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ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
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Cвідло К.В.
ПРОЕКТУВАННЯ ХАРЧОВИХ РАЦІОНІВ ГЕРОДІЄТИЧНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету,
Харків, Отакара Яроша 8, 61045
Svidlo К.V.
MAKING OF GERO-DIETETICAL FOOD RATIONS
Kharkiv institute of trade and economics of Kyiv national university
of trade and economics, Kharkiv, Otakara Yarosha 34, 61045

Анотація. З позицій геродієтичного харчування розглянуто проблему
проектування харчових раціонів геродієтичного призначення. Доведено
необхідність нагального корегування харчового статуту мешканців
спеціалізованих геріатрічних закладів України. Розроблено зразковий харчовий
раціон геродієтичного призначення, надана його нутрієнтна характеристика і
відповідність сучасним вимогам геродієтетики.
Ключеві слова: геродієтетика, рацион, норми споживання
Abstract. In terms of gero-dietetical nutrition, the problem of designing gerodietetical food rations has been studied. The food rations of heriatric specialized
residents of Kharkiv region have been analysed, the necessity of urgent modification
of food condition for the special heriatric residents in Ukraine has been proven. A
sample gero-dietetical diet has been worked out with its nutrient characteristics
having been demonstrated. The compliance of the food rations with the current
requirements of the gero-dietetics has been proven.
Key words: gero-dietetics, ration, consumption norms
Вступ. У всіх цивілізованих країнах людина, її життя і здоров'я, честь і
гідність, права і незалежність віднесені до найвищих цінностей людського
буття. У складі населення будь-якої країни є соціальні групи, що потребують
підвищеної уваги з боку держави та соціуму. Старі люди (після 60 років) є
найвразливішою групою у нашій державі [1].
Сьогодні в Україні чисельність людей старше після 60 років вже
перевалило за 11 млн. осіб, самотніх непрацездатних громадян нараховується
близько 3-х млн. [2]. Саме ця категорія громадян є найбільш економічно не
забезпеченою та не захищеною. В сучасних умовах відбувається погіршення
соціального статуту, зменшення витрат на продукти харчування, предмети
першої необхідності, що ставить їх на межу виживання. В такій ситуації зростає
роль соціальних служб, які надають допомогу непрацездатним громадянам як
на дому, так й у муніципальних та спеціалізованих геріатричних закладах.
Огляд літератури. В Україні моделлю нестаціонарних соціальних служб є
територіальні центри соціального обслуговування та реабілітації інвалідів та
людей похилого віку, а стаціонарних – дома-інтернати та геріатричні
пансіонати. Завданням останніх є повне утримання та забезпечення
Научные труды SWorld
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проживаючих там осіб усіма видами медико-соціальної допомоги. Саме тому
дуже важливо розвивати соціальні структури, які б сприяли можливості
перебування людей старших вікових груп у звичній обстановці власної
домівки, зі сталим стереотипом [3-4]. Більш 70% проживаючих у стаціонарних
геріатричних закладах мають множинні патології, які носять хронічний
характер [5-6]. Кратність захворювань у цих закладах складає в середньому 4,7
на одну людину [7].
Одним з найдієвих чинників затримання розвитку патологій є раціональне
харчування як один з чинників зовнішнього середовища, що постійно впливає
на організм людини [8-9]. Доведено, що корегуванням харчування можливо як
затримання, так й прискорення процесів старіння організму, що, відповідно, й
впливає на термін та якість життя. Залежність смертності від індексу ваги тіла є
причиною зниження імунітету й частих захворювань. Недостатнє харчування
людей старшого віку може бути пов’язано як з недостатнім надходженням
енергії, так й з віковими змінами функцій органів та систем, що обов’язково
необхідно враховувати при складанні харчових раціонів [10].
Специфіка вимог геродієтетики щодо формули харчування вимагає
докорінної зміни уявлень про розробку харчових раціонів геродієтичного
призначення. При створенні харчових раціонів геродієтичного призначення
керувалися вимогами щодо співвідношення основних нутрієнтів, простих та
складних вуглеводів, рослинних та тваринних джерел білка і жиру.
Вхідні данні і методи. У процесі досліджень вивчено діяльність
спеціалізованих геріатричних закладів Харківської області з організації
харчування осіб старшого віку. Для об’єктивної оцінки харчування
досліджували десятиденні меню-розкладки у літнє - осінній та зимнє - весняний
періоди року, на підставі яких розрахували середньодобовий асортиментний
склад та величини споживання харчових продуктів на одного споживача.
Отриманні данні порівняно з аналогічними дослідженнями, що проведені
науковцями Інституту геронтології АМН України по 37 домам-інтернатам у
2005 році. З урахуванням виявлених відхилень в структурі харчування
проживаючих у спеціалізованих геріатричних закладах розроблені заходи щодо
покращення їх харчового статуту та запропонований зразковий харчовий
раціон, що вміщує кулінарну продукцію геродієтичного призначення з
підвищеним вмістом речовин-геропротекторів.
Результати. Обговорення і аналіз. Досліджували десятиденні менюрозкладки у літнє - осінній та зимнє - весняний періоди року спеціалізованих
геріатричних закладів Харківської області, на підставі яких розрахували
середньодобовий асортиментний склад та величини споживання харчових
продуктів на одного споживача (табл.1.).
Фактично зовсім не споживаються у спеціалізованих геріатричних
закладах Харківської області такі групи продуктів як хліб житній, соки,
кисломолочні продукти (сир кислий і сметана), хоча ці продукти несуть
більшість біологічно-активних нутрієнтів та є джерелами фізіологічнофункціональних речовин (повноцінні білки, харчові волокна, вітаміни і
мінеральні речовини).
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Таблиця 1.
Набір продуктів та їх дефіцит в раціонах фактичного харчування у
спеціалізованих геріатричних закладах
Фактичний вміст в харчових раціонах
Продукти

