ряд наукових відкриттів, безпосередньо пов'язаних з 
харчуванням. Паралельно з розвитком наукових знань про процеси, що 
протікають в людському організмі, формулювалися взаємопов'язані теорії 
харчування. На даний час існує безліч доповнюють один одного концепцій 
харчування, основними, на наш погляд, є концепції збалансованого, 
адекватного, раціонального і, нарешті, функціонального харчування [2].  

Однак широке поширення рафінованих продуктів, звільнених від 
баластних речовин, зовсім не сприяло зміцненню здоров'я людства. Навпаки, як 
раз в цей час в найбільш розвинених країнах все частіше і частіше стали 
фіксуватися так звані хвороби цивілізації» - атеросклероз, діабет, остеохондроз, 
остеоартроз та інші хвороби. 

Мета досліджень. Метою дослідження є розробка і обґрунтування 
рецептур і технології спеціалізованих шинкових виробів для харчування 
відповідно до нутрієнтно-технологічними рекомендаціями до їх складу і якості. 

Для реалізації поставленої мети передбачається рішення завдання - 
дослідити вплив комплексу харчових добавок на функціонально-технологічні 
властивості м'ясної сировини і шинкових виробів. 

Матеріали та методи досліджень.  Дослідження проводились в науково- 
дослідній лабораторії кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів 
НУБіП України. В лабораторних умовах було зроблено експериментальні 
зразки шинок з різним відсотком шприцювання розсолом, а також був 
зроблений контрольний зразок. Далі були проведені дослідження впливу 
сумішей на основі цитрату натрію на функціонально-технологічні властивості 
сировини і готового продукту. При виконанні роботи експериментальні 
дослідження здійснювали за такими методиками: вміст вологи – висушування 
зразка до постійної маси при температурі 105 °С згідно з ГОСТ 4288-76 [1]. 

Визначення вологозв'язуючої здатності досліджуваних зразків здійснювали 
за допомогою методу пресування. Експериментально встановлено, що 1 см 2  
площі вологої плями фільтра відповідає 8,4 мг вологи. 

Результати власних досліджень.  Використання результатів проведених 
досліджень дозволить розширити асортимент шинкових виробів, адаптованих 
до специфіки харчування людей різних вікових категорій. На підставі 
виконаних досліджень розроблено експериментальний продукт «Шинка варена 
в оболонці для харчування людини» . Встановлено, що зберігання шинкових 
виробів в поліамідній оболонці для харчування людей різних вікових груп  при 
температурах від 0 до 6°С протягом 15 діб гарантує доброякісність розроблених 
шинкових виробів і хороші органолептичні показники [3]. 
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За результатами оцінки, виконаної в дослідах була виконана комплексна 
оцінка та встановлена висока ступінь адекватності розроблених рецептур 
шинкових виробів та нутрієнтно-технологічних рекомендацій, які 
характеризуються високими фізико-хімічними та функціональними 
показниками, які наведені в таблиці 1.  

З табличних даних ми можемо побачити, як змінилися функціонально-
технологічні показники готового продукту в порівнянні з контрольним зразком. 
Зрозуміло, що завдяки добавці на основі цитратів підвищується ВЗЗ та 
пластичність готових шинкових виробів, завдяки кращому утриманню вологи в 
продукті. 

Таблиця 1 
Функціонально-технологічні показники готових шинок 

Найменування Показник Кількість розсолу, % 
20 30 40 

Зразок № 1 ВЗЗ, % 47,9 48,1 49,4 
Пластичність 4,15 4,2 4,3 

Зразок № 2 ВЗЗ, % 50,6 52,8 56,9 
Пластичність 4,3 4,45 4,6 

 
Зміна рН м’яса в готовому продукті, залежно від %  введення розсолу до 

маси сировини наведена на рис.1 

 
Рис. 1. Зміна величини рН готового продукта 

 
З даних графіку можна побачити, зміна рН в готових шинкових виробах з 

функціональною добавкою збільшується та прямує майже до нейтрального 
значення в порівнянні з контрольним зразком. 

Таблиця 2 
Вихід шинок 

Найменування Показник Кількість розсолу, % 
20 30 40 

Зразок № 1 Вихід, % 89 90 92 
Зразок № 2 Вихід, % 118 120 124 
 
Завдяки використанню добавок на основі цитрату натрію дозволяє 

збільшити вихід готового продукції в оболонці, завдяки кращому утриманню 
вологи в продукті під час термічної обробки на відміну від контрольного 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 24 



 Том 4. Выпуск 2(2)                                                                                                                          Технические науки          

зразку, вихід в середньому підвищується на 15-25%. 
Висновок.  Отримані нами дані свідчать про відсутність у випробовуваних 

зразках, застосованих у шинкових виробах харчових добавок, кумулятивної 
токсичної дії, що дозволяє рекомендувати випробувані добавки для 
застосування в технології виробництва м'ясних продуктів для харчування 
людей з різними хворобами шлунку. 

У всьому світі приділяється велика увага промислового виробництва 
функціонально-технологічних продуктів харчування, так як воно дає 
можливість створення рецептур, відповідних до особливостей організму людей 
різних вікових груп.  

Використання сучасного обладнання, що дозволяє забезпечити необхідну 
ступінь обробки сировини при кращого збереження поживних речовин та 
виготовлення продукції в зручній для споживача упаковці, що гарантує 
тривалий термін його зберігання, а також зниження трудових витрат при 
приготуванні їжі в домашніх умовах та забезпечення високого гігієнічної якості 
продукції. 
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Анотація. В роботі розглядається розроблення рецептури котлет з 

додаванням клітковини льону. Застосування клітковини у напівфабрикатах 
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cприяє розширенню асортименту та покращанню органолептичних показників 
продукту, також дозволяє отримати продукти профілактичного призначення. 

Ключові слова: льон, харчові волокна, напівфабрикати, котлети, свинина 
жирна і напівжирна, хліб, сіль, спеції, фізико-хімічні дослідження, волога, рН, 
органолептичні показники. 

Abstract. We consider the development of meatballs recipe with the addition of 
fiber flax. The use of fiber in semi cpryyaye range expansion and improved 
organoleptic characteristics of the product, and get products of preventive value. 

Key words: flax, fiber, ready meal, chops, pork fat and bold, bread, salt, spices, 
physico-chemical studies, moisture, pH, organoleptic properties. 

Вступ. Сьогодні говорити про здорове харчування модно не тільки в 
жіночому середовищі, але і в чоловічому. Адже здорове харчування — це не 
тільки гарне самопочуття і позбавлення від багатьох недуг, міцна нервова 
система і нормалізація ваги. Також щоб продукти стали привабливими для 
українського споживача, вони повинні органічно увійти до складу традиційного 
національного харчування та до структури виробництва харчових продуктів. На 
даний час вже ніхто не сумнівається в необхідності правильного харчування 
для збереження власного здоров'я. Одним із рішень поставленого завдання є 
додавання до рецептури м'ясних виробів рослинної клітковини [1]. Особливості 
дієти сучасної людини і широке поширення високорафінованих харчових 
продуктів поступово привели до дефіциту в харчуванні грубоволокнистих 
баластних речовин. Відсутність харчових волокон в дієті може викликати 
розвиток ряду захворювань. 

Огляд літератури. Основна роль харчових волокон полягає в регулюванні 
роботи шлунково-кишкового тракту. 

Розчинні харчові волокна досягають товстого кишківника в незмінному 
вигляді, де гідролізуються ферментами мікроорганізмів. Продукти гідролізу, 
що утворюються, використовуються для живлення корисною мікрофлорою 
кишківника, передусім біфідобактеріями, тобто вони являються пребіотиками. 

Нерозчинні харчові волокна мають здатність зв'язувати воду в кишківнику; 
посилювати подразливу дію їжі, що призводить до стимуляції перистальтики 
кишківнику і швидшого транзиту їжі; адсорбувати і виводити токсичні 
речовини з організму; зв'язувати кислоти, адсорбувати стеарини і знижувати 
рівень холестерину, а також беруть участь в механізмі попередження карієсу. 
Крім того, до складу волокон входять макро- і мікроелементи, що беруть участь 
в кровотворенні, є складовими частинами ряду гормонів, вітамінів, ферментів. 
А достатня кількість волокон в їжі призводить до відчуття насичення і сприяє 
меншому споживанню енергії з їжею. 

Основними джерелами харчових волокон є злакові культури і продукти їх 
переробки - житні і пшеничні висівки (53-55 %), овочі (20-24 %), фрукти і інші 
рослинні об'єкти [2]. 

Використання харчових волокон в харчовій промисловості постійно росте і 
охоплює безліч галузей. До продуктів, що збагачуються харчовими волокнами, 
відносяться передусім хлібобулочні, макаронні, кулінарні і кондитерські 
вироби, напої, десерти і закуски. У меншій мірі збагачуються харчовими 
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волокнами м'ясні продукти. 
 Перевагою застосування клітковини є те, що при її використанні 

стабілізуються реологічні властивості фаршу, завдяки високій вологозв'язуючій 
здатності поліпшується процес формування виробів, збільшується вихід 
готового продукту, зменшуються втрати при термообробці, покращуються 
органолептичні показники. Окрім цього, відбувається збагачення продуктів 
харчування баластними речовинами, а також зменшується їх калорійність [1, 3]. 

Мета роботи. Визначити можливість використання харчових волокон 
льону в якості замінника основної сировини для січених напівфабрикатів. 
Дослідити зміни фізико-хімічних і органолептичних показників котлет з 
заміною основної сировини на 5 % клітковини льону.  

Матеріал і методика дослідження. При виконанні досліджень 
використовувалися стандартні і загальноприйняті органолептичні, фізико-
хімічні, структурно-механічні 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. 

Для досліджень використовували м'ясо свинини напівжирної і жирної, 
яловичину І ґатунку, клітковину льону, хліб. 

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. 

 

 
Рис. 1 Зміна вологозвязуючої здатності січених напівфабрикатів протягом 

терміну зберігання 
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На даному етапі роботи були проведені дослідження функціонально-
технологічних властивостей січених напівфабрикатів контрольного та 
дослідного (котлет) із заміною яловичини на харчові волокна льону [4]. Заміна 
проводилась у відсотковому співвідношенні - 5 % до маси основної сировини. 
Котлети зберігали протягом 30 діб при температурі – 10 0С. 

Здатність харчових волокон утримувати воду пов’язана із степенем 
гідрофільності та кількістю присутньою в них біополімерів, характером 
поверхні і пористості частин, їх розмірами. Гідратація гідрофільних колоїдів 
обумовлена електростатичними силами. На поверхні колоїдних частинок 
високомолекулярних речовин за рахунок електричних зарядів, які утворюються 
внаслідок іонізації, утворюються оболонки, відповідні до диполів води, 
орієнтованих в залежності від знака заряду високомолекулярного з’єднання 
своїм позитивним або негативним кінцем. В набряклому полімері розрізняють 
два види води: зв’язану (гідратовану) і вільну (капілярну).  

       
Аналізуючи результати досліджень, стає зрозуміло, що чим вищі 

гідрофільні властивості полімеру, тим більше він утримує зв’язаної води, і тим 
самим підвищується пластичність і вихід продукту (рис. 1, 2, 3).   

 Збільшення ефективності виробництва якісних м’ясних продуктів 
можливе за рахунок раціонального використання сировини і застосування 
прогресивних технологій.  

Отже, проведені дослідження свідчать про те, що заміна основної 
сировини клітковиною є доцільною. 

Висновки:  
1. Виконаний ряд експериментальних досліджень, дозволяє зробити 

висновок, що заміна основної сировини січених напівфабрикатів клітковиною 
льону покращує ряд показників продукту.  

2. Використання харчових волокон льону збільшує пластичність, вихід, 
зберігає соковитість у котлетах під час зберігання,. 
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Рис. 2 Зміна пластичності при 

зберіганні у замороженому 
контрольного стані 

 
Рис.3 Залежність виходу продукту 

від терміну зберігання 
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Анотація. В роботі представлено вплив маринадів з серцевиною та 

м’якоттю ананасу на технологічні властивості натуральних м'ясних 
напівфабрикатів. 

Ключові слова: маринад, кислоти фруктові, ананас, ферменти, бромелаїн. 
Abstract. The paper presents the effect of marinades with the core and pulp of 

pineapple on the technological properties of natural meat products. 
Keywords: pickles, fruit acid, pineapple, enzymes, bromelain. 
Вступ. За останні роки різко змінилась структура споживчого ринку. В 

усьому світі зберігається тенденція до створення такого продукту, який 
потребує мінімального часу для його приготування в домашніх умовах. 

В Україні величезний асортимент м'ясної продукції. Та найбільшу цінність 
мають саме натуральні напівфабрикати. 

Сьогодні м’ясні напівфабрикати представлені у великому асортименті, які 
можна об’єднати в дві групи: натуральні напівфабрикати (великошматкові, 
порційні і дрібношматкові) та січені напівфабрикати (з начинкою і без). 

Натуральні напівфабрикати виробляють в маринадах, заливках і без їх 
додавання у вигляді охолоджених чи швидкозаморожених продуктів. 

Нові види продуктів з групи охолоджених м'ясних напівфабрикатів — 
вироби в маринадах. Використання маринадів дає змогу не тільки розширити 
асортимент, а й збільшити термін придатності охолоджених напівфабрикатів 
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без погіршення їхнього товарного вигляду в період реалізації. Витримування 
м'яса у маринаді забезпечує соковитість і гармонійні органолептичні 
властивості. 

Огляд літератури. Маринад – це суміш спецій, солі і кислоти на рідкій 
основі чи в сухому вигляді. Основними компонентами маринаду, що впливають 
на технологічні характеристики, органолептичні властивості та вихід, є сіль та 
кислота. Ці компоненти, перш за все, надають продукту специфічні 
органолептичні та технологічні властивості. 

До складу маринадів входять часто прянощі, зелень, сіль, ароматизатори, 
ферменти, різні добавки, рослинна олія, засоби для зберігання свіжості. 

Застосовуючи різні маринадні заливи, можна розширювати асортимент 
м'ясних напівфабрикатів. Відмінність маринованих м’ясних напівфабрикати від 
звичайних натуральних криється не тільки у зовнішньому вигляді, а й у 
смакових властивостях. За допомогою маринування збільшується термін 
зберігання напівфабрикатів до трьох тижнів, а в деяких випадках досягається 
більший вихід при подальшій термообробці. 

Для більш ефективної консервуючої дії розповсюджене використання 
кухонної солі разом із харчовими кислотами. Процес маринування разом із 
процесом соління забезпечує у сировині і готових продуктах формування 
необхідних технологічних (вологозв’язуюча здатність, еластичність, опірність, 
руйнуванню, ніжність) і споживчих (смак, аромат, колір, консистенція) 
властивостей. 

Харчові кислоти, вступаючи у взаємодію з компонентами сировини, 
надають продукту приємний специфічний смак і аромат, частково 
розщеплюють білки і жири, що робить його більш м’яким і смачним.  

Ферментативний каталіз є потужним засобом, який пришвидшує хімічні 
реакції. Все живе на землі виявляє здатність за допомогою ферментів 
каталізувати тисячі різних хімічних реакцій. 

Серед протеолітичних ферментів, які виділяють з рослинної сировини, 
найбільше розповсюдження отримали бромелаїн з ананасів, фіцин з інжиру, 
папаїн з динного дерева.  

Рослинні протеази спочатку руйнують мукополісахариди основної 
речовини тканини, потім перетворюють волокна сполучної тканини на аморфну 
масу [1]. 

Різні види ананасу відрізняються по активності протеолітичних ферментів, 
які містяться в них. Однак плоди ананасу використовують лише у харчових 
цілях. Виділення ферменти із листя ускладнено через присутність хлорофілів і 
глікозидів з неприємним смаком. Тому промислове виробництво бромелаїну 
засноване на використанні білої соковитої м’якоті стебел ананасу.  Після зняття 
плодів стебла зривають з коріння, подрібнюють, відпресовують сік, із якого 
фракційним осадженням органічними розчинниками виділяють активний 
фермент [2,3]. 