1
Хліб житній
Хліб пшеничний
Борошно пшеничне
Макаронні вироби
Крупи, бобові
Цукор
Цукорвміщуючі
продукти (цукерки,
варення, халва)
Картопля
Інші овочі разом, у т.ч.
Буряк
Морква
Капуста
Цибуля
Інші овочі
Фрукти, ягоди,
баштанні
Соки
Сухофрукти
М'ясо, м'ясопродукти
Риба, рибопродукти
Молоко
Кисломолочні
продукти
Сир кислий
Сир твердий
Сметана
Жири тваринні
(вершкове масло, сало)
Маргарин
Олія
Яйця
Чай
Какао

дослідження
проведені науковцями
Інституту геронтології
НАМН України по 37
домам-інтернатам у
2005 році [9]
2
107,3±15,8
280,1±18,8
30,1±2,0
24,4±1,9
95,9±3,4
53,4±1,8

дослідження
проведені у
спеціалізованих
геріатричних
закладах
Харківської області
3
0
500,0±0,1
24,0±12,0
22,1±1,9
53,3±42,7
47,0±5,0

8,9±1,2

19,0±6,0

-

409,4±17,6
515,5±15,2
84,51±6,5
57,3±4,8
127,1±9,6
39,4±3,3
207,3±8,7

419,4±58,0
403,5±66,7
41,0±19,0
46,8±26,8
105,3±66,7
62,4±7,4
148,7±53,9

400
650
120
90
240
60
140

70,2±14,2

87,5±32,5

270

58,7±7,7
10,2±1,5
105,1±3,9
42,1±5,1
231,5±15,7

0
16,0±4,0
88,9±21,1
88,5±57,1
57,0±37,0

150
30
120
100
250

49,4±8,7

39,5±3,5

200

24,1±3,6
8,5±2,8
11,9±1,7

0
17,4±8,2
0

50
10
15

22,5±1,8

20,0

25

7,8±1,0
22,9±1,5
17,8±2,1
1,12±0,11
0,22±0,05

7,8±1,7
26,0±10,0
16,0±8,0
28,9±1,1
0,2±0,05

10
40
15
1
3

Рекомендована
кількість*

4
150
150
20
20
45
60

*норми витрат продуктів харчування у будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів,
які затверджені Мінсоцзабезпечення України від 19.01.89 року
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Суттєва різниця між фактичним споживанням та рекомендованими нормами
спостерігається при вживанні хліба пшеничного (у закладах Харківської області
- 2,6 рази більше, за дослідженнями науковців Інституту геронтології НАМН
України – 1,9 рази більше), чаю (у закладах Харківської області - 29 разів
більше, за дослідженнями науковців Інституту геронтології НАМН України –
1,2 рази більше) та какао (у закладах Харківської області - у 15 разів менше, за
дослідженнями науковців Інституту геронтології НАМН України – 13,6 раз
більше). Фрукти, ягоди та баштанні також споживаються у 3 та 3,4 рази менше
рекомендованої кількості відповідно у спеціалізованих закладах Харківської
області та за дослідженнями науковців Інституту геронтології НАМН України.
У більшості випадків тенденції, що спостерігали науковці Інституту
геронтології НАМН України виявлені й нами у спеціалізованих геріатричних
закладах Харківської області. Значно зменшено в раціоні споживання
кисломолочних продуктів (13…25% від норми). Кількість споживання крупів та
бобових перевищує рекомендовану у 1,2…2,1 рази, борошна пшеничного
споживається у 1,2…1,5 рази більше, макаронних виробів - у 1,1…1,2 рази
більше. Раціони вміщують цукор менше рекомендованої норми, однак разом із
цукорвміщуючими продуктами споживання даної групи продуктів перевищено.
Норми споживання картоплі перевищені (+17…19%), а споживання інших
овочів у спеціалізованих геріатричних закладах Харківської області занижено
на 38% від рекомендованого. Значний недолік у раціоні мають овочі, а саме
буряк – споживається менш ніж на 30% від рекомендованої норми, морква – на
26…48% менше норми, капуста – на 47…56% менше норми. Відсутність свіжих
овочів та фруктів не компенсується сухофруктами, їх у раціонах на 47…84%
менше норми. М'ясо і м'ясопродукти вживаються фактично на чверть менше
норми (22…26%), а риба і рибопродукти на 11,5…58,0% менше норми.
Дослідження проведені з розбіжністю у 8 років й доводять, що харчовий
статут мешканців спеціалізованих геріатричних закладів України погіршується,
рекомендовані норми споживання не дотримані, харчові раціони потребують
негайного корегування. Виходячи з цього, розроблений зразковий харчовий
раціон геродієтичного призначення, що враховує сучасні вимоги геродієтетики
(табл.2). А саме, співвідношення білка до жиру та вуглеводів в раціоні
становить 1:0,8-0,9:3,5-4,6. Складова білка у загальній калорійності становить
14-16%, вміст незамінних амінокислот до загального білку становить від 40 до
64%, кількість лізину метіоніну + цистеїну
фенілаланіну + тирозину у
добовому раціоні складає не менш 5,5:3,5:6 г. Жирова складова у загальній
калорійності не більше 26-30%, при чому рослинні жири становлять від одної
третини до двох третин, поліненасичені жирні кислоти містяться близько 60%
від вмісту насичених жирних кислот. Вуглеводна складова нараховує 55-60%
загальній калорійності, харчових волокон повинно міститися у межах 25-40
г/добу, а частка моно-і дисахаридів – від одної сьомої до одної шостої від
кількості складних вуглеводів в раціоні.
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Таблиця 2
Характеристика запропонованого раціону геродієтичного харчування

Енергоємність 2тижневог
о раціону
подобово,
кКал
2055,7
1987,6
1984,5
1714,4
1997,3
2158,7
2147,1
2048,5
1662,9
1830,5
1829,1
2012,5
1926,9
1884,4
1945,7

білків

Вміст нутрієнтів, г
жирів
вуглеводів

загальний
вміст

у т.ч.
незамінні АК

загальний
вміст

у т.ч.
ПНЖК

загальний
вміст

у т.ч.
харчові
волокна

79,6
83,4
74,7
73,5
84,2
79,8
83,4
70,8
54,2
79,6
63,3
77,5
57,9
58,2
72,9

42,5
54,7
61,0
44,1
46,2
47,6
59,6
45,8
36,1
57,2
38,8
51,9
37,6
35,9
47,1

70,2
69,4
57,4
56,5
63,6
59,8
77,6
54,2
46,8
63,5
56,7
59,8
53,9
47,0
59,7

28,8
40,1
33,5
31,4
39,0
39,8
47,2
35,7
20,6
41,4
38,2
35,5
31,9
28,4
35,1

344,4
332,5
309,6
263,2
287,7
350,5
295,8
331,6
255,6
283,9
287,8
269,9
270,6
273,0
296,9

45,9
41,8
32,0
27,6
34,8
35,4
42,4
41,0
44,4
33,6
28,0
34,5
33,0
35,4
36,4

Холесте
рину
(мг)

Формула
раціону
(б:ж:
вугл.)

127,0
149,4
177,7
169,3
117,7
166,6
267,3
165,2
208,8
112,8
279,0
231,7
126,0
185,2
190,5

1:0,8:4,3
1:0,8:4,0
1:0,8:4,1
1:0,8:3,6
1:0,8:3,4
1:0,8:4,4
1:0,9:3,5
1:0,8:4,6
1:0,9:4,6
1:0,8:3,6
1:0,9:4,5
1:0,8:3,5
1:0,8:4,7
1:0,8:4,7
1:0,8:4,1

Заключение и выводы. Дані дослідження показують, що за всіма
позиціями харчові раціони геронтологічних закладів України перевищують
норми споживання у межах 114,3…166% й тільки за двома позиціями (молочні
продукти і фрукти) спостерігається значний недолік відповідно норми, він
становить відповідно - 62,1% і 78,1%. Розроблений харчовий раціон
геродієтичного призначення можливо використовувати в організованих
колективах спеціалізованих геріатричних закладів та рекомендувати для
профілактики більш поширених патологій людей старшого віку. Порівняльний
аналіз фактичного та розробленого раціонів показує значну невідповідність
вимогам фактичного раціону й високі якісні показники розробленого
двотижневого раціону.
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Анотація. Виконано пошук взаємозв’язку структури готового виробу з
параметрами технологічного процесу формування тістової заготовки.
Запропоновано методику розрахунку структури готового виробу при
використанні параметрів розкатування тіста на формувальній машині з
врахуванням режимів обробки, реологічних властивостей.
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Abstract. Done search relationship structure of the finished product with the
parameters of the process of forming the dough piece. The method of calculating the
structure of the finished product using parameters stretching dough molding
machines with regard to processing modes, rheological properties.
Key words: dough structure, rheology, bagel, energy-power parameters.
Не дивлячись на відносно високий рівень механізації хлібопекарського
виробництва, ряд технологічних операцій здійснюється недосконалими
машинами. Така ситуація негативно впливає на продуктивність потокових
ліній, якість готової продукції та ефективність використання сировинних і
енергоресурсів хлібопекарської та кондитерської промисловості. В першу чергу
це відноситься до машин, що мають валкові робочі органи, які не забезпечують
якісну форму тістової заготовки та постійний ритм її виходу при потоковому
виробництві. Тому створення нових сучасних або модернізація та
удосконалення існуючих старих валкових робочих органів повинні базуватися
на обґрунтованому вивченні процесів, що проходять при формуванні,
розкачуванні, нагнітанні та поділі тіста на заготовки. Виходячи з цього виникає
необхідність у вивченні та проведенні досліджень впливу конструктивних
параметрів робочих органів і фізико–механічних властивостей тіста на якість
готових виробів [1].
Успішне рішення поставлених багатогранних задач по якісному
забезпеченню роботи технологічної системи можливе на основі глибокого
вивчення впливу валкових робочих органів на етапі формування тістових
заготовок булочних і кондитерських виробів [2]. Тому в роботі поставлена
задача визначення впливу різного роду параметрів на структуру готового
виробу - бублика «Подільського».
Необхідно відзначити, що для забезпечення більш точної роботи
формувальної машини велике значення має часткова відсутність включень газів
в тісті. Тому необхідно замішане тісто зразу подавати на формування, а
частково дозріле– піддавати механічній обробці (обминанню валками) [3]. При
дії валків, тісто піддається багаторазовому обмиманню та розкачуванню. Така
дія призводить до ущільнення тіста за рахунок виділення частини газів, що
знаходяться в ньому. Потім оброблене тісто подається на формувальну машину,
і ступінь його ущільнення має досить вагоме значення для стабілізації тиску
при нагнітанні тіста та додержанні оптимальних режимів роботи валків.
До теперішнього часу не було зроблено пошуку співвідношення
показників реології з величиною ефективності бродіння. В більшості робіт
визначався оптимум таких показників як допустиме напруження зсуву,
в’язкість та їх вплив на готову продукцію [4]. Відомо, що при обминанні та
формуванні з подальшою термообробкою вуглекислий газ виходить з тіста в
певній кількості. Це викликає відповідні витрати вуглеводів та сухих речовин.
Проведені нами дослідження, для розкриття механізму процесу рихлення
бубличного тіста в період його нагнітання, показали, що незважаючи на
відносно малу кількість дріжджів (1.2 кг), вже в перші хвилини «відпочинку»
тіста після замішування за рахунок спиртового бродіння навколо дріжджових
клітин появляються бульбашки вуглекислого газу. Вони постійно збільшуються
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із часом в об’ємі.
Дослідження проводились у двох напрямках: брався виріб з тіста після
початкового формування (зразу після замішування), та виріб на кінцевій стадії
формування (дозріле тісто перед формуванням). Якість готового виробу
зафіксували фотографією (рис. 1).