Мета досліджень. Дослідити вплив маринадів з серцевиною та м’якоттю 
ананасу на технологічні властивості натуральних м'ясних напівфабрикатів. 
Вивчити на модельних системах вплив частин ананасу на зміну 
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органолептичних, фізико-хімічних та структурно-механічних властивостей 
м’ясних напівфабрикатів в залежності від кількості їх додавання. 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження (граничну напругу зсуву 
за ГОСТ Р 54520 – 2011, величину рН м'яса, а також вологозв'язуючу здатність 
м’яса) проводили в лабораторних умовах кафедри технології м’ясних, рибних 
та морепродуктів Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. У яких визначали фізико-хімічні показники. 
Для дослідів використовувалося м’ясо яловичини, сіль, олію соняшникову 
рафіновану, м'якоть та серцевину ананасу, прянощі. 

Результати досліджень. Щоб більш яскраво була виражена дія ферменту 
бромелаїну, для досліджень було взято м′ясо зі значною кількістю сполучної 
тканини, який, як вже було сказано, здатен перетворити її на аморфну масу. 
Також бромелаїн сприяє зменшенню стійкості сполучної тканини до 
нагрівання. Це значно зменшує час термічної обробки при  приготуванні 
м′ясних напівфабрикатів. При цьому зберігає здатність змінювати тканину при 
тепловій обробці.  

Для визначення ефективності дії маринаду на основі рафінованої 
соняшникової олії, були виготовлені зразки маринованих напівфабрикатів з 
концентрацією серцевини та м’якоті ананасу 10 %. Контрольним зразком було 
м'ясо посолено кухонною сіллю у кількості 2,5 %. Зразки зберігали при 
температурі +4-+80С протягом 3 діб. 

 

 
Рис.1. Залежність граничної напруги зсуву напівфабрикатів від часу 

маринування 
 

Фермент ананасу бромелаїн належать до класу гідролаз, підгрупи протеаз, 
що каталізують реакції розщеплення білка і поліпептидів. Аналізуючи дані, 
можна зробити висновок, що м′ясо, яке зберігалося в маринаді, до складу якого 
входить ананас, стало значно м′якшим.  

Значення рН ананасу становить 3,5 – 4, тоді коли рН яловичии 5,8. 
Використання маринаду, в склад якого входить ананас, дає можливість 
вплинути на рН м′яса, тим самим продовжити його термін зберігання.  

Маринування напівфабрикатів також дозволяє зберігати на певному рівні 
вологозв′язуючу здатність м’яса, тим самим зберегти соковитість готового 
продукту. 
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Рис.2. Залежність величини рН напівфабрикатів від часу маринування 

 

Рис.3. Залежність значення ВЗЗ напівфабрикатів  від часу маринування 
 

Висновок. Застосування фруктів для обробки м'яса дозволяє 
інтенсифікувати технологічні процеси, покращити якість готової продукції, 
зекономити цінну харчову сировину. 

Механізм дії власних ферментних систем при переробці даної сировини 
контролюється умовами, які забезпечують цілеспрямований розпад біосистем з 
утворенням смакових та ароматичних речовин, формування необхідних 
реологічних та функціонально-технологічних властивостей харчових систем. 

 
Література: 
1. Здоров'я людини: наукові основи харчування [Електронний ресурс]/ 

М.П.Гуліч// Медична газета здоров'я України. - 2003. - 62. 
2. Раціональне харчування населення - фактор національної безпеки 

[Електронний ресурс]/Т. М. Димань.//Вища аграрна освіта України. - 2005. - 
№28. 

3. О.В. Воробьева. Маринади, формирующие вкус, цвет и аромат.//Мясная 
индустрия. - 2005. - №8. - С. 45 - 46. 

Стаття відправлена: 06.11. 2015 р. 
© Корнієнко О.С., Штонда О.А. 

 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 32 



 Том 4. Выпуск 2(2)                                                                                                                          Технические науки          

ЦИТ: m215-246 
УДК 664:637.521:637.04  

Штонда О.А.,  Суховецька І.Г., Сонько Н.М. 
ВПЛИВ БІЛКІВ МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ НА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ 

СІЧЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ 
Національний університет біоресурсів та природокористування України,  

Київ, Героїв Оборони 15, 03041 
Shtonda O.A., Sukhovetska I.G., Son'ko N.M. 

THE INFLUENCE OF WHEY PROTEINS ON THE QUALITY OF MINCED 
SEMI-FINISHED PRODUCTS 

National University Of Life And Environmental Sciences of Ukraine, 
 Kyiv, Heroes Oborony 15, 03041 

 
Анотація. Розглянуто питання практичного використання 

функціональних препаратів, які отримані з молочних продуктів, зокрема 
сироваткових білків – альбумінів, у технології  січених напівфабрикатів. Даний 
компонент багатофункціональний та повноцінний за амінокислотним складом. 
Біологічна цінність молочної сироватки зумовлена вмістом у ній білкових 
азотистих сполук, вуглеводів, ліпідів, мінеральних солей, вітамінів, імунних тіл 
та мікроелементів. Сироватковий білок – продукт, який сприяє насиченню 
організму людини білком тваринного походження.  

Ключові слова: молочний білок, сироватковий альбумін, січені 
напівфабрикати.  

Abstract. Focuses on practical use of functional drugs derived from dairy 
products, including whey proteins - albumin, production technologies chopped semi-
finished products. This component is multi-functional and full of amino acid. The 
biological value of whey due to the content of protein nitrogen compounds, 
carbohydrates, lipids, mineral salts, vitamins, antibodies and minerals. Whey protein 
is a product that helps to saturate the body with protein of animal origin. 

Key words: milk protein, serum albumin, chopped semi-finished products. 
Вступ. У сучасних умовах дефіциту м’ясної сировини та постійного її 

подорожчання актуальною є тема удосконалення технології м’ясних виробів із 
метою економії сировини та збільшення виходу виробів. У даний час 
тваринницькі комплекси і підприємства харчової промисловості є сучасною 
індустрією, що динамічно розвивається. Підтримка репутації корисного, 
безпечного і смачного продукту,  що відповідає очікуванням споживачів, стала 
одним із нагальних завдань для виробників продуктів переробки м'яса і птиці у 
всьому світі. Важливим аспектом є економічна зацікавленість виробників у 
використанні інгредієнтів.  Їх вартість, функціональність під час використання 
в рецептурах класичного асортименту виробів, додаткова харчова цінність і, 
відповідно, остаточна ціна готового продукту повинні успішно конкурувати з 
м’ясними продуктами, січеними напівфабрикатами, виробленими за 
традиційною технологією. Якщо за наявності всіх описаних властивостей 
інгредієнта він ще і має прийнятні для виробників органолептичні показники: 
нейтральний смак, відсутність інтенсивного забарвлення, а також природне 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 33 



 Том 4. Выпуск 2(2)                                                                                                                          Технические науки          

походження, то цей інгредієнт може відіграти важливу роль в інноваційних 
рішеннях під час виробництва січених напівфабрикатів. 

Огляд літератури. Одним із шляхів зниження втрат сировини є 
використання нових видів молочних препаратів, які мають функціонально-
технологічні властивості, аналогічні м’ясній сировині. 

Актуальним представляється розробка способів одержання харчових 
добавок з екологічно безпечних сировинних ресурсів, до яких належать 
молочні продукти, тваринні тканини. Одним з перспективних сировинних 
ресурсів, що містить комплекс БАР за раціональним та економічним 
показниками є молочна сироватка, на основі якої виробляють молочний 
(сироватковий) білок [1]. 

У даний час сучасний ринок харчових продуктів, в основному, 
розширюється за рахунок появи продуктів функціональної спрямованості. 
Серед різноманіття харчових добавок останнім часом особлива увага 
приділяється білковим препаратам. Це пов’язано з браком харчового білка, що 
призводить до виникнення дистрофії, порушення функцій кишківнику, розпаду 
білкових тканин та ін. Один із способів усунення дефіциту білка в харчуванні 
населення – використання різних видів молочних білків у продуктах, що часто 
споживаються, наприклад, січені напівфабрикати. За вмістом незамінних 
амінокислот (лізин, триптофан, метионін, фенілаланін, лейцин, ізолейцин, 
треонін, валін) сироваткові альбуміни відносяться до білків високої біологічної 
цінності. Ступінь засвоюваності сироваткових білків становить 96…98%.  

Препарати молочних, сироваткових білків і білкових гідролізатів у даний 
час активно використовують у складі різних комплексних білкових добавок для 
переробки м’яса, птиці. Молочні білки – альбуміни, стабілізують фарші й 
ущільнюють структуру напівфабрикатів. Вони активізують м’ясні білки, 
підвищують їх вологозв’язуючу здатність, пружність і стабілізують 
консистенцію м’ясних виробів у процесі виробництва і зберігання. Молочні 
білкові концентрати також поліпшують органолептичні характеристики 
м’ясних виробів, облагороджують їх смак, аромат і колір, додають свіжий 
вигляд, подовжують терміни зберігання [2]. 

Мета досліджень. Визначити вплив молочних білків на формування якості 
січених напівфабрикатів. 

Для досягнення поставленої мети були встановлені наступні завдання: 
- вивчити показники безпеки сироваткового альбуміну; 
- дослідити якісні характеристики модельних фаршів на різних стадіях 

технологічного процесу; 
Матеріали та методи досліджень. Роботу проводили в лабораторних 

умовах кафедри технології м’ясних, рибних і морепродуктів Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. Для досліджень 
використовували сироваткові білки, модельні січені напівфабрикати.  

Встановлено деякі основні функціонально – технологічні зміни та фізико – 
хімічні властивості модельних систем від рівня введення в систему 
сироваткового альбуміну. 
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FLOUR ON THE TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF COOKED 

SAUSAGES 
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Анотація. При проведенні теоретичних і практичних досліджень 
властивостей добавки на основі горохового борошна, було встановлено 
доцільність його використання в технології варених ковбас. Це дозволить 
збагатити її рослинним білком, збільшити  вихід готового продукту. 

Ключові слова: горох, білок, технологія, комплексна добавка, варена 
ковбаса. 

Abstract. When conducting theoretical and practical studies of the properties of 
the additive based on pea fiber, it was determined the expediency of its use in the 
manufacturing process of cooked sausages. This will allow enriching his dietary 
fiber, increase yield of the finished product. 

Keywords: рea, protein, technology, complex addition, boiled sausage. 
Вступ. Сучасні технології виробництва м'ясних продуктів передбачають 

використання різних харчових добавок, які поліпшують органолептичні, 
структурно-механічні і фізико-хімічні показники готових продуктів. Водночас 
на підприємства надходить значна кількість м'ясної сировини з низькою 
вологозв'язуючою здатністю, тому актуальним є застосування харчових 
функціональних добавок. При їх використанні можна виробляти продукцію з 
включенням значної кількості високожирної м'ясної сировини, м'яса 
механічного обвалювання. 

Огляд літератури. Більшість харчових добавок на ринку України 
представлені соєвими білковими добавками: ізолятами, концентратами, 
текстуратами, рослинним борошном. В останній час проявляється тенденція до 
збільшення обсягів використання бобових культур, а саме гороху. 

Для виявлення найбільш раціонального використання гороху в якості 
добавок при виробництві ковбасних виробів вивчалась харчова цінність 
горохового борошна.   

Результати проведених досліджень показали, що горохове борошно по 
своїм органолептичним і технологічним властивостям являється цінним і 
перспективним видом білкової сировини. 

Важливою вимогою до білків являється висока степінь перетравленості їх і 
доступність розщепленню ферментами. Це залежить як від складу і кількості 
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амінокислот, так і від технологічної підготовки білків. При використанні 
білкових добавок слід орієнтуватися на рекомендуємий склад в оптимальному, 
ідеальному білку і намагатися його відтворювати в готовому продукті [1]. 

Мета роботи. Провести теоретичні і практичні дослідження властивостей 
добавки на основі горохового борошна та встановити доцільність її 
використання в технології варених ковбас. 

Матеріали та методи досліджень. Під час виконання роботи 
використовували стандартні, загальновідомі методи досліджень: вміст вологи – 
методом висушування (ДСТУ ISO 1442:2005); величину рН (ДСТУ ISO 2917-
2001) – потенціометричним методом; вологозв’язуючу здатність  (ДСТУ 
4487:2005) – методом пресування, пластичність фаршів, визначали паралельно з 
визначенням вологозв’язуючої здатності – методом пресування. 

Результати власних досліджень. При розробці рецептури ковбаси з 
комплексною добавкою на основі горохового борошна, враховано  особливість  
м’язової  тканини  м’ясної  сировини  поглинати  та  утримувати  вологу, 
завдяки гідрофільним властивостям міозину  й  актину.  

Надлишковий вміст тваринних білків у фаршах, особливо з високим 
вмістом яловичини, як правило є основною причиною погіршення 
органолептичних показників готового продукту. Готові продукти з яловичини 
мають підвищену жорсткість, низький рівень пластичності, мають ознаки 
сухості (ці показники пов’язані з морфологічною будовою м’яса яловичини) 
[2]. 

Ось чому яловичину, м’язові волокна якої мають підвищений вміст актину 
і міозину у порівнянні зі свининою, бажано включити до рецептур варених 
ковбас разом зі свининою та рослинними білками. Останні при термічному 
обробленні ковбасних виробів (при режимах оброблення ковбас) практично не 
приймають участі в утворенні структурного каркасу готових виробів.  

Дослідження включали 2 дослідних зразки варених ковбас із різною 
кількістю добавки:  зразок 1- 0,9 %; зразок 2-1,2 %, так як попередньо були 
проведені досліди [4], в яких було виявлено, що дана кількість є оптимальною, 
та контрольний зразок – 0%. 

 

 
Рис.1 Залежність вмісту вологи в продукті від кількості внесеної добавки 
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З введенням у фарш комплексної суміші підвищується вологозв’язуюча 
здатність готових виробів. Як видно з рис. 2 (а), по мірі збільшення кількості 
комплексної суміші в рецептурі ковбас відбувається ріст рівня зв’язаної вологи. 
Використання у складі компонентних харчових систем емульсійного типу 
білоквмісних інгредієнтів з високими емульгуючими властивостями забезпечує 
отримання стабільних якісних характеристик готових виробів. 

 

  
Рис.2 Зміна ВЗЗ (а) і пластичності (б) в залежності від кількості внесення 

добавки 
 
Як видно з рис. 1 при додаванні комплексної суміші 1,2 % і більше 

збільшується вміст вологи у продукті, що приводить до покращення його 
пластичності і ніжності. У прямій кореляційній залежності з підвищенням 
кількості зв’язаної вологи в дослідних зразках ковбас знаходиться показник 
пластичності, який вище ніж у контролі. Так при введенні добавки пластичність 
збільшується на 11-12,7 %. Аналіз даних досліджень показує, що при додаванні  
комплексної суміші на основі горохового борошна, зростає вологозв’язуюча 
здатність фаршу до маси основної сировини. 

Властивості отриманих варених ковбас залежать від функціонально-
технологічних властивостей (ФТВ) окремих білків, які містять м’ясні 
компоненти фаршу, від кількості водо- і солерозчинних білків у дисперсному 
середовищі фаршу, а також від кількості та ступеню подрібнення інших 
компонентів фаршу, особливо жиру та сполучної тканини. Зменшення кількості 
водо- та солерозчинних білків у дисперсному середовищі викликає зниження 
ФТВ м’ясних фаршів. 

Висновок. Способи, які використовуються для попередньої підготовки 
горохово-білкових компонентів забезпечують проявлення ними максимально 
вигідних функціонально-технологічних властивостей, які сприяють економії 
натуральної сировини, покращенню консистенції готових виробів при 
збереженні загального високого рівня інших органолептичних показників. 
Особливу увагу можна звернути на те, що при виборі тих або інших технологій, 
або в порівнянні близьких між собою видів м’ясних виробів, які 
виготовляються з використанням гороху, особлива увага надається їх 
біологічній цінності і нешкідливості. 
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Направлене застосування білоквмісних добавок з гороху при приготуванні 
м'ясних систем дозволяє: забезпечити залучення до виробництва харчових 
продуктів другорядних видів білоквмісної сировини, покращити якісні 
характеристики готової продукції, вивільнити частину високоякісної м'ясної 
сировини, знизити собівартість виготовляємої продукції. 
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ROLLS OF CHICKEN MEAT WITH VEGETABLE RAW MATERIALS 
The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

 
Анотація. Розроблено технологію рулетів з м‘яса птиці фаршированих  

рослинно-овочевою пастою. Досліджено фізико-хімічні показники сировини та 
готових виробів. 