Рис. 1. Загальний вигляд бублика «Подільського»:
1- бублик без бродіння; 2 – бублик після тривалого часу бродіння.
Візуальне зображення підтверджує наші припущення про характер
процесу та його можливі наслідки. Зовнішній вигляд виробів має різний колір
забарвлення, глянцеву поверхню та масу.
Також дослідили внутрішню структуру готових булочних виробів. Оцінку
структурних характеристик, зокрема пористості, здійснювали використовуючи
розроблену нами методику [5]. Її суть заключається в наступному. Проводили
розрізання готового бублика по його діаметру. Після цього, використовуючи
дрібний наждак із дисперсністю не вище 40 мкм, проводили шліфування
поверхні із послідуючим продуванням поверхні для видалення пилу. Поверхню
зрізу покривали барвником на спиртовій основі. Структурні зміни
досліджували на оптичних мікроскопах “МБС-10”, “МИМ-8” при збільшенні до
100 разів (рис.2).

а
)

Рис. 2. Поверхня зрізу:
а)- першого зразка; б) – другого зразка.

б
)

Фотографування зразків проводили у відбитому світлі за допомогою
мікроскопа XS-2610 MICRO med та фотоапарата OLYMPUS C-8080 з
витримкою при фотографуванні 2±0,1с. Отримали фотографії у форматі BMP,
що дозволило збільшити їх в 103 разів при відповідній роздільній здатності
(рис.3).
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Рис. 3. Геометрична характеристика ЗПШ.
Оброблення фотографій і обчислення геометричних характеристик
зовнішніх поверхневих шарів (ЗПШ) проводили в інтерактивному режимі.
Структурний аналіз ЗПШ здійснювався у матриці навколо наповнювача на
основі цифрової оптичної мікроскопії. Обробка отриманих зображень
проводилася з використанням програмного забезпечення у системі MathCad
(лістинг 1).
Лістинг 1.

У результаті досліджень було отримано матрицю кольорів фрагменту, яка
задає деяку функцію яскравості зображення. Для аналізу структури
використовували диференціальні оператори І-го порядку, будуючи відповідні
масиви оцінок градієнту яскравостей (лістинг 2).
Лістинг 2.

Нами встановлено, що в області високих значень градієнта існують більш
сприятливі умови міжфазової взаємодії. У таких ділянках спостерігали
неоднорідності поля градієнту кольорів, що дозволяє оцінювати густину пор
бублика (рис.4).
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Рис. 4. Матриця контрастності.
Формування матриці контрастності g забезпечує можливість підрахунку
площі sg стінок комірок пористості, а також відсоток nn пористості матеріалу
(рис. 5), (лістинг 3).
Лістинг 3.

Рис. 5. Сформована матриця контрастності.
Отримані значення пористості двох різних готових виробів формують
масиви b. Крім того, перед випіканням бубликів, у дослідах з першим та другим
бубликами робили заміри параметрів: m1– маса тістової заготовки до випікання,
m2- маса бублика після остигання, дефект мас dm=m2-m1, G– міра
газоутворення, k- кислотність, ρ– густина.
Далі знаходили параметри лінійної регресії b1(dm, G, k, ρ) для першого
бублика, використовуючи програму MathCad 14 (лістинг 4).
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Лістинг 4.

Із отриманих значень параметрів видно, що значимими є не всі, а лише a1
та a2. Аналогічно до попереднього, знаходили параметри лінійної регресії
b2(dm, G, k, ρ) для другого бублика (лістинг 5).
Лістинг 5.