Ключові слова: м'ясо птиці, овочеві пасти 
Abstract. Developed technology of rolls from fowl stuffed with vegetable pasta. 

Defined physico-chemical characteristics of raw materials and finished products. 
Key words: chicken, poultry, vegetable pasta 
Проблема харчування є однією з важливих соціальних проблем сучасного 

суспільства. Задача полягає у тому, щоб зробити продукт не лише дешевим і 
корисним, а й смачним. Рівень відповідності харчування потребам  організму 
впливає на стан імунної системи, працездатності людини, можливості 
подолання стресових ситуацій. Головна роль в організації збалансованого 
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харчування відводиться м'ясним продуктам. М'ясо і м’ясопродукти – одні з 
основних в раціоні людини продуктів тваринного походження незамінні 
джерела повноцінного білку, жиру, вітамінів, мінеральних речовин, без яких 
неможливе нормальне функціонування організму. 

Раціональність комбінування тваринної і рослинної сировини 
підтверджується чисельними дослідженнями. Це дозволяє отримувати 
продукти збагачені природними біологічно активними речовинами. Заміна 
частини сировини тваринного походження на рослинну дозволяє не лише 
знизити калорійність продукту, але і вміст холестерину та насичених жирних 
кислот. 

Завдяки виробленню фаршированих напівфабрикатів, а саме рулетів, 
можна досягти поставлених цілей. Як об'єкти дослідження були обрані овочі, 
які доступні для використання протягом усього року, досить дешеві і є 
культурами, які вирощуються в усіх регіонах України. Зазначені обставини 
визначають доцільність використання овочів при виробництві м'ясних 
продуктів. 

Однією з перших цілей є підбір рослинно-овочевої сировини, яка буде 
мати досить багатий амінокислотний та хімічний склад, харчову цінність, щоб 
кожний елемент доповнював один одного. Найкращий спосіб досягти такого 
результату, це зробити пасту, з попередньо обсмажених продуктів. Як відомо, 
найкорисніші вітаміни і поживні речовини, з рослинної сировини, отримуються 
коли їх піддають помірній тепловій обробці з використанням жирів.   

Результати власних досліджень дали змогу отримати дані, щодо готового 
продукту. Досліди проводились в науково-дослідній лабораторії кафедри 
технології м’ясних рибних та морепродуктів Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. У лабораторних умовах було 
розроблено овочево-рослинну пасту двох видів, яка була використана головним 
компонентом рулетів.  

 

 
Рис. 1. Паста «Грибна»    Рис. 2. Паста «Селерна» 

 
Були також проведені дослідження фізико-хімічних властивостей м’яса 

птиці. Перший етап, полягав у створенні пасти, а саме у виборі тієї сировини, 
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яка буде входити до її складу. Було розроблено два види пасти, на основі 
селери і грибів. За органолептичними показниками, пасти мають досить суттєві 
відмінності. Паста з грибів має темно сірий колір, смак і запах грибний, 
відчувається солодкий присмак сухофруктів. На відміну від грибної, селерна 
паста має жовтий колір, яскраво виражений смак селери, який поєднується з 
часниковим ароматом. 

В подальшому, було виявлено, що рулети з селерною пастою, мали досить 
приємні смакові властивості, і після зберегання букет не зникав. Грибна паста 
була смачна лише на початку, після зберігання, втратила ті смакові властивості, 
що були на початку. 

Дані дослідження зміни фізико-хімічних показників рулетів при зберіганні  
наведені в таблиці 1.   

Таблиця 1 
Результати досліджень 

№
 п

/п
 

П
ок

аз
ни

к Курка з 
селерою 

Курка з 
грибами 

Индик з 
грибами 

Индик з 
селерою 

1 
мі

ся
ць

 

2 
мі

ся
ці

 

1 
мі

ся
ць

 

2 
мі

ся
ці

 

1 
мі

ся
ць

 

2 
мі

ся
ці

 

1 
мі

ся
ць

 

2 
мі

ся
ці

 

1. Волога, % 60,78 57,5 73,8 69,64 62,15 59,4 69,97 57,64 
2. рН 5,8 5,6 5,4 5,4 5,8 5,0 5,6 5,0 
3. ВУЗ, % 26 35 24 38 18 30 33 25 
 

Як видно з отриманих результатів, зміни показників активної кислотності 
для рулетів, вироблених з м‘яса курки, при зберіганні змінювались не суттєво. 
А для рулетів з індички в різними овочевими пастами значне зниження рН. 
Зміни вмісту вологи знаходились в межах 3-4%, що пов‘язано з 
виморожуванням вільної вологи. Запобігти цьому можливо, на нашу думку, 
використовуючи вакуумне пакування. 

Отже, запропонований продукт, а саме рулети з м‘яса птиці фаршировані 
овочево-рослинною пастою, за органолептичними та фізико-хімічними 
показниками зарекомендували себе як смачний, оригінальний поживний і 
корисний продукт досить швидкого приготування. А можливість зберігатися в 
замороженому стані до двох місяців повинна зацікавити виробників 
напівфабрикатів та торгівлю.   
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Анотація. Проаналізовано злакові культури за біологічною цінністю та 
технічними властивостями, проаналізовано можливі співвіношення внесення до 
сировини. Оптимізовано процеси попереднього пророщування злакових культур 
та виготовлення напівфабрикатів. 

Ключові слова: січені напівфабрикати, злакові культури 
Abstract. Cereal cultures are analysed after a biological value and technical 

properties, the possible proportionality bringing is analysed in raw material. The 
processes of previous germination of cereal cultures and making of ready-to-cook foods 
are optimized. 

Key words: chopped ready-to-cook products, cereal cultures. 
У будівництві нашого тіла їжа відіграє роль будівельного матеріалу і 

забезпечує нас енергією. Однією із «цеглин» є злакові культури, вони складають 
більше половини вживаних людством вуглеводів, містять велику кількість 
мінеральних речовин, амінокислот, майже всі вітаміні групи В, які зміцнюють 
нервову систему, покращують обмін речовин та стан шкіри, також в злакових 
багато мікроелементів. Злакові діють ще в якості абсорбенту, очищуючи слизову 
оболонку товстого кишечника від слизу, залишків їжі, токсинів та інших 
шкідливих речовин.  

Зерно більшості продовольчих культур складається з трьох частин:  
ендосперму (85% загальної маси), зародка (1,5% загальної маси) і оболонки 
(13,5% загальної маси). Ендосперм складається з крохмалю і білка. Білок 
міститься також у зародку. В оболонках і зародку сконцентрований жир, харчові 
волокна, основна частина вітамінів та мінеральних речовин. 

Нутрієнтний склад зернових культур в середньому характеризується 
наявністю 10...12% білка, 2...4% жиру, 60...70% вуглеводів. Жир, що знаходяться в 
зародку і оболонках, має високу харчову цінність, оскільки містить незамінні 
поліненасичені жирні кислоти (лінолеву і ліноленову), фосфоліпіди, токофероли. 
У зародковій частині зерна міститься також фітоестрогени і фітостероли, що 
володіють відомою біологічною активністю. 

Мета роботи. Удосконалення технології січених напівфабрикатів 
призначених для дієтичного харчування шляхом внесення зародків злакових 
культур: пшениця та жито. 

Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили в лабораторних 
умовах кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів НУБіП України.  
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Для дослідження використовували січені напівфабрикати з додаванням 
пророщених злакових культур. Використовували сучасні та класичні методи 
дослідження. 

Результати власних досліджень. Для дослiдження було виготовлено 
дослідні партiї сiчених напiвфабрикатiв  - котлети «Курячі». У фаршеву систему 
вносили пророщені злакові культури. 

Фізико-хiмiчні показники визначали у фаршевих системах, а саме: контроль – 
рецептура без додавання злакових, зразки 1, 2, 3 –заміна відповідно на 10, 15, 20% 
пророщеної пшениці, зразки 4, 5, 6 -  заміна на 10, 15, 20% пророщеного жита. 
Результати дослiджень наведені в таблицi 1.  

Таблиця 1. 
Фізико – хімічні показники дослідних зразків 

Показник,% Контроль I II III IV V VI 
Білок 12,0±0,1 11,8±0,1 11,7±0,1 11,6±0,1 11,7±0,1 11,6±0,1 11,4±0,1 
Жир 9,8±0,04 8,6±0,04 8,3±0,04 8,0±0,04 8,7±0,04 8,5±0,04 8,1±0,04 
Вміст 
вологи 70±0,3 62±0,3 54±0,3 61±0,3 64±0,3 61±0,3 62±0,3 

Вміст золи 0,6±0,01 1,51±0,01 1,76±0,01 2,1±0,01 1,62±0,01 2,48±0,01 2,57±0,01 
 

Отриманi данi таблицi 1 свiдчать про те, що контрольний та дослiдні зразки 
напiвфабрикатiв вiдповiдають вимогам ДСТУ 4437:2005 «Напiвфабрикати м'яснi 
та м'ясорослинні посiченi»,а зразки можна вважати високоякiсними. В дослiдному 
зразку вмiст бiлка та жиру зменшився, але не на велику кількість, адже злакові 
мають досить високі показники у зародку, масова доля вологи зменшується із 
збільшення заміни м`ясної сировини на злакові.  

Мiнеральнi речовини грають важливу роль в рiзних обмiнних процесах 
органiзму: виконують пластичну функцiю, беруть участь у побудовi кiсткової 
тканини, регуляцiї водно-сольового i кислотно-лужної рiвноваги, входять до 
складу ферментних систем. Мiнеральнi речовини м'яса добре засвоюються, тому 
що надходять в органiзм людини у формi, найбiльш близькою до тiєї, в якiй вони 
пов'язанi в органiзмi. При визначеннi хiмiчного складу зразкiв напiвфабрикатiв 
(табл. 1) отримали, що вмiст золи в контрольному зразку становить 0,6%, а в 
дослідних збільшується, що пояснюється високим вмістом  кальцiю, калiю, 
натрiю, магнiю, фосфору, залiза, цинку в пшениці та житі.. 

Одним з основних показникiв якостi м'яса є активна кислотнiсть - рН. 
Ступінь кислотності із заміною пшениці та жита зображено на рисунку 1та 2 
відповідно. Отриманi данi свiдчать, що дослiднi зразки зберiгають активну 
кислотність на рiвнi, що вiдповiдає якiсному м’ясному продукту, тодi як із 
додаванням злакових культур у різній кількості відбувається зменшення 
показника рН, що свiдчить про неможливість псування та накопичення 
бактеріальної міклофлори пiд час зберiгання. 

Визначення вологозв’язуючої (ВЗЗ) здатностi фаршових систем, є однiєю  iз 
головних показникiв якостi готової продукцiї, якi пов’язанi iз соковитiстю виробiв 
i величиною втрат при довготривалому зберiганнi. Графiчний аналiз дослiдження  
вологозв’язуючої  здатностi фаршу зi злаковими представлено на рисунку 3 та 4. 
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предложено использование изолята горохового белка для обогащения 
хлебобулочных изделий из пшеничной муки. Изучение технологических свойств 
предлагаемого сырья показало необходимость значительного повышения 
количества воды на замес теста, а также учета возможности затемнения 
мякиша готовых изделий. 

Ключевые слова: хлеб, белок, изолят, горох, аминокислоты, 
водопоглощение, цвет.  

Abstract. With regard to the content of protein and its amino acid of the formula 
proposed the use of pea protein isolate for the enrichment of bakery products from 
wheat flour. The study of technological properties of the proposed raw materials 
showed the need to significantly increase the amount of water to the dough, as well 
as the possibility of darkening of the crumb of the finished products. 

Key words bread, protein, isolate, peas, amino acids, water absorption, color. 
Хлебобулочные изделия, являясь продуктом ежедневного употребления, в 

то же время характеризируются достаточно несбалансированным химическим 
составом. В первую очередь это касается белково-углеводной составляющей 
большинства хлебных изделий. При избыточном содержании углеводов 
количество белковых веществ в хлебе недостаточно, а сам белок 
характеризуется несбалансированной аминокислотной формулой.  
Лимитирующей аминокислотой для большинства хлебных изделий является 
лизин, скор которого для изделий из пшеничной муки не превышает 55% [1]. 
Это, в свою очередь, значительно снижает показатель утилитарности 
содержащегося в хлебе белка. Улучшение ситуации возможно в случае 
внесения дополнительного сырья с высоким содержанием белка, при этом 
необходимо придерживаться принципа взаимодополнения – в первую очередь 
использовать то сырье, белок которого богат на лимитирующие для пшеничной 
муки аминокислоты. Среди растительных добавок лучшей аминокислотной 
формулой по этому показателю обладают продукты переработки бобовых, 
белок которых богат на лизин. Однако их повсеместному использованию в 
хлебопечении препятствуют несколько факторов, в частности – наличие 
антипитательных веществ (ингибиторов пищеварительных ферментов, 
олигосахаридов рафинозы и стахиозы, солей фитиновой кислоты), а также 
характерный запах и вкус, передающиеся готовым изделиям. Этих недостатков 
лишены высокоочищенные белковых препараты белковых – изоляты [2]. Нами 
изучена возможность использования в технологии хлебных изделий из 
пшеничной муки изолята горохового белка (содержание белка – 73 %) [3]. 
Сравнение аминокислотных формул предлагаемого сырья и пшеничной муки 
высшего сорта (табл. 1) убедительно свидетельствует о перспективности 
обогащения хлебобулочных изделий этим продуктом, особенно принимая во 
внимание высокое содержание лизина (скор – 136 %). 

Близким к идеальному является также содержание в изоляте второй 
лимитирующей для пшеничной муки аминокислоты – треонина. В то же время 
лимитирующие для изолята аминокислоты – метионин, цистин и триптофан, в 
пшеничной муке содержатся в достаточном количестве, что позволит не только 
увеличить количество белка в конечном продукте, но и существенно повысить 
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степень его утилитарности за счет взаимодополнения лимитирующих 
аминокислот этих видов сырья [4]. 

Таблица 1 
Аминокислотный скор пшеничной муки и изолята горохового белка 

Аминокислота 
Эталон 

ФАО/ВОЗ, 
мг/1 г белка 

Мука пшеничная в/с Изолят горохового белка 
мг/1 г 
белка Скор, % мг/1 г белка Скор, % 

Изолейцин 40 41,7 104 45,6 114 
Лейцин 70 78,6 112 83,7 120 
Лизин 55 24,3 44 74,9 136 
Метионін + 
цистин 35 34,0 97 23,7 68 

Фенилаланин + 
тирозин 60 77,7 129 92,4 154 

Треонин 40 30,1 75 39,0 98 
Триптофан 10 9,7 97 8,8 88 
Валин 50 45,6 91 49,3 99 

 
Однако проведенные нами исследования по внесению различных 

дозировок изолята показали необходимость внесения некоторых корректив в 
технологический процесс. В первую очередь это касается начальной влажности 
теста. Исследовав водопоглотительную способности добавки, установлено, что 
она почти в 3 раза превышает этот показатель для пшеничной муки. С целью 
определить необходимое количество воды для получения теста с 
необходимыми технологическими свойствами был проведен ряд исследований 
на автоматическом фаринографе фирмы «Brabender»,  в результате которого 
экспериментально-расчетным путем установлен необходимый коэффициент 
перерасчета дополнительного количества воды на замес теста – 1,4. Используя 
этот коэффициент, можно без дополнительных исследований получать тесто с 
необходимыми структурно-механическими свойствами, что и было показано на 
образце с заменой 20 процентов пшеничной муки на изолят горохового белка 
(рис. 1)   

  
Рис. 1. Фаринограмма пшеничного теста с заменой 20 % муки на изолят 

горохового белка 
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Также, желая использовать изолят горохового белка для обогащения хлеба, 
следует учитывать, что он несколько темнее пшеничной муки первого сорта, 
что может повлиять на цвет мякиша готовых изделий, поэтому желательно его 
использовать в изделиях, для которых характерен более темный оттенок 
мякиша, или в изделиях для специального питания (например, для работников 
тяжелого физического труда, спортсменов силовых видов спорта), где 
органолептические показатели готового изделия являются важными, но не 
определяющими. 

Исходя из вышеизложенного, считаем перспективным направлением 
разработки хлебобулочных изделий с повышенным содержанием белка 
высокой биологической ценности использование изолята горохового белка. 
При этом обязательно следует учитывать функциональные и технологические 
особенности предлагаемого сырья, в первую очередь – высокую 
водопоглотительную способность и возможности незначительного затемнения 
мякиша готовых изделий. 
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для приготовления и раздачи кормов. Получены графические зависимости 
вероятности безотказной работы системы в период ухудшения технического 
состояния машины и снижения профессионального и психофизиологического 
уровня оператора. 

Ключевые слова: машина, система, надёжность, безотказность, 
оператор. 

Abstrakt . The indexes investigations were conducted for reliability of tools 
preparation and distribution of a fodder. Graphical dependences of the probability of 
failure-free operation of the system during the deterioration of the technical state of 
the machine and reducing the professional and psycho-physiological level of the 
operator were obtained. 

Key words: machine, system, reliability, performance, operator. 
Вступление. Средства для приготовления и раздачи кормов (СПРК), как 

сложные технические системы «Человек-Машина» (СТС «ЧМ») 
характеризируются повышенными требованиями к надежности 
функционирования и эффективности работы. Установлено, что одной из 
основных причин резкого повышения, в последние годы, числа отказов и 
аварий СТС «ЧМ» является влияние человеческого фактора. При этом процент 
влияния человека-оператора на возникновение отказов, по данным различных 
источников колеблется от 30% до 70% [2, 5]. Исходя из анализа и синтеза 
СПРК, как СТС «ЧМ» установлено, что резервом повышения их надежности 
является комплексный подход и рациональное сочетание теории и практики 
надежности с изучением влияния человеческого фактора. 

Обзор литературы. Известны отдельные исследования влияния человека-
оператора на надежность сельскохозяйственной техники при выполнении таких 
технологических процессов, как предпосевная обработка почвы, уборка 
урожая, транспортировка грузов [2, 5]. 

Для системного анализа надежности СТС с использованием 
математического аппарата марковских случайных процессов, в работe [6] 
предложено введение дополнительных фиктивных состояний, в результате 
которых усложняется граф состояний и переходов, однако упрощается 
математический аппарат их определения. В последние годы в научных 
изданиях Украины появились исследования [1], в которых рассматриваются 
вопросы системного анализа и обеспечения надёжности сельскохозяйственной 
техники и способы резервирования машин и отдельных узлов. Но, как 
показывает анализ, в работах не взята во внимание подсистема «человек-
оператор». 

Входные данные и методы. Целью представленной статьи является 
определение закономерности изменения вероятности безотказной работы 
СПРК, как СТС «ЧМ» для эффективного приготовления и раздачи кормовых 
смесей на животноводческих фермах. Основными методами исследований 
является математическое моделирование СПРК, как СТС «ЧМ» на основании 
построения размеченного графа состояний и расчета стохастических 
дифференциальных уравнений баланса вероятностей. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Проблеме исследования вероятности 
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безотказной работы СПРК, как СТС «ЧМ» в условиях старения техники и 
снижения профессионального уровня человека-оператора, посвящено целый 
ряд исследований. Графическое описание поведения СТС СПРК согласно 
указанных условий функционирования представлено размеченным графом в 
работе [3] и на рис. 1. 

 
Рис. 1 - Граф состояний и переходов СТС «Человек-Машина». 

 
Граф (рис. 1) описывает все возможные состояния и переходы, которые 

отвечают реально возможным положениям СПРК: ( )tP0  - вероятность 
пребывания системы в работоспособном состоянии; ( )tP0′  - вероятность 
пребывания системы в промежуточном состоянии (фиктивном состоянии) – 
«старении» машины; ( )tP0′′  - вероятность пребывания системы в промежуточном 
состоянии (фиктивном состоянии) – снижении работоспособности оператора; 
( )tP1  - вероятность пребывания системы в неработоспособном состоянии.  

Представленный граф состояний и переходов допускает математическую 
формализацию событий, которые происходят со СПРК, как СТС «ЧМ». 
Решение системы дифференциальных уравнений [3] с использованием 
преобразований Лапласа и правила Крамера позволило получить 
аналитическую зависимость для определения вероятности безотказной работы 
СТС «ЧМ» в любой момент времени t при накоплении повреждений. Для 
установления зависимости вероятности безотказной работы СПРК от 
интенсивностей отказов iλ  и интенсивностей восстановлений iµ  была 
получена аналитическая зависимость следующем виде: 

.)(
0011111010

1111
0 µλµλµλµλλλλλλλ

µλµλλλ
′+′′+′+′′+′′′+′′′+′′

′+′′+′′′
=tP    (1) 

Для практической реализации представляет интерес определение не только 
предельных вероятностей системы с точки зрения ее надежности, но и в 
динамике изменений показателей надежности на протяжении периода 
эксплуатации. С целью определения показателей надежности СПРК, нами были 
проведены исследования работы СПРК в условиях эксплуатации в Киевской 
области. За установленный период 2012 - 2015 г.г. фиксировались наработка на 
отказ и время восстановления работоспособности машин, определялись 
интенсивности отказов и интенсивности восстановлений СПРК. 
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Используя аналитическую зависимость (1), значения интенсивностей 
отказов iλ и интенсивностей восстановлений iµ , которые были получены в 
условиях эксплуатации, на рис. 2 представлен график зависимости вероятности 
безотказной работы СПРК от интенсивностей отказов и интенсивности 
восстановлений составляющих «Ч» и «М». 

 
Рис. 2 – График зависимости вероятности безотказной работы системы от 
интенсивностей отказов и восстановлений человека-оператора и машины. 

 
С усложнением современных СПРК, важными и неотложными становятся 

исследования, которые направлены на выявление профессионально важных 
качеств (ПВК) персонала. С целью устранения указанных недостатков и 
повышения ПВК персонала, который эксплуатирует и обслуживает СПРК, нами 
разработаны ПВК персонала, включая операторов, слесарей, инженерно – 
технических работников [4]. 

Выводы. Для достижения необходимого уровня надежности СТС «ЧМ» 
следует больше внимания уделить человеческому фактору, тоесть 
составляющей «человек-оператор». Получена графическая зависимость 
изменения вероятности безотказной работы СПРК в зависимости от 
интенсивностей отказов и восстановлений человека-оператора и машины. 
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Аннотация: Предложен  способ восстановления нижней головки шатуна 
автотракторных двигателей электролитическим натиранием медью в 
соответствии с  техническими требованиями к качеству ремонта. 

Разработан технологический процесс и соответствующая  конструкция 
приспособления для вибрационного хонингования гильз цилиндров  
автотракторных двигателей, обеспечивающий повышение износостойкости 
обрабатываемой поверхности детали. 

Модернизация технологии восстановления деталей шатунно-поршневой 
группы позволяет повысить ресурс автотракторных двигателей после 
ремонта. 

Ключевые слова: модернизация, технологии, восстановление, детали.  
Abstract: A method for the recovery of the bottom head of a rod of automotive 

engines electrolytic copper rubbing in accordance with the technical requirements 
for the quality of repair. 

The technological process and the appropriate design of devices for vibration 
honing cylinder liners automotive engines, providing increasing wear resistance 
treated surface of the part. 
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Upgrading technology of details of connecting rod and piston increases the 
resource of automotive engines after repair. 

Keywords: modernization, technology, repair, parts. 
Во многих странах с развитым сельским хозяйством более 50%  

механизированных работ выполняется с использованием отремонтированных 
машин. В качестве основной базы ремонта и восстановления 
сельскохозяйственной техники выступает сеть ремонтно-технических 
предприятий, являющихся мощным производственным потенциалом 
агропромышленного комплекса с большими организационно-технологическими 
возможностями [1]. 

В настоящее время, по результатам исследований лаборатории ГОСНИТИ 
большинство машин в агропромышленном комплексе имеет износ более 70-
80%. Сокращение парка сельскохозяйственной техники, их физическое и 
моральное старение ведут к нарушению технологических процессов, 
сокращению объемов производства и увеличению себестоимости 
сельскохозяйственной продукции [1]. 

Восстановление работоспособности изношенных сопряжений узлов 
автотракторных двигателей обеспечивается методом применения ремонтных 
размеров [2,3].  

Рассмотрим сопряжение нижняя головка шатуна – шатунные вкладыши. 
Вкладыши имеют несколько ремонтных размеров  и  подлежат замене после 
предельного износа. Отверстие нижней головки шатуна так же  изнашивается, 
но не значительно. В результате сокращается ресурс кривошипно-шатунного 
механизма двигателя в целом. При этом, из-за отсутствия ремонтных размеров 
отверстия нижней головки  шатун приходится выбраковывать [2,3].  

Устранить незначительный износ (0,1…0,3 мм) возможно нанесением на 
поверхность отверстия нижней головки шатуна тонкой медной пленки с 
последующим растачиванием (развертыванием) до номинального размера. 
Наращивание производится электролитическим натиранием медью [4].  

Нами проведены исследования по выбору состава  электролита и режимов  
гальванического покрытия отверстия нижней головки шатунов автотракторных 
двигателей [5]. Организовано рабочее место по восстановлению нижней 
головки шатунов электролитическим натиранием медью. В патроне токарно-
винторезного станка 1К-62 закреплялся шатун. Способом электрического 
натирания на поверхности отверстия нижней головки шатуна  оператор 
осаждал тонкий слой меди. При этом использовался электролит  следующего  
состава: CuSO4*5H2O  - 250 г/л; H2SO4  - 50 г/л;  CrO3  - 5 г/л [6]. 

Электролит капельным способом подавался на ватно-марлевый тампон, 
который закреплялся на специальном приспособлении - аноде, изготовленном 
из нержавеющей стали 10х18Н9Т. Источник тока – выпрямитель. Плотность 
тока: 200 – 250 А/дм2. 

Так как медь имеет плохое сцепление со стальной основой, наращивалась 
аналогичным способом тончайшая никелевая прослойка с применением 
следующего электролита: NiSO4*7H2O  - 300-350 г/л; MgSO4*7H2O  - 30-35 г/л; 
CH3COOH (уксусная кислота) – 40-50 г/л. 
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При помощи специально изготовленной развертки отверстие нижней 
головки шатуна обрабатывалось до номинального размера под вкладыш [7,8,9]. 

Модернизация технологии восстановления шатунов имеет высокий 
экономический эффект и обеспечивает снижение дефицита деталей при 
ремонте автотракторных  двигателей. 

Модернизация технологического процесса ремонта гильз цилиндров 
автотракторных двигателей расточкой и хонингованием возможна путем 
вибрационного хонингования [10,11].  

Вибрационное хонингование повышает класс шероховатости поверхности 
по сравнению с типовым хонингованием,  снижает  налипание металла на 
шлифовальные бруски, является более производительным. Для осуществления 
процесса вибрационного хонингования нами предлагается  специальное 
приспособление,  сконструированное для хонинговального станка [11,12].   

Приспособление для вибрационного хонингования гильз цилиндров  
позволяет к возвратно-поступательному и вращательному движению 
хонинговальной головки добавить осциллирующее движение с большей 
частотой -  200...500 двойных ходов в минуту и малым размахом колебаний - 
5...6 мм. За счет осциллирующего движения хонголовки и осуществляется 
преимущественно процесс резания металла [12].   

Приспособление состоит из корпуса, представляющий полый цилиндр. 
Верхней частью цилиндр крепится к шпиндельной головке. Снизу вставляется в 
цилиндр и крепится фланец с профилирующей поверхностью в виде двух 
кулачков. По этой поверхности перекатываются ролики - два радиальных 
подшипника, закрепленных неподвижно на шлицевую втулку. Поэтому втулка 
получает движение, копирующее профилирующую поверхность [13].   

Вращение втулка получает за счет шлицевого соединения с коническим 
хвостовиком, который вставляется в нижний конец шпинделя, имеющий конус 
Морзе №5 и закрепляется с помощью зажимной гайки. Пружина, 
установленная между коническим хвостовиком и втулкой служит для 
получения хорошего контакта роликов с поверхностью. Втулка с помощью 
шарнирного соединения крепится с патроном, куда вставляется хвостовик 
хонинговальной головки и закрепляется. 

Для прекращения вибрационного движения хонголовки в конструкции 
предусмотрен винт, ввернутый в шлицевую втулку, который своим концом 
может входить в проточку на шлицевом конце конического хвостовика и таким 
образом поддерживать втулку на определенной высоте, при этом ролики не 
касаются профилирующей поверхности. 

Модернизация технологического процесса ремонта гильз цилиндров 
автотракторных двигателей на основании разработанной конструкции 
приспособления для  вибрационного хонингования позволяет повысить класс 
шероховатости обрабатываемой поверхности и производительность труда на 
рабочем посту [14]. 

Таким образом, предложенные способы восстановления деталей 
автотракторных двигателей могут найти широкое применение на ремонтно-
технических предприятиях агропромышленного комплекса. 
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Аннотация. В работе рассматриваются теоретические предпосылки 
разработки современного метода проектирования обуви для детей-
школьников, который заключается в использовании принципов 
формопреобразования конструкции – метода модульной трансформации, 
учета анатомических особенностей и автоматизации процесса 
проектирования.  

Преимуществами разработанного метода является мобильность 
управления формой и видом обуви в целом, по степени закрытости, 
возможность максимальной эксплуатации изделия и экономии средств. 

Ключевые слова: стопа, проектирование деталей верха обуви, модульная 
трансформация   

Annotation. The paper deals with the theoretical background to the modern 
method of designing footwear for school children, which is to use the principles 
formopreobrazovaniya design - modular transformation method, taking into account 
the anatomical features and the automation of the design process.The advantages of 
this method is the mobility control the shape and type of footwear in general, the 
degree of secrecy, the possibility of a maximum use of the product and cost savings. 

Keywords: stop, detail design of the shoe upper, modular transformation 
Вступление. 
В условиях современной рыночной экономики формирования и 

совершенствования предприятий легкой промышленности отыграют 
значительную роль. Поскольку от обоснованности и эффективности этих мер 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 57 



 Том 4. Выпуск 2(2)                                                                                                                          Технические науки          

зависит состояние производственно-технической базы предприятий и их 
конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках [1]. 

Одной из наиболее актуальных задач развития обувной промышленности 
является возможность быстрой адаптации к условиям рынка. Это в принципе 
возможно используя инновационные подходы, применение 
автоматизированных систем проектирования, оживление ассортиментной 
политики. 

Особое место занимают проблемы выпуска качественной и эстетически 
привлекательной обуви для детей и подростков, а именно, для детей-
школьников. Обувь для детей-школьников в целом эксплуатируется в течение 
очень короткого периода, поскольку детская стопа растет со значительной 
скоростью [2]. Поэтому, важно для такой обуви увеличить степень ее 
эксплуатации, достичь этого возможно благодаря преобразованию конструкции 
и автоматизации процесса в целом.  

Результаты. Обсуждение и анализ.  
Для обеспечения потребителя рациональным ассортиментом обуви 

предложено использовать принципы формопреобразования. Используя 
разработанный метод модульной трансформации – преобразования формы 
изделий, можно прийти к получению новой конструкции, в которой 
автономные части уже является завершенной единицей и могут быть 
использованы самостоятельно. Кроме того, форма может постоянно меняться, 
компоноваться по-новому в зависимости от экономических возможностей, 
социальных, эстетических требований. 

Суть метода заключается в проектировании обуви из отдельных модулей, 
где модуль – это единица или элемент определенной формы, что 
трансформирует изделие согласно замыслу. Такие модули могут представлять 
собой как простые, так и сложные геометрические фигуры. Применение 
модульной трансформации дает неограниченные возможности для 
проектирования обуви для детей-школьников, которые способны 
трансформироваться, с целью изменения формы, назначения, ассортимента. 

При проектировании обуви с использованием метода модульной 
трансформации необходимо также учесть анатомические особенности стоп 
детей-школьников.  

Также при проектировании обувных изделий для детей-школьников 
целесообразно автоматизировать этот процесс, что позволит достичь 
современного высокотехнологического уровня [3]. 