Із лістингів 4 і 5 зрозуміло, що для побудови діаграм пористості (рис. 6)
заготовок тіста перед випіканням двох зразків бубликів, необхідно
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використовувати лише значимі параметри у рівняннях регресії (лістинг 6).
Лістинг 6.

Рис. 6. Діаграми пористості
Приведені матеріали показують, що для удосконалення процесу
виробництва бубликів необхідне подальше проведення досліджень в різних
технологічних та конструктивних напрямках. Особливо необхідно встановити
вплив конструктивних параметрів валків та робочої камери на якість та
скорочення процесу формування виробу.
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Анотація. В роботі розглянуто можливість використання ферментного
препарату трансглютамінази в якості структуроутворювача для
безглютенового кукурудзяного тіста. Показано, що у вторинній структурі
молекул білків кукурудзяного борошна відбуваються певні конфірмаційні зміни
за рахунок впорядкування структури білкової молекули через утворення
додаткових водневих зв’язків.
Ключові слова: кукурудзяне борошно, трансглютаміназа, білки,
інфрачервоні спектри.
Abstract. In this paper we describe the use of the enzyme preparation
transglutaminase as strukturovanych for corn gluten-free dough. It is shown that the
secondary structure of protein molecules cornmeal there are certain confirmatin
changes through the streamlining of the structure of the protein molecule due to the
formation of additional hydrogen bonds.
Key words: corn flour, transglutaminase, protein, infrared spectra.
Вступ. Хлібобулочні вироби в харчуванні населення України поряд з
іншими продуктами з зерна складають основу харчування людини. Хліб
повинен не тільки задовольняти фізіологічні потреби в харчових речовинах, але
і в деяких випадках вирішувати лікувальні і профілактичні завдання. Для
вирішення цих завдань необхідно розробляти нові види хлібобулочних виробів
спеціального призначення для хворих на алі-ментарно залежні захворювання
[1].
Сьогодні все частіше діагностують різні захворювання пов’язані з
порушеннями обміну речовин та функціонування систем травлення. Таким
захворюванням є целіакія, при захворюванні спостерігається несприйняття
організмом продуктів, що містять глютен [2].
Основний спосіб лікування цього захворювання – довічне дотримання
безглютенової дієти. Виробництво безглютенових продуктів для харчування
цієї категорії населення в Україні майже не розвинено. Адже при розроблені
Научные труды SWorld

16

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 3. Выпуск 2(39)

Технические науки

рецептур лікувально-профілактичних виробів необхідно враховувати не тільки
медико-біологічні, але й технологічні аспекти їх виробництва [3]
Огляд літератури. Створення безглютенових хлібобулочних виробів –
складний процес, який залежить від багатьох технологічних чинників.
Виключення із складу рецептури пшеничного борошна значно ускладнює
отримання тіста із задовільними показниками якості і в подальшому отримання
готового хліба із задовільними органолептичними властивостями, такими як:
пористість, формостійкість, окрас скоринки, аромат та смак виробу [4].
Для поліпшення якості готових виробів запропонована велика кількість
наукових розробок шляхом використання різноманітних загусників (камеді,
карагенан, альгінат, ксантан, желатин та ін.) та стабілізаторів (модифіковані
крохмалі). Використання ферментних препаратів як структуроутворювача при
виготовленні безглютенових хлібобулочних виробів є вкрай рідким.
Новий ферментний препарат для хлібопекарського виробництва –
трансглютаміназа – сприяє утворенню поперечних зв'язків між молекулами
білка і таким чином покращує реологічні властивості тіста в процесі теплової
обробки. Трансглютаміназа підсилює білок та сприяє формуванню
оптимальних характеристик безглютенового тіста.
У своєму складі білки кукурудзяного борошна мають упорядковані і
неупорядковані ділянки. У просторовій структурі білка відзначають наявність
α-спіральних
ділянок
та
β-структур.
Оптимальне
співвідношення
впорядкованих та невпорядкованих структур ділянок білкової молекули
свідчить про її стабільність та впорядкованість.
Вхідні данні та методи. Одним із сучасних методів фізико-хімічного
аналізу є спектроскопія, яка дозволяє отримати найбільш повну інформацію
про найважливіші властивості харчових продуктів.
Інфрачервоні-спектри (ІЧ-спектри) представляють собою сумарний спектр,
в якому відбувається накладання смуг поглинання різних функціональних груп
органічних речовин, а також води. Це явище ускладнюється з причини
взаємодії окремих видів коливань вказаних груп, при цьому відбувається
спотворення форми смуг поглинання і зсув їх максимумів. Тому на ІЧ-спектрах
спостерігається велике число широких смуг поглинання з неясними
максимумами [5].
Інфрачервона спектроскопія для білків має три важливі ділянки смуг
поглинання, що включать смуги при 3300 см-1 (Амід А), обумовлену
валентними коливаннями групи NH; смугу поглинання при 1700-1600 см-1
(Амід І) обумовлену валентними коливаннями групи С=О пептидних зв’язків та
смугу складного коливання, в якому взаємодіють деформаційні (NH) і валентні
(СN), максимум поглинання цієї смуги знаходиться в області при 1600-1500 см1
(Амід ІІ).
Метою роботи було визначення впливу ферментного препарату
трансглютамінази на конфірмаційний стан білків кукурудзяного безглютенвого
тіста.
Результати дослідження. Досліджували такі зразки безглютенвого тіста з
кукурудзяного борошна: на воді, на сироватці, на воді з додавання
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трансглютамінази та на сироватці з додавання трансглютамінази. Результати
наведені в інтервалі поглинання 3800-2600 см-1 (рис. 1) та в інтервалі
поглинання 1900-1200 см 1 (рис. 2). Спектральні характеристики борошняних
зразків тіста з добавками та без наведено (табл. 1).
Таблиця 1
-1
Частотні положення (см ) основних смуг ІЧ-спектрів поглинання білків
зразків кукурудзяного тіста
Амід І
Амід ІІ
Зразок
Амід
Інші
п/п
ααтіста
А
смуги
β- шар
β- шар
спіраль
спіраль
1
Борошно
2928
1658
*
1537
*
3438
кукурудзяне + вода
1750
2
Борошно
2934
кукурудзяне +
1658
1560
1748
*
1500
3436
сироватка
1654
1545
1467
1500
3
Борошно
2928
кукурудзяне + вода
1651
1745
1636
1560
1526
3435
+
1644
1498
трансглютаміназа
1458
4
Борошно
2930
кукурудзяне +
1559
1747
1654
*
1526
3433
сироватка +
1544
1498
трансглютаміназа
1457
* - наведене значення стосується плеча смуги