Таким образом, преимущества использования выше предложенных 
модульных трансформаций при проектировании обуви для детей-школьников 
заключаются в следующем:  

- наиболее основательный учет анатомических особенностей стоп; 
- легкость преобразования конструкции по степени закрытости;  
- возможность максимальной эксплуатации;  
- простота закрепления на стопе;  
- простота надевания и снятия обуви со стопы; 
- экономическая целесообразность; 
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- автоматизация процесса. 
При использовании модульной трансформации также следует обратить 

внимание на то, что модули должны совмещаться между собой, гармонично 
сочетаться друг с другом и надежно соединяться между собой. Элементами 
соединения модулей могут выступать крючки, кнопки, банты, ленты, велькро и 
т.д (рис.1).  

 

                                   

              
 

Рис. 1 – Пример модульной трансформации 
 
Созданные конструкции обуви для детей-школьников с использованием 

модульных трансформаций позволят в целом увеличить степень эксплуатации 
детской обуви, а также избежать недостатков или приобрести дополнительные 
качеств обуви. 

Заключение. 
Предложенные основные принципы модульной трансформации обуви для 

детей-школьников. Подобный подход позволит получать различные по 
сложности элементы конструкции изделия, которые связаны между собой. 
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В работе рассматривается численная реализация двух классических задач 
контакта. Рассмотрена сходимость численных решений, а также выполнено 
сравнение с аналитическими решениями задач. 
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In this paper the numerical implementation of the two classical contact 

problems. The convergence of the numerical solutions considered, as well as the 
comparison with the analytical solution done. 

Keywords: classical contact problem, FEM, polymer. 
Для анализа работы численного решения методом конечных элементов 

(МКЭ) из многообразия классических задач контактного взаимодействия [1] в 
программном комплексе ANSYS выполнена численная реализация: 
вдавливания упругого стольного сферического штампа в упругое полимерное 
пространство (рис. 1. а); вдавливания упругого стольного сферического штампа 
в упругую полимерную сферу большего радиуса (рис. 1. б). Полимерный 
материал пространства и сферы применяется в строительных конструкциях. 
Схемы классических задач контакта включают: 1 – полимерное пространство 
(полимерная сфера); 2 – сферический стальной штамп. 

Характеристики материалов: полимер 8,64 8Е Е= +  Па, 0,461ν = ; сталь 
2,0 11Е Е= +  Па, 0,3ν = . Сферический штамм радиуса 2 1R =  м вдавливается в 

бесконечное пространство (сферу радиуса 1 1,5R =  м). 
Постановка задачи включает: уравнения равновесия, физические 

соотношения, фрикционные контактные граничные условия на поверхностях 
соприкосновения штампа с пространством (сферой), подробно описанные в [2] 
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Рис. 3. Численная сходимость контактной задачи (рис. 1, б) по 

KSσ  
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Аннотація. В цій статті представлена математична модель вібраційного 

переміщення вершини різця під діє змінних сил при застосуванні розробленої 
інструментальної системи. Зменшення амплітуди вібрацій в процесі різання 
покращує якість обробленої поверхні. 

Ключові слова: розтлчувальний різець, інструментальна система, 
амплітуда вібрацій. 

Abstact. This paper presents a mathematical model of vibratory displacement of 
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МКЭ, 79 тыс. 
узловых 

неизвестных 

МКЭ, 38 тыс. 
узловых 

неизвестных 
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the toll point under the action of variable forces with regard to the application of the 
developed tooling system.  Decreasing of the vibration amplitude by cutting process 
can improve the quality of the machined surface. 

Key words: boring tool, tooling system, the vibration amplitude. 
Аналіз умов та результатів обробки деталей для важкого 

машинобудування показує, що ефективна обробка великогабаритних отворів в 
деталях типу втулок і циліндрів є важливим завданням. Процес обробки отворів 
на токарних верстатах розточувальними різцями ускладнюється тим, що 
виникають несприятливі умови різання, пов'язані з великими вильотами 
інструменту, що веде до втрати вібростійкої різального інструменту. Це 
призводить до значного зниження якості  оброблюваних поверхонь. 

В процесі розточування довжина обробки отвору визначає виліт різального 
інструменту, а при роботі з великим вильотом розточувального різця виникає 
досить великий прогин його державки відносно закріплення в різцетримачі, що 
призводить до виникнення значних деформацій і динамічних навантажень 
різця. Підвищення жорсткості різального інструменту призводить до зниження 
рівня вібрацій [1]. 

Розглянемо дію сил різання на розточувальній різець з досить великою 
довжиною консольної частини державки. З урахуванням, того що 
результуючий вектор сили  P від складових сил різання нахилений під деяким 
кутом α по відношенню до вертикальної осі Z, для визначення переміщення 
різальної кромки різця можливо застосувати формули теорії опору матеріалів.  

Косий вигин є одним з видів складного вигину, при якому вигинає момент, 
що виникає в поперечних перерізах, не лежить ні в одній з головних площин 
інерції, а значить,  може бути розкладений не дві складові в головних площинах 
інерції. Таким чином, косий вигин можна розглядати як поєднання двох 
плоских поперечних вигинів  в головних площинах інерції [4]. 

Далі перейдемо до динамічної моделі пружної системи різець - супорт в 
площині, перпендикулярній осі центрів токарного верстата, яка може бути 
представлена у вигляді двох пружин, орієнтованих під деяким кутом до 
координатної системи, мал. 1. 

 
 

Мал. 1. Схема дії сил різання на систему різця в площині YZ. 
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Така модель пружної системи дозволяє вирішувати дві основні задачі. По-
перше, може бути визначене пружне переміщення вершини різця в радіальному 
і тангенціальному напрямах під дією сили різання. По-друге, розрахункова 
модель пружної системи дозволяє визначати поновлюючі сили, тобто сили 
пружності, що виникають при відхиленні, з положення статичної рівноваги з 
урахуванням демпфування. На робочу частину інструменту діють не лише сили 
різання, але і сили тертя від стружки, що сходить, на передній поверхні і сили 
від впровадження і тертя об оброблену поверхню на задній грані.  Окрім цих 
сил, що є внутрішніми, на систему діють зовнішні сили, які розділяються на 
імпульсні, такі, що мають випадковий і гармонійний характер. До імпульсних 
дій відносяться випадкові зміни твердості оброблюваного матеріалу, зміни 
припуска, інші силові імпульси. Усі перераховані види дій на інструмент 
викликають його відхилення від первинного положення, визначуване 
характеристиками пружної системи інструменту. Сили різання викликають 
віджимання інструменту від деталі, що веде до зменшення товщини зрізу, або, 
при несприятливій орієнтації осей жорсткості,  втрату стійкості. Імпульсні дії 
породжують перехідні процеси, тривалість яких визначається диссипативними 
властивостями системи, а амплітуда і частота повторень залежить від 
інтенсивності випадкових дій.  

Визначивши відносні коливання по осях Y і Z, і знаючи положення точки 
розподілу, можна обчислити переміщення в радіальному і тангенціальному 
напрямі для цієї точки на радіусі округлення різальної кромки. 

Сила Ру, діюча на задню грань різця, також має нелінійний характер зміни 
контактного тиску за наявності відносних коливань і зносу по задній поверхні. 

Таким чином, рівняння  руху  вершини різця з приведеною масою m і 
жорсткістю у напрямі головних осей інерції с1 і с2, з урахуванням коефіцієнтів 
демпфування h1 і h2, можна представити у вигляді системи диференціальних 
рівнянь (1)  

   (1) 

Залежно від характеристик пружної системи і прикладених зовнішніх сил 
виникають затухаючі або такі, що самозбуджуються коливання з різною 
тривалістю перехідного процесу.  При рішенні системи рівнянь визначаються 
відносні переміщення по осях Y і Z. Для випадку ступінчастого додатка сили 
різання Рz від перерізу зрізу до вершини різальної пластини з приведеною 
масою m. При значенні кута орієнтації осей жорсткості θ = 30° система 
нестійка, тобто амплітуда коливань зростає. 

З введенням в систему додаткової жорсткості, кут орієнтації осей 
жорсткості зменшується до кута θ=15°. Додаткову жорсткість можливо 
отримати за рахунок використання при обробці спеціального 
інструментального оснащення [2, 3], що створює рухливу опору державці різця 
поблизу вузла кріплення різальної пластини, мал. 2. В цьому випадку 
коливання мають затухаючий вигляд і поступово наближаються до сталих 
значень,  відповідних статичних деформацій. 
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Мал. 2. Схема дії сил різання на пружну інструментальну систему в 
площині YZ. 

 
Розроблена модель дозволяє розрахувати параметри відносних коливань 

деталі і інструменту, виходячи з параметрів пружної системи. На підставі 
запропонованої схеми підвищення жорсткості і вібростійкої при розточуванні 
була розроблена тривимірна модель інструментальної системи, яка створює 
додаткову рухливу опору різцю. За результатами прочностного аналізу і 
коливального процесу тривимірної моделі можна судити про адекватність 
розробленої математичної моделі, розробленої за принциповою схемою 
обробки отвору із застосуванням рухливої опори різцю.  

За результатами  моделювання  можна зробити висновок про те, що 
підвищення жорсткості розточувального різця за рахунок застосування 
розробленої інструментальної системи веде до підвищення вібростійкої 
процесу розточування. Зниження амплітуди коливань вершини 
розточувального різця значно покращує  якість обробленої поверхні.  
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Аннотация: В работе исследовано влияние кратковременного 

высокотемпературного воздействия на пластинки безвольфрамового твердого 
сплава, при пайке на железоуглеродистый припой. По результатам 
проведенных исследований на микротвердомере отклонения микротвердости 
составили ±3%. 

Annotation: The influence of short-term exposure to high temperature records 
hardmetal, soldering solder iron-on. The results of studies the microhardness on 
microhardness deviation amounted ± 3%. 

Ключевые слова: наплавка, припой, резец, испытания, микротвердость 
Keywords: welding, brazing, cutting edge, testing, microhardness 
Способность инструмента выполнять свои функции во многом 

определяются реальными дефектами, которые возникают в процессе его 
формирования. К наиболее опасным дефектам относят поры, включения 
инородных элементов, структурную неоднородность, разнозернистость, микро- 
и макротрещины. Целью исследования является влияние температурного 
нагрева на качество резцов, паянных на железоуглеродистый припой. 

Токарные резцы с пластинкой безвольфрамового твердого сплава 
изготавливались пайкой с использованием железоуглеродистого припоя. 
Подготовленные для пайки части засыпались слоем флюса 3-4 мм для 
исключения возникновения процесса окисления. Полностью готовую для пайки 
конструкцию помещали в индуктор печи ТВЧ на 50 секунд, во время которых 
происходит частичное расплавление припоя и образование прочных связей 
припоя с державкой инструмента и безвольфрамовым твердым сплавом. 
Температура пайки составляет 1160-12000С, однако за столь короткий интервал 
времени в материале твердого сплава не успевают произойти структурные 
фазовые изменения состава, а значит, сохраняются физико-механические 
свойства твердого сплава. Готовый инструмент из индуктора помещался в 
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песок для плавного охлаждения. Высокая скорость охлаждения приводит к 
образованию макротрещин в твердом сплаве вдоль линии припоя. 

Температура нагрева под пайку FeC-припоями, при соответствующем их 
составе, составляет 1160-1200°С, с учетом возможного технологического 
перегрева при пайке (30-50°С) относительно температуры начала плавления 
припоя (≈ 1147°С). Согласно литературным данным [1,2], в результате 
высокотемпературного воздействия в процессе пайки инструмента, твердый 
сплав приобретает склонность к снижению износостойкости. Однако авторы, 
как правило, не указывают длительность воздействия, а в качестве аргументов 
приводят данные, полученные при продолжительном (до нескольких часов) 
воздействии, осуществляемом при печном нагреве.  

Для освещения этого вопроса проводились исследования микротвердости 
на микротвердомере токарных резцов, изготовленных по предлагаемой 
технологии. Во всех образцах граница раздела твердый сплав – припой 
соответствовала координате x=0. Твердость измерялась в единицах Викерса по 
диагоналям отпечатка под нагрузкой 2,94Н и 1,96Н для резцов с пластинками 
КНТ16 и ТН20 соответственно. Результаты исследований представлены на 
рисунках 1, 2. 
 

 
Рис.1. Микротвердость образцов с пластинками сплава КНТ16 

 
Кроме того, проводились исследования влияния кратковременного нагрева 

на микротвердость пластинок безвольфрамового твердого сплава КНТ16 и 
ТН20, результаты которых представлены в таблице 1. 
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Рис.2. Микротвердость образцов с пластинками сплава ТН 20 

 
Таблица 1  

Влияние высокотемпературного нагрева ТВЧ (нагрев до 1200°C, выдержка 
25-30 с) на микротвердость твердых сплавов 

Марка 
сплава 

Микротвердость, МПа Изменение 
твердости, 

% 
до нагрева после нагрева 

Но min Но max Ho Но min Но max Ho 
КНТ16 14080 19320 16480 12840 18320 17300 + 5 
ТН20 15840 18650 17300 15240 18440 16870 – 2,5 

 
Вывод: После сопоставлении данных (рис. 1, 2 и табл.1) можно сделать 

вывод о том, что микротвердость безвольфрамового твердого сплава 
изменяется в пределах ±3%, что, подтверждая исследования авторов [3,4,5], 
является статистически незначимым показателем. 
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Аннотация. В работе предложена, обоснована и экспериментально 

подтверждена эффективность процесса шлифования за счёт использования 
разработанной конструкции многосекторного шлифовального круга разной 
зернистости и введения в состав абразивной массы плёнкообразующего 
вещества, обеспечивающие увеличение съема металла с обрабатываемой 
поверхности, снижение температуры в зоне обработки и коэффициента 
трения, числа и площади прижогов на обработанной поверхности, снижение 
параметров шероховатости детали.  

Ключевые слова: шлифовальный круг, абразивная масса, коэффициент 
трения, прижоги, поверхностный слой, деталь, шероховатость. 

Abstract. In-process offered, grounded and efficiency of process of polishing due 
to the use of the developed construction of multisectoral diamond-impregnated of 
different grittiness and introduction is experimentally confirmed in the complement of 
abrasive mass of formative tape matter, providing the increase of output of metal 
from the processed surface, decline of temperature in the area of treatment and 
coefficient of friction, numbers and areas of burns on the treated surface, decline of 
parameters of roughness of detail.  

Key words: Diamond-impregnated, abrasive mass, coefficient of friction, burns, 
superficial layer, detail, roughness. 

Постоянное повышение требований к качеству поверхностей деталей 
машин, снижение общих припусков на обработку, тенденция к использованию 
труднообрабатываемых легированных сталей и жаропрочных сплавов 
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обеспечивают процессам абразивной обработки важную роль в выборе 
способов финишной обработки деталей [1]. Дальнейшее совершенствование 
процессов шлифования и доводки поверхностей деталей абразивным 
инструментом во многом определяется развитием теории этих процессов, на 
базе которой эффективно осуществляется поиск новых внутренних резервов 
повышения производительности и качества обработки деталей. 

Совершенствование процесса шлифования в направлении повышения его 
эффективности зависит от двух важных составляющих: создание новых 
абразивных инструментов и конструирование из них высокоэффективного 
абразивного инструмента. Одновременно предпринимаются попытки 
использования в процессах механической обработки хромоникелевых сталей и 
сплавов поверхностно-активных веществ, например, йода [2].  

Целью работы является повышение эффективности процесса шлифования 
поверхностей деталей из высоколегированных и жаропрочных материалов за 
счёт изменения конструкции и состава абразивного инструмента. 

По результатам проведённого технологического поиска разработано 
принципиальное конструктивное исполнение многосекторного разнозернистого 
круга (рис. 1).  

 
 
Шлифовальный инструмент содержит крупнозернистые участки абразива 

и расположенные за ними участки мелкозернистые, которые попарно 
разделены участками меньшей твёрдости, при этом длины крупнозернистого и 
мелкозернистого участка шлифовального круга – одинаковы и каждый из них 
больше, чем длина участка меньшей твёрдости. Участок мелкозернистого 
абразива состоит из микрошлифпорошков, участок крупнозернистого абразива 
– из шлифзерна, участок меньшей твёрдости состоит из шлифпорошка (патент 
РФ на изобретение №2395381). 

Так как качество обработанной поверхности детали зависит от 
температуры в зоне обработки, был проведён анализ условий контактирования 
абразивных зёрен шлифовального круга с обрабатываемым материалом, 

 

Рис. 1. Схема 

многосекторного 

шлифовального круга  

разной зернистости: 

1 – крупнозернистый 

участок; 

2 – мелкозернистый 

участок; 

3 – участок абразива 

меньшей твёрдости 
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позволивший через приведённый коэффициент трения Σµ  получить формулу 
определения температуры в зоне шлифования Θ  при наличии 
плёнкообразующего материала, снижающего коэффициент трения в зоне 
контакта: 

( )
( )2

П

1
1427,0

Σ

Σ

−⋅
⋅+Θ⋅⋅

=Θ
µµ

µµ

ПЛ

ПЛP

НВ
L ,    (2) 

где LP – скрытая теплота плавления на единичной площадке контакта; ПΘ  – 
температура плавления контактируемого материала; НВ – твёрдость 
контактируемого материала; ПЛµ  – коэффициент трения плёнки, 
образующейся на контактных поверхностях в зоне обработки. 

Анализ формулы (2) и выполненные расчёты показали целесообразность 
введения плёнкообразующего материала, обладающего низким коэффициентом 
трения и снижающего температуру в зоне шлифования. Θ . Это позволило 
разработать состав абразивной смеси для шлифовальных кругов, содержащих 
0,5 - 0,7% дийодида хрома (патент РФ на изобретение № 2392109). При 
температурах выше 400 °С дийодид хрома разлагается, а свободный йод 
образует с металлом соединения, обладающие низким коэффициентом трения. 
Снижение температуры в зоне шлифования приводит к уменьшению 
количества и площади прижогов на обработанной поверхности детали [3]. 

В лабораторных и производственных условиях на станках моделей 3М151, 
3Б722 и 3Г185 были проведены экспериментальные исследования по 
определению оптимальных конструкций и составов шлифовальных кругов при 
обработке сталей и сплавов.  

Из формулы (1) следует, что для повышения эффективности процесса 
круглого шлифования по показателям производительности, качеству 
обработанной поверхности при назначении режимов шлифования необходимо 
учитывать соотношение между диаметром используемого шлифовального 
круга DК и диаметром обрабатываемой детали dД. Это может быть учтено 
соответствующими коэффициентами на продольную подачу S

ДК  и скорость 
вращения обрабатываемой детали V

ДК . 
Результаты выполненных экспериментальных исследований позволяет 

сделать вывод о существенном улучшении состояния поверхностного слоя 
деталей по качественным показателям в случае назначения режимов 
шлифования с учетом поправочных коэффициентов S

ДК  и V
ДК . Последнее 

приводит к снижению числа прижогов NП на площади обработанной 
поверхности 102 см2 почти в 2,5 раза и уменьшению до 3-х раз суммарной 
площади прижога. 

Оценка эффективности применения многосекторного шлифовального 
круга осуществлялась по числу прижогов на обработанных поверхностях NП и 
их относительной площади ΔNП при шлифовании партии деталей из 5 штук 
диаметром 40 мм и длиной 360 мм на одних и тех же режимах. 

Установлено, что использование при шлифовании кругов, содержащих 
дийодид хрома, более чем на 20% снижает температуру в зоне контакта. При 
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этом одновременно наблюдается стабилизация температуры в зоне контакта 
круга с дийодидом хрома в зависимости от числа двойных ходов, что 
способствует уменьшению количества прижогов на обработанной поверхности. 

Впервые теоретически и экспериментально доказана возможность 
использования в составе массы для изготовления абразивного инструмента 
дийодида хрома, с помощью которого образуются плёнки, обеспечивающие на 
20 – 30% снижение температуры в зоне шлифования и, как следствие, в 1,5 – 2 
раза уменьшает число и суммарную площадь прижогов. 

Приведённые в работе теоретические положения и результаты 
экспериментальных исследований защищены патентами Российской федерации 
и могут быть использованы при создании новых абразивных инструментов для 
повышения эффективности разных способов шлифования деталей и из разных 
абразивных инструментов. 
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Аннотация. В работе рассматривается энергоаудит системы освещения 

в учебной аудитории. Была проанализирована характеристика помещения. Из 
показании был произведен расчет годовой экономии электроэнергии и другие 
аспекты энергоаудита, в результате замены люминесцентных светильников 
на светодиодные. 

Ключевые слова: энергоаудит,  освещение, светильник,  установленная 
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мощность, годовое энергопотребление, экономия энергии. 
Annotation. In this paper the energy audit lighting systems in schools. It 

analyzed the characteristics of the room. From the testimony it had been calculated 
annual energy savings and other aspects of the energy audit, by replacing the 
fluorescent lamps to LED. 

Keywords: energy audits, lighting, lamp, installed capacity, annual energy 
consumption, energy saving. 

В последнее время, в связи с ростом цен на энергоносители, актуальной 
становится их экономия. Первым этапом процесса экономии энергии является 
проведение комплексного энергетического обследования объекта (энергоаудит) 
и разработка на его основе экономически целесообразных мероприятий по 
экономии энергии. Данные мероприятия разрабатываются для каждого 
отдельного типа потребителя энергии: отопление, технология, освещение, 
вентиляция и т.п. Сначала производится анализ состояния систем 
энергопотребления, а затем — расчет экономии энергии по определенным 
методикам. 

Подавляющее большинство осветительных установок можно улучшить в 
отношении общих денежных затрат и сокращении потребления электроэнергии, 
если применить усовершенствованные технологии и более эффективное 
оборудование. Некоторые изменения для реализации значительных выгод 
могут потребовать лишь очень небольших либо вообще нулевых капитальных 
затрат. В других случаях могут понадобиться инвестиции капитала в новое 
оборудование, и тогда необходимо сопоставлять требуемые капитальные 
затраты с экономией эксплуатационных расходов. Часто срок окупаемости 
оказывается на удивление малым [1]. 

Система освещения является весомым потребителем электроэнергии, 
особенно в административных зданиях (до 80 %). Поэтому применение 
предлагаемой методики приобретает большое значение при энергоаудите. 

Для анализа состояния системы освещения обследуемого объекта 
необходимо собрать следующую информацию: 

• тип и количество существующих светильников; 
• тип, количество и мощность используемых ламп; 
• режим работы системы искусственного освещения; 
• характеристики поверхностей помещений (коэффициенты отражения); 
• год установки светильников; 
• периодичность чистки светильников; 
• фактический и нормированный уровень освещенности; 
• значения напряжения электросети освещения в начале и в конце 

измерений освещенности; 
• размеры помещения; 
• средний фактический срок службы ламп; 
• фактическое и нормированное значение коэффициента естественной 

освещенности. 
Для анализа системы освещения использовался цифровым фотометром 

ТЕС 0693 (люксометр-яркомер). Фотометр предназначен для измерения 
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освещенности, формируемой естественным и искусственным светом, источник 
которого расположен произвольно от головки фотометрической, и для 
измерения яркости несамосветящихся объектов в нормальных климатических 
условиях. При проведении замеров освещенности внутри помещения 
обращенную вверх пластинку фотоэлемента необходимо держать параллельно 
полу на уровне высоты стола (0,8 м от пола) [2]. 

Освещение помещения выполнено светильниками типа ЛПО 02х40, с КПД 
= 52%. Светильники комплектуются источниками света типа ЛБ 40, световой 
поток Ф=3200 лм, световая отдача Н = 80 лм/Вт. Режим работы с 830 до 18 
часов. Количество светильников 8 штук. Размеры помещения 11,4х5,2х2,9. 
Средневзвешенный коэффициент отражения поверхностей помещения r = 0,5, 
нормированная освещенность 300 лк. Фактическая освещенность 250 лк. 
Количество часов работы искусственного освещения в год ТГ = 1000 часов. 
Напряжение сети во время измерений Uс = 220 В. Коэффициент естественной 
освещенности соответствует норме, коэффициент использования 0,92.     

В результате инструментального обследования определяются следующие 
показатели: 

Установленная мощность, Вт [3]: 
P = Pл×Kпра×N                                                  (1) 

Р = 40×1,25×16=800 
где Р – мощность осветительной установки i-гo помещения в обследуемом 
объекте, Вт; 

Pл – установленная мощность осветительной установки i-ro помещения в 
обследуемом объекте, Вт; 

Рл – мощность лампы, Вт; 
Кпра – коэффициент потерь в пускорегулирующей аппаратуре 

осветительных приборов (данный коэффициент учитывается только при 
расчете мощности осветительной установки, в которой используются 
газоразрядные лампы); 

N – количество всех однотипных ламп в осветительной установке i-ro 
помещения, шт. 

Годовое энергопотребление, кВтч/год: 
WГ = Р×ТГ×kи                                                                           (2) 

WГ = 800×1000×0,92=736 
где  WГ – суммарное годовое потребление электроэнергии, кВтч/год; 

W Гі – годовое потребление ОУ i-ro помещения, кВтч; 
ТГi – годовое число часов работы системы i-ro помещения, ч; 
kиi – коэффициент использования установленной электрической мощности 

в ОУ i-ro помещения. 
Переход на другой тип источника излучения с лучшими характеристиками 

при замене люминесцентных ламп на светодиодные лампы SSV-220/32-02,0 ( 
WDO-S), Ф = 3400 лм, Н = 95 лм/Вт. Экономия электроэнергии при 
использовании данного мероприятия определяется по формуле, кВтч/год: 

∆Wi= WГ ( 1 – kис)                                           (3) 
∆W1=736 (1−0,89) = 81,48 
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где   kис – коэффициент эффективности замены типа источника излучения: 
kис = Н/Нн                                                    (4) 

kис =80/95=0,84 
где   Н− световая отдача существующего источника излучения, лм/вт; 

Нн – световая отдача предлагаемого источника излучения, лм/вт. 
Несвоевременная чистка светильников может снизить освещенность на 15 

- 30 % и более, что приводит к снижению производительности труда и 
психофизиологического состояния учащихся. Экономия за счет чистки 
светильников определяется по формуле, кВтч/год: 

∆Wi= WГ × kчi                                                (5) 
∆W2 = 736 × 0,08 = 59 

где  kчi – коэффициент эффективности чистки светильников: 
kчi = 1− ( γс + βс е –(t/tc) )                                        (6) 

kчi = 1-(0,90+0,002) = 0,08 
где  γс, βс, tc – постоянные для заданных условий эксплуатации светильников; 

t – продолжительность эксплуатации светильников между двумя 
ближайшими чистками. 

Экономия энергии при повышении коэффициента отражения поверхностей 
помещения r = 0,5 (покраска в светлые тона) позволяет сэкономить 15% или  

∆W3 = 625 кВтч/год; 
Управление освещением в помещениях с боковым и комбинированным 

естественным светом должно обеспечивать возможность отключения рядов 
светильников, параллельных окнам. Эти мероприятия могут привести к 
снижению расхода электроэнергии на 5 - 10 %. 

На основании опыта внедрения систем автоматизации и экономию от 
данного мероприятия можно определить по следующей формуле, кВтч/год: 

∆Wi = WГ (kза – 1)                                             (7) 
∆W4 = 736 (1,1−1) = 73,6 

где  kза – коэффициент эффективности автоматизации управления освещением, 
который зависит от уровня сложности системы управления [3] 

Экономия энергии вследствие установки электронных ПРА определяется 
по формуле, кВтч/год:  

∆Wi = WГ (1− КNпра/Кпра)                                       (8) 
∆W5 = 736 (1−0,9/1,25)=206 

где   Кпра – коэффициент потерь в ПРА существующей системы освещения 
КNпра – коэффициент потерь в предлагаемых (новых) ПРА . 
Замена светильников является наиболее эффективным комплексным 

мероприятием, так как включает в себя замену ламп, повышение КПД 
светильника, оптимизацию светораспределения светильника и его 
расположения. Для точной оценки экономии электроэнергии необходимо 
производить светотехнический расчет освещенности для предполагаемых к 
установке светильников методом коэффициента использования или точечным 
методом. При упрощенной оценке (при замене светильников на аналогичные по 
светораспределению и расположению) расчет производится по следующей 
формуле, кВтч/год: 
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∆Wi= WГ ( 1−kсв)                                                 (9) 
∆W6 =736 (1−0,52/0,87)= 301,7 

где  kсв – коэффициент учитывающий повышение КПД светильника: 
kсв= qi/qiN                                                      (10) 

где  qi – паспортный КПД существующих светильников; 
qiN – паспортный КПД предполагаемых к установке светильников. 
 
Общий резерв экономии энергии составит, кВтч/год: 

∆Wi= kп×∑∆Wi
k                                                (11) 

∆W=250/300 × 625,6 = 521 
где Wi

k – потенциал экономии электроэнергии для i-го помещения и k-го 
мероприятия, кВтч/год [3].  

Заключение. В результате расчетов наглядно видна разница между 
люминисцентными и светодиодными светильниками, а именно в экономии 
электроэнергии которое составляет  81,48 кВтч/год. Что является весьма 
целесообразным для проведения мероприятия по энергосбережению.  
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Аннотация. В работе рассматриваются процессы оптимизации 
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параметров чувствительных термопарных  МЭМС-сенсоров на основе КМОП 
технологии.  

Ключевые слова: микроэлектромеханическая система (МЭМС), приемник 
инфракрасного (ИК) изображения, ИК МЭМС-сенсор. 

Abstract. The work deals with the optimization of the parameters of the sensitive 
thermocouple MEMS sensors based on CMOS technology. 

Key words: microelectromechanical system (MEMS), receiver infrared (IR) 
image, IR MEMS sensor. 

Введение  
Перспективы современного приборостроения связаны с созданием 

приборов, обладающих малыми массой, габаритными размерами, 
энергопотреблением и себестоимостью при безусловном выполнении целевой 
функции с заданной точностью и надежностью. [1] МЭМС определяет одно из 
перспективных направлений развития приборостроения ХХI века, которое 
влечет за собой коренное изменение промышленных изделий с широким 
диапазоном применения. 

Переход к микроэлектронным способам конструирования  и 
использование микротехнологий для всех типов сенсоров приводит к 
увеличению их надежности, воспроизводимости параметров и уменьшению 
размеров, массы и стоимости. 

Теоретическая часть 
Особенность предлагаемых в настоящем проекте [2] многоэлементных 

приёмников ИК изображения состоит в том, что они базируются на МЭМС-
технологии, совместимой с групповой КМОП-технологией. Этим определяется 
как выбор материалов, так и конструкций элементов фотоприёмной матрицы. 
Основой ИК фотодектора служат термоэлектрические преобразователи, 
сформированные на диэлектрических микроконсолях (микрокантилеверах) 
субмикронной толщины. На этих консолях, на высоте порядка микрометра над 
подложкой, подвешивается мембрана, поглощающая тепловое излучение от 
объекта наблюдения. Этим, в условиях даже не слишком глубокого вакуума, 
обеспечивается хорошая термическая изоляция мембраны. 

В рассматриваемых МЭМС элементах микроконоли должны также 
обеспечить подъём и достаточно надёжное крепление фотоприёмной 
мембраны. [3] Поэтому анализировались элементы с двумя микроконсолями, 
показанные на рисунке 1. В связи с этим аналитические модели расчёта 
предельных характеристик (минимальной разрешаемой разности температур, 
NEDT, и времени задержки на элементе τ) строились для таких элементов с 
одной и двумя термопарами с целью сравнения их предельных характеристик. 

Полная теплопроводность элемента, представленного на рисунке 1, есть 
сумма теплопроводностей двух микроконсолей со сформированными на них 
структурами: G =G1 + G2, где теплопроводность каждой микроконсоли с учётом 
симметрии равна удвоенной теплопроводности её части (половины) между 
разрезами (рис 1).  
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расчета параметров КМОП-сенсоров теплового излучения на основе МЭМС-
термопар»[5]. 