Результати спектроскопічних досліджень свідчать, що білки зразків тіста
мають характерні смуги поглинання амід І, що є характерною для карбонільної
групи, слабо виражену смугу амід ІІ, а також широку смугу амід А, яка
характерна для валентних коливань N-Н.
Пік смуги поглинання Амід А зразка «борошно кукурудзяне з сироваткою»
переміщується в бік менших хвильових чисел 3436 см-1 в порівняні зі зразком
«борошно кукурудзяне з водою» 3438 см-1(контроль), при додаванні ферменту
трансглютамінази до дослідних зразків смуга переміщується більшою мірою,
для зразка «борошно з водою та трансглютаміназою» 3435 см-1, а для зразка
«борошно з сироваткою та трансглютаміназою» 3433 см-1. Крім того, у зразка
«борошно кукурудзяне з трансглютаміназою» зростає інтенсивність
поглинання.
Коливання Амід А та широка смуга поглинання в інтервалі 3550...3030 см-1
може свідчити про утворення додаткових водневих зв’язків у структурі
макромолекул зразків.
Спектральні характеристики смуг поглинання Амід І та Амід ІІ
досліджуваних зразків показують, що у зразку з використанням води (зр. 1)
максимуми поглинання відповідають поглинанню α-спіралей 1658 та 1537 см1.
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Рис.1. ІЧ-спектр поглинання зразків тіста з борошна кукурудзяного
(а – вода; б – сироватка; в – вода + трансглютаміназа;
г – сироватка + трансглютаміназа) в інтервалі поглинання 3800-2600 см-1
Додавання сироватки (зр. 2) не призводить до зміщення максимумів,
спостерігається лише збільшення інтенсивності поглинання. У зразках з
додаванням ферменту ТГ (зр. 3, 4) піки смуг поглинання переміщуються в бік
менших хвильових чисел, крім того у зразка 3 з’явилась нова смуга поглинання,
відсутня в інших зразках. Додатково з’являються нові смуги в області більш
низьких частот (1640-1630 см-1 та 1530-1500 см-1), що свідчить про наявність у
вторинній структурі їхніх макромолекул утворення α-спіралей і β-шарів.
Смуга поглинання Амід І значно посилюється при застосуванні сироватки
до складу якої входить сироваточний білок альбумін, при додаванні ТГ
більшою мірою, це може свідчити про посилення деформаційних коливань ОНгрупи води.
Отже, використання ферментного препарату трансглютаміназа дозволяє
досить обґрунтовано стверджувати, що у вторинній структурі білкових молекул
кукурудзяного борошна додатково з’являються більш пухкі β-шари, що
фіксуються великою кількістю міжмолекулярних водневих зв'язків.
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Рис.2. ІЧ-спектр поглинання зразків тіста з борошна кукурудзяного
(а – вода; б – сироватка; в – вода + трансглютаміназа;
г – сироватка + трансглютаміназа) в інтервалі поглинання 1900-1200 см-1
Висновки. Проведені дослідження свідчать, що застосування ферментного
препарату трансглютамінази окремо та разом з сироваткою впливає на
структурно-механічні властивості за рахунок укріплення просторової структури
безглютенового тіста.
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Аннотація. Методи статистичного прогнозування і оптимізації в даний
час широко використовуються в науці і техніці. Незважаючи на те, що
регресійні оптимізаційні і прогнозні моделі відомі давно, їхнє удосконалення,
модернізація продовжується [1 та ін.]. Мета роботи – розробити і
продемонструвати типовий алгоритм експериментально-статистичного
дослідження і знаходження оптимальних параметрів технологічних процесів
харчової технології. У роботі запропоновано методологію застосування
математико-статистичного підходу для моделювання і оптимізації типових
класів задач технологічних процесів. Продемонстровано застосування
запропонованого алгоритму з використанням математичного планування
експерименту та компромісної оптимізації для знаходження раціональних
параметрів обробки вершкового масла високим тиском.
Ключові слова: математико-статистичний підхід, прогнозування,
багатокритеріальна оптимізація, харчові технології.
Abstract. Methods of statistical forecasting and optimization are now widely
used in science and technology. Despite the fact that regression optimization and
prediction models have long been known, their improvement, modernization
continues [1 et al.]. Purpose - to develop and demonstrate a typical algorithm
experimentally-statistical research and finding optimum parameters of technological
processes of food technology.The paper presents a methodology of mathematical and
statistical approach for modeling and optimization of standard classes of problems
processes. We demonstrate the application of the proposed algorithm using
mathematical planning experiment and compromise rational optimization of
processing parameters butter high pressure.
Key words: mathematical and statistical approach, forecasting, multicriterion
optimization, food technologies
Вступ. Інтенсивний розвиток прикладної біотехнології, інформаційних
Научные труды SWorld