Таблица 1 
Результаты расчётов для конструкции с закреплением микроконсоли в 

двух точках с толщиной металлизации 0,3 мкм и 0,5 мкм 
№ варианта 1 2 3 4 5 6 

hМ= 0,3мкм NETD, К 0,023 0,022 0,021 0,020 0,019 0,019 
τ, мс 1,9 2,1 2,3 2,9 3,4 3,8 

hМ=0,5мкм NETD, К 0,024 0,023 0,021 0,021 0,020 0,019 
τ, мс 1,8 2,1 2,3 2,9 3,4 3,8 

 
Выводы 
Рассмотрены основные аспекты оптимизации конструкции и параметров 

структур, входящих в состав чувствительного элемента сенсора. 
Проанализирован уровень и состояние разработок многоэлементных тепловых 
МЭМС-сенсоров с микротермопарами с учетом возможностей их реализации на 
основе базовых процессов и материалов КМОП технологии, обеспечивающих 
достижение низкого ценового уровня. Развитие указанных типов сенсоров 
представляется весьма перспективным. 

Работа выполнена в Национальном исследовательском университете 
"МИЭТ" при поддержке Министерства образования и науки РФ, уникальный 

идентификатор соглашения RFMEFI57814X0009. 
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Аннотация: проведён анализ потенциальных опасностей, возникающих 
при выполнении проектно-конструкторских работ по созданию новых 
двигателей, станков, приспособлений, инструмента. Предложены 
мероприятия по снижению негативных факторов влияющих на здоровье 
специалистов.  

Проанализирована приверженность сотрудников СП ЗМКБ «Прогресс» к 
методам профилактики возможных профессиональных заболеваний, 
соблюдению рекомендаций нормативно-правовых актов, разработанных для 
специалистов интеллектуального труда. 

Ключевые слова: безопасность, интеллектуальный труд, нормативно-
правовые документы, профилактика, профессиональные заболевания. 

Abstract: the analysis of the potential hazards arising during the design process 
of new engines, machine tools, tools and devices developing is carried out. The 
measures to reduce the negative factors affecting masters' healths are done. SP 
ZMKB "Progress" employees' commitment to methods of preventing possible 
occupational diseases and to compliance with the recommendations of legal acts 
designed for the specialists of intellectual labor is analyzed. 

Keywords: safety, intellectual labour, legal acts, prophylaxis, occupational 
diseases. 

В процессе выполнения проектно-конструкторских работ по созданию 
новых двигателей, станков, приспособлений, инструмента учитывается, что 
потенциальная производительность современной техники может быть 
реализована лишь при достаточно полном учете характера все усложняющихся 
связей между человеком и машиной. Решение проблемы согласованности 
взаимодействия человека и техники реализуется с учетом требований 
нормативно-правовых актов по охране труда. В настоящее время в зависимости 
от технических возможностей и социально-экономических условий используют 
в основном  следующие пути согласования технических характеристик и 
возможностей человека: 

- создание техники, в которой всесторонне учтены возможности человека, 
его физиологические, антропометрические, психологические свойства, 
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эстетические потребности человека, а также гигиенические требования по 
обеспечению оптимальных характеристик производственной среды; 

- максимальной согласованности между техническими средствами и 
возможностями человека; 

- профессиональный отбор специалистов с учетом не только уровня их 
образования, но и темперамента, склонности к соблюдению правил 
безопасности. 

 Рассмотрим потенциальные опасности, которые могу возникнуть при 
выполнении проектных работ. Согласно ГОСТ 12.0.003-74 (1999) «ССБТ. 
Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» факторы 
производственного процесса в зависимости от воздействия на организм 
человека можно разделить на физические, химические, биологически и 
психофизиологические. 

К физическим факторам, согласно данного документа, относятся 
движущиеся машины, механизмы, приспособления, перемещающиеся детали и 
заготовки. При несоблюдении правил безопасности, в условиях недостаточного 
внимания специалистов существует вероятность получения механических 
травм разной степени тяжести. Причиной механических травм может быть 
также недостаточные площадь и объем производственного помещения, 
произвольная расстановка техники и нарушения требований организации 
рабочего места, захламленность рабочего места при отсутствие стеллажей, 
полок, шкафов.  

К психофизиологическим факторам относятся физические и нервно-
психологические перенапряжения. Последние, в свою очередь, подразделяются 
на умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, степень 
монотонности труда, эмоциональное перенапряжение. Напряженность труда 
включает в себя различные аспекты, основным из которых является 
эмоциональное напряжение, связанное с большой значимостью ошибки 
(которая, в отдельных случаях, может повлечь за собой моральный, 
материальный, административный и даже уголовный аспект), контактом с 
людьми разного типа темперамента. Эмоциональные нагрузки, будучи 
проявлением профессионального стресса, сопровождаются напряжением 
вегетативных функций (повышением уровней пульса и кровяного давления, 
усилением потоотделения, изменением температурной реакции кожи). В 
дальнейшем это может привести к негативным последствиям и заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы. За компьютером человек сидит достаточно 
долго в расслабленной позе, однако она является для организма вынужденной и 
неприятной: напряжены шея, мышцы головы, руки, плечи, это приводит к 
излишней нагрузке на позвоночник и возникновению остеохондрозов. Кроме 
этого, малоподвижный образ жизни часто приводит к ожирению, гипертонии и 
другим заболеваниям сердечно-сосудистой системы. При ощущении 
физического дискомфорта снижается производительность труда, увеличивается 
количество ошибок, повышается раздражительность, что приводит к 
ухудшению взаимоотношений между людьми. 

Неблагоприятное воздействие на организм работающих оказывает 
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недостаточное природное и искусственное освещение. Учитывая, что 
выполнение научно-исследовательских и проектных работ сопровождается 
значительным напряжением органа зрения, то при неправильно 
организованном процессе работы, специалисты испытывают усталость и  боль в 
глазах, ощущение  «песка в глазах», наблюдается пересыхание слизистой глаза, 
постепенно зрение ухудшается. С течением времени наблюдается 
прогрессирующая потеря зрения, конъюнктивиты, близорукость, кератит и 
другие заболевания. Кроме  проблем связанных с органом зрения, при 
недостаточной освещенности высока вероятность возникновения ошибок при 
прочтении и анализе информации, что, в свою очередь, приводит к нервно-
эмоциональному напряжению, повышенной усталости, снижению интереса к 
выполняемой работе.  

Основными направлениями обеспечения безопасности при выполнении 
научно-исследовательских и проектных работ является постоянное выполнение 
требований или рекомендаций нормативно-правовых актов: ГОСТ 12.2.032-78. 
ССБТ «Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические 
требования», ДБН 2.09.04-87 «Адміністративні та побутові будівлі», ДБН В2.2-
9-99 «Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения. Основные 
положения». Рекомендуется площадь на одно рабочее место при работе с 
компьютером не меньше 6м2, а объем не меньше 20м3. При разработке 
планировки предусматривается организация проходов, обеспечивая свободный 
доступ ко всем рабочим местам и которые являются путями эвакуации личного 
состава на случай чрезвычайной ситуации. Ширина прохода – 2000 мм. 
Производственные помещения должны быть оборудованы шкафами для 
хранения документации, магнитных дисков, полками, стеллажами, тумбами и 
т.д. с учетом требований к площади помещений. 

Для минимизации негативного воздействия специфики интеллектуальной 
работы на опорно-двигательный аппарат сотрудников учитываются 
эргономические требования, определенные ГОСТ 12.2.033-84. ССБТ. «Рабочее 
место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования», 
ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. «Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие 
эргономические требования», а также строительные нормы ДСН 173-96 
«Державні санітарні норми планування та забудови населених пунктів», 
ДНАОП 0.03-3.01-71 «Санітарні норми проектування промислових 
підприємств. СН 245-71». Для исключения негативного воздействия 
повышенных уровней электромагнитных излучений расстояние между экраном 
монитора и работником составляет не менее 0.5м (оптимальным является 
расстояние 0.6-0.7м).  

Для профилактики процесса усталости и возникновения профзаболеваний 
предусмотрены внутрисменные регламентированные перерывы. 
Дополнительный кратковременный отдых (10-15 минут) дает возможность 
снизить симптомы усталости и восстановить общий уровень 
работоспособности. В случае, когда производственная необходимость требует 
быстрого выполнения задания, продолжительность беспрерывной работы с 
ВТД не должна превышать четыре часа. 
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Для снижения усталости, нервно-эмоционального напряжения, усталости 
органов зрения, улучшения мозгового кровообращения, преодоления 
неблагоприятных признаков гиподинамии рекомендуется во время перерывов 
проведение зарядки. Комплекс наиболее полезных и эффективных упражнений 
приведен в ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Державні санітарні правила і норми роботи з 
візуальними дисплейними терміналами (ВТД) електронно-обчислювальних 
машин». Однако, к сожалению, как показали проводимые нами исследования 
среди сотрудников СП ЗМКБ «Прогресс», наблюдается слабая приверженность 
всех испытуемых к методам профилактики профессиональных заболеваний. 
Знали о значении активного отдыха и необходимости выполнения 
гимнастических упражнений для снятия нервного напряжения и мышечного 
расслабления практически все опрошенные. Однако, регулярно выполняется 
основным контингентом сотрудников (53%) только комплекс упражнений для 
рук. Комплекс упражнений для улучшения мозгового кровообращения 
выполняется частично отдельными специалистами (32%). При этом, они 
отмечают, что для выполнения упражнений необходимо свободное 
пространство, которое, как правило отсутствует. Отсутствие комнат 
психологической разгрузки и места для занятий физкультурой (СНиП 2.09.02-
85 «Производственные здания промышленных предприятий. Нормы 
проектирования», ДБН 2.09.04-87 «Адміністративні та побутові будівлі», ДБН 
В2.2-9-99 «Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения. 
Основные положения») является одной из причин не выполнения комплекса 
упражнений для позвоночника. Всего 5% опрошенных выполняют этот 
комплекс в свободное от работы время под присмотром специалистов. 
Учитывая значительный процент жалоб, связанных с проблемами зрения, наше 
удивление вызвал тот факт, что зарядку для глаз не делал ни один из 
опрошенных. Основная причина - дискомфорт во время выполнения 
упражнений. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что длительная и 
интенсивная работа за монитором компьютера влияет на здоровье 
специалистов. Учитывая, что основной контингент работающих не выполняет 
рекомендации по режиму чередования труда и отдыха (1 час работы 10-15 
минут перерыва), то необходимо повысить уровень просветительской работы и 
эффективность контроля службы охраны труда предприятия. Звуковой или 
музыкальный сигнал позволил бы сделать перерывы в работе более 
организованными. Выполнение комплекса упражнений для снятия утомления 
глаз, предусматривающий воздействие на биологически активные точки, а 
также упражнений для повышения тонуса и снятия напряжений отдельных 
групп мышц дает возможность сохранить высокий уровень работоспособности 
в течение всей трудовой деятельности. 
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Аннотация. В работе рассматриваются неравномерности распределения 

потоков газа на входе в аппарат. Проведены исследования для определения 
равномерности распределения газового потока по сечению аппарата при 
боковом подводе. Применен распределитель газового потока. Использование 
распределителя способствовала выравниванию потока газа по сечению 
аппарата.   

Ключевые слова: неравномерности распределения потоков газа, 
распределения газового потока, выравниванию потока газа.  

Abstract. In this paper discusses the uneven distribution of the gas stream 
entering the apparatus. Investigations to determine the uniformity of flow distribution 
across the cross-section unit with a side inlet. Applying a gas flow distributor. Using 
distributor promote the equalization of the gas flow over the section of the apparatus.  

Key words: uneven distribution of gas flow, distribution of the gas stream, 
alignment of the gas flow. 

Особенностью конструкции аппаратов с регулярной подвижной насадкой 
является регулярное и равномерное размещение насадочных элементов в 
объеме контактной зоны. Это обеспечивает реализацию принципа продольно-
поперечного секционирования [1,2].  

Равномерность распределения газового потока при его входе в аппарат во 
многом зависит от конструкции узла ввода. Наиболее распространенной 
конструкцией является боковой ввод газового потока. Поэтому, нами 
проведены исследования равномерности распределения газового потока по 
сечению аппарата при боковом подводе.  

При проведении исследований были использованы сигнальные ленточки, 
равномерно распределенные по сечению колонны с помощью проволочной 
решетки. Качественную картину равномерности распределения газа 
фиксировали с помощью фотосъемки, а количественную оценку получали 
измерением трубкой Пито в комплекте с микроманометром. Диапазон 
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изменения скорости газового потока составил от 1 до 5 м/с. 
 

                   
      а) WГ = 2 м/с                                                   б) WГ = 5 м/с 

Рис. 1. Равномерность распределения газового потока без распределителя 
 
Как видно из рис. 1 практически во всем диапазоне скоростей газового 

потока наблюдается поперечная неравномерность. Наибольшие скорости 
газовый поток имеет у стенки аппарата, противоположной точке ввода газа в 
аппарат.  

Подтверждением этому являются результаты замеров поля скоростей в 
различных сечениях аппарата. При малых и больших скоростях газового потока 
основной его объем проходит в сечениях у стенки аппарата, противоположной 
точке ввода.  

Для выравнивания газового потока по сечению аппарата использовалось 
ранее разработанное распределительное устройство, состоящее из 
вертикальных пластин, нижние кромки которых образуют дугу, вогнутостью 
расположенную навстречу газовому потоку. Высота вертикальных пластин 
увеличивается в сторону, противоположную от штуцера входа газа, а длина их 
равна длине горизонтального ряда насадочных элементов соответствующей 
плоскости сечения [3].  

При установке вертикальных пластин, поток газа на каждой пластине 
делится на две части, одна из которых поступает в зазор между вертикальными 
пластинами, а вторая часть отклоняется вниз и движется к следующему зазору 
между вертикальными пластинами. Располагая вертикальные пластины таким 
образом, чтобы их нижние кромки образовали вогнутость, расположенную 
навстречу движению газового потока, можно добиться равномерного деления 
газового потока по сечению аппарата, особенно большого диаметра, и тем 
самым обеспечить высокую эффективность работы насадочной зоны аппарата. 

Установка вертикальных пластин с высотой, увеличивающейся в сторону, 
противоположную от штуцера входа газа, обеспечивает равномерное деление 
цилиндрического потока газа условным диаметром, соответствующим 
диаметру входного патрубка. Длина вертикальных пластин должна быть равна 
длине горизонтального ряда насадочных элементов соответствующей 
плоскости сечения. Это позволяет равномерно распределить разделенный 
газовый поток в зазоре между вертикальными пластинами.    
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Результаты исследований подтвердили эффективность использования 
распределителя газового потока. На рис. 2 представлены фотографии, 
полученные при установке распределителя газового потока в исследуемом 
диапазоне скоростей газа. Как видно из этих фотографий установка 
распределителя способствовала выравниванию потока газа по сечению 
аппарата, причем даже при малых скоростях. Замеры поля скоростей показали, 
что средние скорости газа по сечению аппарата выровнялись.  

 

         
       а) WГ = 2 м/с                                           б) WГ = 5 м/с 

Рис. 2. Равномерность распределения газового потока с распределителем 
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Аннотация: Проведен анализ по существующим методам переработки 

изношенных шин и объемам их образования в Республике Башкортостан. 
Представлены результаты лабораторных исследований проб изношенных шин, 
образующихся в г. Стерлитамак. Рассмотрена возможность использования 
твердых бытовых отходов в печах цементного производства в качестве 
альтернативного источника энергии. 
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Abstract: The analysis of existing methods of recycling used tires and the extent 
of their education in the Republic of Bashkortostan. The results of laboratory tests of 
samples of waste tires generated in Sterlitamak. The possibility of using municipal 
solid waste in the furnaces of cement production as an alternative source of energy. 
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Цемент – один из базовых строительных материалов, который называют 
"хлебом строительства". Являясь основным вяжущим компонентом, цемент 
находит широкое применение в производстве бетона, железобетона, 
строительных растворов, а также в асбестоцементной, нефтедобывающей и 
других отраслях промышленности. Он пользуется спросом при возведении 
новых промышленных объектов, реконструкции и строительстве зданий и 
сооружений, в том числе гидротехнических объектов, индивидуальном 
строительстве. Уникальные свойства цемента позволяют на его основе 
изготавливать специальные конструкции, такие как железнодорожные шпалы, 
строительные блоки, панели и плитки, многие другие изделия [1]. 

Доля энергоносителей в себестоимости цемента, производимого в РФ, 
составляет до 65%. Основной энергозатратный процесс - производство 
цементного клинкера из известняка и мела путем нагревания известняка до 
температур выше 950°C, на долю которого приходится 74% потребления 
энергии в этой отрасли. С увеличением производства цемента в ближайшие 
годы потребность в газе возрастет и проблема снижения расхода топлива еще 
более обострится. Актуальной задачей является замена природного газа на 
альтернативное топливо, состоящего из отходов производства и потребления. 
Решение ее позволит улучшить технико-экономические показатели 
производства и снизить отрицательное воздействие отходов на окружающую      
среду [2]. 