21

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 3. Выпуск 2(39)

Технические науки

технологій, системного аналізу і математичних методів створили об’єктивні
передумови для нового рівня розуміння фізичної природи, аналітичного опису
та чисельної реалізації технологічних процесів при переробці сировини
тваринного і рослинного походження. Це дозволяє науково обґрунтувати
можливість одержання нових продуктів із заданим складом при використанні
нетрадиційних технологій, а також можливість управління процесами на всіх
стадіях виробництва харчових продуктів.
Для формалізованого опису складних систем необхідні подальша розробка
та вдосконалення методології отримання багатофакторних статистичних
моделей, лінійних за параметрами і, в загальному випадку, нелінійних за
факторами. Розв’язання реальних прикладних задач вимагає розробки методів
послідовного планування експерименту в довільних за формою, нестандартних
областях факторного простору; отримання структур багатофакторних
статистичних моделей; вибір «істинних» структур моделей; стійкого
оцінювання коефіцієнтів моделей в умовах вихідної мультиколінеарності
факторів [2].
Математичний апарат, що використовується, повинен відповідати
основним системним статистичними властивостями складних систем і
процесів:
1. Результати експерименту є наслідком сумарного впливу груп керованих,
некерованих і неконтрольованих факторів. Фізичні властивості досліджуваної
системи, процесу не можуть бути визначені повністю і містять невизначеності.
2. Результати експериментів є наближеними чисельними величинами без
зазначення будь-яких їх теоретичних властивостей, а також виду (структури)
зв’язку між умовами експерименту і його результатами.
3. При проведенні експериментів реалізується індуктивний метод пізнання
– від окремого отриманого результату до його узагальнення на всі гіпотетичні
аналогічні результати.
4. Передбачається, що комплекс умов проведення експерименту є типовим
для класу досліджуваних складних систем і процесів і тому отриманий
результат може бути поширено на інші представники досліджуваного класу
систем.
Найчастіше в прикладних дослідженнях використовуються методи
багатофакторного статистичного моделювання та багатокритеріальної
компромісної оптимізації.
Фахівці в області статистичних методів дослідження звертають увагу на
складність розв’язання проблем статистичної методології. Методологія
моделювання складних систем і процесів неминуче включає евристичні
рекомендації і прийняття рішень, які важко формалізувати. Такі рішення
використовуються в аналізі даних, теорії планування експерименту, прикладній
статистиці і технологічних процесах [2].
Автори приймали участь у обговоренні методів досліджень та обробці їх
результатів, які проводились інженерами-технологами ДонНУЕТ за різними
напрямами [3]. Виявилося, що можна запропонувати ефективну узагальнену
методологію дослідження та оптимізації властивостей об’єктів і процесів
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харчової технології.
Мета цієї роботи – продемонструвати типовий алгоритм такого
дослідження при вивчення впливу параметрів обробки високим тиском
вершкового масла.
Методика. У проведених дослідженнях використовуються методи
багатофакторного статистичного моделювання і багатокритеріальної
компромісної оптимізації та активні експерименти за системою центрального
композиційного уніформ-ротатабельного плану. Застосовано методи
послідовного планування експерименту в областях факторного простору;
формалізованого отримання структур багатофакторних статистичних моделей,
стійкого
оцінювання
коефіцієнтів
моделей
в
умовах
вихідної
мультиколінеарності факторів, застосовано методи класичного регресійного
аналізу для знаходження оптимальних значень параметрів побудованих
моделей.
Знаходження оптимальних значень параметрів процесу обробки
вершкового масла високим тиском відбувалось в декілька етапів.
Перший етап – побудова математичних моделей, які адекватно описують
залежність вихідних параметрів від факторів, що вивчаються Для цього було
реалізовано активний експеримент за системою центрального композиційного
уніформ-ротатабельного плану (ЦКРП).
Спочатку було реалізовано активний експеримент – повний факторний
експеримент типу 32 (ПФЕ). Як основні фактори було обрано: Pmax – високий
тиск (МПа), n – кількість циклів підняття і скидання тиску. У якості вихідних
параметрів (відгуків) вибрано основні показники: y1 – кислотне число; y 2 –
йодне число; y 3 – число омилювання; y 4 – число Поленське; y 5 – число
Рейхеля-Мейссля; y 6 – зусилля різання. Крім того, було реалізовано три
режими змінення швидкостей навантаження: І – v ↑ -1, v ↓ -5 (МПа/с); ІІ – v ↑ -5,
v ↓ -10 (МПа/с); ІІІ – v ↑ -10, v ↓ -25 (МПа/с)
Рівні інтервали варіювання факторів ( x1 , x2 – кодовані значення ) було
обрано, спираючись на результати попередніх досліджень. Кодування факторів
проводили за стандартними співвідношеннями. Експерименти проводили
відповідно до таблиці 1 та при цьому застосували рандомізацію експерименту
із використанням таблиць випадкових чисел, щоб виключити вплив
систематичних похибок, зумовлених зовнішніми умовами. Кожен експеримент
виконували у подвійній повторюваності, а однорідність результатів оцінювали
за критерієм Кохрена. Обробку результатів проводили за типовою методикою.
Паралельні експерименти у центрі плану дозволили визначити, що
рівняння регресії першого порядку, отримане за результатами ПФЕ, не може
надати задовільного математичного опису модельних систем і необхідно
перейти до планування другого порядку, щоб урахувати оцінки квадратичних
ефектів факторів і побудувати адекватну математичну модель (ЦКРП з
урахуванням даних у «зіркових» точках).
Статистична обробка експериментальних даних містила обчислення оцінок
регресійних коефіцієнтів, перевірку їх значущості, оцінку відтворюваності
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експериментів та встановлення адекватності отриманого регресійного рівняння.
При цьому використовували статистичні критерії Кохрена, Стьюдента і Фішера
(за довірчої ймовірності 95%).
Рівняння регресії які адекватно описують залежність відгуків yi від
факторів, якими управляють, мають вигляд:
y1 = 0,64 − 0,1õ1 − 0, 21õ2 − 0,05 õ1 õ2 + 0,13 õ12 + 0,10 õ22 ,
y2 =
0,019 − 0,002 õ1 − 0,003 õ2 − 0,0003 õ1 õ2 + 0,001õ12 + 0,001õ22 ,
y3 = 27,11 − 1,75 õ1 − 2 õ2 − 0, 25 õ1 õ2 − 0,92 õ12 + 0,33 õ22 ,