В технологическом процессе производства цемента одной из важнейших 
стадий производства является стадия обжига. На данном этапе сырьевой шлам 
(сырьевая мука) проходит стадии сушки и спекания под воздействием высокой 
температуры дымовых газов с получением промежуточного продукта 
производства цемента – клинкера. Дымовые газы образуются за счет сжигания 
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природного газа [3].  
В Республике Башкортостан в 2011 году по данным Госстатотчетности 2-

тп (отходы) на  предприятиях образовалось 787 видов отходов в количестве 
47,01 млн.т. [5]. 

Продукты, получаемые из отходов - привлекательная альтернатива 
ископаемому топливу. Для нашего региона наиболее перспективным будет 
использование следующих видов отходов: 

- твердые бытовые отходы; 
- нефтешламы нефтеперерабатывающих предприятий: 
- активный ил.  
Все эти продукты могут быть повторно использованы в качестве топлива 

[6]. 
В данной работе рассматривается возможность использования 

изношенных шин в печах цементного производства. 
Отбор и подготовка пробы изношенные шины проводился по ГОСТ Р 

54260-2010 «Стандартное руководство по использованию топлива, полученного 
из отходов шин». Шины отбирают в чистый контейнер, все образцы должны 
быть пронумерованы в соответствии с датой отбора. Один образец 
предназначен для анализа элементного состава, определения зольности и 
влажности и определения теплотворной способности. Далее образец 
измельчается до размера фракций 10-20 мм. 

Морфологический и химический состав изношенные шины представлен 
согласно литературным источникам.  

Таблица 1 
Морфологический состав ИШ 

Наименование компонента Содержание, % 
Резина 85,7 
Сталь 14,3 

 
Таблица 2   

Химический состав 
Наименование компонента Содержание, % 
Синтетический каучук 84 
Железо 3,2 
Капрон 1 
Марганец 0,6 
Углерод 10 
Диоксид кремния 0,5 

 
Массовая доля общей влаги изношенных шин равна 0,474% . Зольность на 

сухое состояние равно 4,22 %. 
Сравнивая полученные результаты влажности пробы изношенных шин с 

требованиями компании цементных предприятий предъявляемые к данному 
виду альтернативного топлива (влажность менее 0,5%, зольность менее 11%) 
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можно сделать вывод, что исследуемая  проба подходит для использования в 
цементной печи. 
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THE INFLUENCE OF CONSTANT COMPONENT HEAT ENERGY TARIFF 
ON ECONOMIC EFFICIENCY THERMAL INSULATION OF BUILDINGS 
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Анотація. Розглянуто вплив умовно постійної складової тарифу за 
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теплову енергію на окупність енергоощадних заходів. Визначено оптимальну 
товщину теплової ізоляції для кожної тарифної групи. Показано, що для 
підвищення привабливості енергоощадних заходів необхідно забезпечити 
механізм перерахунку теплового навантаження будівлі. Це можна реалізувати 
шляхом впровадження енергетичного паспорту будівлі. 

Ключові слова: опалення, тарифи, дисконтовані витрати, утеплення, 
енергетичний паспорт.  

Abstract. Influence of conventionally constant component tariff on economic 
efficiency thermal insulation of buildings is viewed. The optimum thickness of 
thermal insulation for each tariff group is calculated. It is shown that to improve the 
attractiveness of energy efficiency measures should provide a mechanism 
recalculating heat load of the building. Is it possible to realize by implementing 
energy passport of the building. 

Key words: heating, tariffs, discounted costs, thermal insulation, energy 
passport. 

Введення. Весною 2015 року населення України пережило один з етапів 
підвищення тарифів на теплову енергію [1]. Це мало б стати поштовхом до 
утеплення мешканцями своїх будівель. Проте відповідь щодо вибору 
оптимальної товщини та матеріалу теплової ізоляції неоднозначна. 

Вимоги до теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій 
будинків в Україні регулюються ДБН В.2.6-31:2006 [2] – норма теплоспожи-
вання для другої зони складає 70-95 кВт·год/м2/рік, а термічний опір – 2,1–
2,4 м2·К/Вт. У Європі нормують загальне енергоспоживання – з 2011 року для 
нових будівель встановлено 15 кВт·год/м2/рік чи нульове [3]. 

У той же час доцільна товщина теплової ізоляції є також економічним 
поняттям та визначається з одного боку вартістю утеплювальних матеріалів, а з 
іншого боку – тарифами на теплову енергію. 

В Україні з 2010 року діє так званий двоставковий тариф [4], що включає 
змінну та умовно постійну складові (табл. 1). 

Таблиця 1 
Тарифи на теплову енергію ЛМКП «Львівтеплоенерго» 

Складові тарифу Категорія споживачів 
житло бюджет релігійна інші 

змінна c1, грн/Гкал 572 1335,62 737,74 1335,62 
постійна c2, 
грн/(Гкал/год) в місяць 21927,14 17557,3 17557,3 17557,3 

 
Умовно постійну складову в тарифі на теплову енергію було введено, щоб 

теплопостачальні організації у неопалюваний період могли компенсувати 
витрати на заробітну плату, відрахування податків в бюджет, ремонт, 
амортизаційні відрахування тощо [4]. 

Основна частина. Витрати на потреби опалення за двоставкового тарифу 
,21 PcQcBa +=                                                   (1) 

де c1, c2 – змінна та умовно постійна складові тарифу на теплову енергію 
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відповідно; Q – кількість спожитої за опалюваний сезон теплової енергії, Гкал;  
P – теплове навантаження будівлі, Гкал/год. 

Щомісячні витрати коштів на оплату постійної складової визначаються 
тепловим навантаженням будівлі P та не залежать від обсягів теплоспоживання. 
Тому після впровадження енергоощадного заходу витрати на постійну складову 
тарифу залишаться незмінними, оскільки нема ефективного механізму 
перерахунку теплового навантаження будівлі.  

Розглянемо чотириповерхові будинки розміром 10 м×24 м×13 м, що 
належать до різних категорій табл. 1. Розрахунок виконуємо з використанням 
програми «Енергоефективна будівля» спеціалізованого пакету енергоменедже-
ра [5]. Теплове навантаження такої будівлі P=0,0722 Гкал/год, щорічне спожи-
вання теплової енергії за нормативних кліматичних умов Q=146,2 Гкал. 

Щорічні видатки на опалення такої будівлі для різних категорій абонентів 
суттєво різняться (табл. 2). 

Таблиця 2 
Щорічні витрати коштів на опалення 

Складові витрат Категорія споживачів 
житло бюджет релігійна інші 

змінні, тис. грн 83,63 195,27 107,86 195,27 
постійні, тис. грн 19,00 15,21 15,21 15,21 
разом, тис. грн 102,62 210,48 123,07 210,48 

 
Відобразимо співвідношення змінних та постійних витрат на потреби 

опалення графічно (рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Співвідношення між постійними та змінними складовими витрат на 

потреби опалення для житлової (а) та бюджетної (б) будівель 
 
Як видно з рис. 1,а постійна складова для житлової будівлі складає п’яту 

частину усіх витрат на потреби опалення. Для бюджетної будівлі (рис. 1,б) 
постійна складова витрат займає суттєво меншу частку. 

Розглянемо як це впливає на економічно доцільну товщину теплової 
ізоляції будівель. Інтегральним критерієм доцільності утеплення є мінімум 
дисконтованих витрат Вдс за певний період 
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де К – щорічні капіталовкладення (вартість утеплення); Ba – щорічні видатки 
(витрати на теплову енергію); Edi – коефіцієнт дисконтування; i – номер 
поточного року; Те – горизонт існування проекту (прийнято 20 років). 

З множини енергощадних заходів для будівлі розглянемо заходи зі 
зменшення тепловтрат через стіни та через горище. Сумарна площа стін 
будинку F=10368 м2, а перекриття горища – 240 м2. Термічний опір стіни 
Rт.с=0,96 м2·К/Вт, а перекриття горища Rт.г=1,4 м2·К/Вт. 

Поширеним утеплювальним матеріалом є пінопласт ПСБ-С-35 ДСТУ 
Б.В.2.7-8-94 щільністю до 35 кг/м3, теплопровідністю 0,046 Вт/(м·К) та вар-
тістю 1140 грн/м3. Вартість робіт з утеплення стін складає 120 грн/м2. 

Оскільки пінопласту властивий ряд недоліків і ним заборонено утеплювати 
бюджетні будівлі, Як альтернативу розглянуто мінеральну вату. Теплопровід-
ність матеріалу 0,048 Вт/(м·К), а вартість – 3600 грн/м3.   

Розрахунок виконано для матеріалу товщиною 2, 5, 10, 15, 20, 25 і 30 см. 
Результати розрахунку економічно доцільної товщини пінопласту відображено 
графічно на рис. 2. 

Як видно з рис. 2, якщо не перераховувати теплове навантаження будівлі, 
економічно доцільна товщина пінопласту для житлової будівлі рівна 10 см, а 
для бюджетної будівлі – 15 см. Якщо ж перераховувати теплове навантаження, 
тоді доцільна товщина пінопласту для житлової будівлі 10-15 см, а для 
бюджетної будівлі – 20 см. 

 

 
Рис. 2. Залежність дисконтованих витрат від товщини пінопласту 

для житлової (а) та бюджетної (б) будівель 
 
Якщо замість пінопласту вибрати мінеральну вату, вартість якої більш ніж 

втричі вища, різниця у результатах буде ще більшою (рис. 3). 
Відповідно до рис. 3, якщо не робити перерахунок теплового навантаження 

будівлі, утепляти житловий будинок узагалі недоцільно, а бажана товщина 
теплоізоляції для бюджетної будівлі – 5 см. Якщо забезпечити перерахунок 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 92 



 Том 4. Выпуск 2(2)                                                                                                                          Технические науки          

теплового навантаження будинку, тоді доцільна товщина мінеральної вати при 
утепленні житлового будинку 5 см, а бюджетно будівлі – 10 см.  

 

 
Рис. 3. Залежність дисконтованих витрат від товщини мінеральної вати 

для житлової (а) та бюджетної (б) будівель 
 
Подібна залежність спостерігається також у випадку утеплення горища 

скловатою та поверх покритими фанерними листами. У випадку перерахунку Р 
економічно доцільна товщина скловати для утеплення житлових будівель – 
5 см, а для муніципальних будівель – 10 см. 

Тому для підвищення окупності енергоощадних заходів необхідно 
забезпечити механізм актуалізації теплового навантаження будівлі. Таким 
інструментом може стати енергетичний паспорт будівлі.  

Висновки. Умовно постійна складова тарифу на теплову енергію 
покликана компенсувати поточні витрати теплопостачальних організацій. 
Проте її наявність негативно впливає на окупність енергоощадних заходів. 

Необхідне широке впровадження енергетичного паспорту будівлі як 
дієвого механізму перерахунку теплового навантаження будівлі після впровад-
ження енергоощадних заходів.  
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Аннотация. В работе рассматривается система управления проектами 

на рынке недвижимости. Целью проекта в строительстве является 
увеличение стоимости объекта недвижимости, при срабатывании 
неблагоприятных факторов менеджменту необходим инструмент для 
своевременной корректировки параметров проекта на рынке недвижимости с 
возможностью воздействия на финансовый результат. 

Система управления проектами на рынке недвижимости состоит из 
шести этапов - планирования системы, идентификации рисков, их оценки, 
выработки стратегий реагирования на риски, постоянного мониторинга 
рисков и управления проектом. Все перечисленные этапы корректируются на 
основе использования финансового анализа, повышая эффективность 
управления проектом. 

Ключевые слова: финансовый анализ, управление проектов, методика 
анализа, финансовый результат, девелоперский проект.  

Abstract: The paper deals with project management system on the market.The 
aim of the project is to increase the cost of construction of the property, when 
triggered adverse factors management needs a tool for timely adjustment of the 
parameters of the project at the real estate market with the ability to impact on the 
financial result.  

The project management system on the real estate market consists of six stages - 
system planning, risk identification, evaluation, development of risk response 
strategies, continuous risk monitoring and project management. All of these steps are 
adjusted through the use of financial analysis, increasing the efficiency of project 
management. 

Keywords: financial analysis, project management, methods of analysis, 
financial results, development project. 
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В рамках управления проектом в строительстве, по мнению Д.Г. 
Сафонова1, необходимо сочетание метода технического анализа с методом 
финансового анализа, в рамках которого должны определяться статистические 
параметры фундаментальных факторов, оказывающих влияние на управление 
проектом. 

При этом только сочетание, совместное использование результатов 
технического и финансового анализа может повысить эффективность 
управления проектом.  

При управлении проектами достаточно часто используется финансовый 
анализ, проводимый на основе использования регрессионной модели (1).  

При этом обеспечивается использование динамического ряда значений 
уровня цен (арендных ставок) для формирования модели процесса и получения 
на ее основе экстраполяции.  

                             (1) 
где V – средняя за период (среднемесячная) цена 1 кв. м общей площади 
объекта; 

Т - порядковый номер периода (месяца);  
А, В и С - постоянные коэффициенты (параметры модели). 
exp – знак основания натурального логарифма; 
err –погрешность аппроксимации2. 
В качестве более сложного и трудоемкого метода следует рассматривать 

метод многофакторного моделирования, имеющий вид Y = f (X1, X2, X3, …).  
В рамках финансового анализа рядом специалистов данный метод активно 

используется при построении прогнозных значений цен на рынке 
недвижимости. 

Анализ литературы и существующих методов позволяет условно разделить 
методы управления проектами на основе финансового анализа на две группы - 
статичные и динамические методы. 

Под статичными понимаются методы управления проектами, не 
требующие активных действий субъекта управления.  

Статичные методы основаны, как правило, на первоначальной 
информации, поступившей в начале реализации проекта. Статичные методы, по 
сути, не предполагают управленческого воздействия на параметры проекта. 

Динамические методы - методы управления финансовыми рисками, 
требующие постоянного (или регулярного) воздействия со стороны девелопера. 
Воздействие, как правило, проявляется в уточнении параметров проекта и 
корректировке ответных действий. 

После разработки мероприятий, направленных на повышение 
эффективности управления проектами на основе финансового анализа, 

1 Сафонов, Д.Г. Финансовые особенности и перспективы девелопмента недвижимости в условиях 
российского рынка. - дис. . канд. эконом. наук: 08.00.05, 08.00.10 - М., 2012. - 137 с. 

2 Никифорова, Е.П. Моделирование инвестиционной деятельности в строительных организациях с 
использованием методологии реальных опционов. - дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.05. - Нижний Новгород, 
2012. - 156 с. 
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проводится мониторинг и оценивается эффективность управления проектом. 
Эффективность корректирующих мероприятий по управлению проектами 

следует определять по следующей формуле3: 
вкорректировкорректиро безвкорректиро ЗNPVNPVЭФФЕКТ −−=         (2) 

где Эффект - эффективность корректирующих действий, направленных на 
управление проектами в строительстве; 

NPVкорректир - чистая приведенная стоимость проекта на рынке 
недвижимости с корректирующими действиями; 

NPVбез корректир - чистая приведенная стоимость проекта на рынке 
недвижимости в базовом варианте реализации; 

3 корректир - затраты на осуществление корректирующих действий. 
На основе использования финансового анализа эффект определяется 

логически как разница между NPV с использованием корректирующих 
действий и NPV базового варианта за вычетом расходов на осуществление 
корректирующих действий. 

Среди основных параметров использования финансового анализа при 
управлении проектами в строительстве можно выделить следующие: 

1. Должен обеспечиваться баланс экономических интересов девелоперов 
и социально-экономических интересов муниципальных образований; 

2. Необходимо проводить оценку надежности девелоперов; 
3. Необходимо рассматривать риски как оценку затрат на основе 

соответствующей реалиям рынка цены объекта, предполагаемого на рынке. 
В результате применения финансового анализа нивелируются 

вероятностные неопределенности, обусловленные экономической ситуацией в 
стране и на строительном рынке.  
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