(1)

y4 = 232,61 − 1,83 õ1 − 3,75 õ2 − 0,625 õ1 õ2 + 0,33 õ12 + 1,08 õ22 ,

y5 =2,65 − 0,12 õ1 − 0, 25 õ2 − 0,025 õ1 õ2 + 0,03 õ12 + 0,10 õ22 ,
y6 =35,71 − 1,00 õ1 − 1,77 õ2 − 0, 4 õ1 õ2 − 0,37 õ12 + 0,73 õ22 ;

Графічну інтерпретацію залежностей для першого критерію у вигляді
поверхні відгуку та ліній рівня подано на рис. 1.

y1

y1

Рис. 1 – Поверхня відгуку та лінії рівня для кислотного числа
Аналіз графіків поверхонь відгуку та ліній рівня показав, що мінімальні
значення досліджуваних показників перебувають в області факторних значень
експерименту. Це дозволило для знаходження екстремумів використати методи
класичного аналізу.
Далі визначили ступінь оптимізації за отриманими функціями відгуку. Для
цього використовували показник якості параметрів оптимізації ε y і показник
крутизни поверхонь відгуку ξ y .

εy =

y
;
yopt − y

ξy =

yopt − ynopt
yopt

(2)

де y – середнє арифметичне значення досліджених параметрів; y opt –
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оптимальне значення параметра; y nopt – неоптимальне значення параметра в
області дослідження зміни факторів.
Виходячи з розрахованих за формулами (2) даних, для параметра
оптимізації вибрано параметр y1 при фіксованих значеннях y 2 і y3 . Відповідно
складено функцію цілі і систему рівнянь Лагранжа.
Оптимізація здійснювалась у покроковому режимі в інтегрованому пакеті
MAPLE 13.
Отримані оптимальні (мінімальні у нашому випадку) значення функцій
відгуку можуть досягатися при n = 4 ÷ 5 і Pmax = 340 ÷ 350 , що не є
раціональним з технологічної точки зору.
У зв’язку з цим було прийняте рішення звузити діапазони зміни факторів
планування експерименту та значень швидкості підняття та зниження тиску за
умови знаходження значення параметрів оптимізації в отриманих діапазонах.
В результаті аналізу значень факторів та параметрів в проведених
додаткових експериментах приходимо до таких оптимальних режимів обробки
вершкового масла високим циклічним тиском (наведено натуральні величини
факторів):
Таблиця 1
Оптимальні режими обробки вершкового масла високим циклічним тиском
Параметр
Позначення
Значення
Величина максимального тиску, МПа
320–340
Pmax
Кількість циклів навантаження
2–3
n
Швидкість підйому тиску, МПа/с
7–10
v↑
Швидкість скидання тиску, МПа/с
15–25
v↓
y1
Кислотне число
0,51–0,57
Висновки. Експериментальні значення параметрів оптимізації не виходять
за межі відповідних довірчих інтервалів, отриманих разрахунковим шляхом, що
вказує на достовірність і надійність отриманих результатів.
Отже, можемо зробити висновок, що при створенні оптимальних
модельних систем крім формальних математичних та обчислювальних методів
велику роль відіграють різноманітні евристичні міркування, що ґрунтуються на
досвіді і глибокому розумінні змісту предмета інженерами-технологами.
Таким чином, нами розроблено модель прогнозування якості готового
продукту при оптимальних параметрах з урахуванням параметрів біосировини
та особливостей технологічного процесу обробки високим тиском
напівфабрикатів.
Розроблено алгоритм математичного моделювання та компромісної
багатокритеріальної оптимізації процесу обробки напівфабрикатів.
Запропоновану методологію дослідження може бути поширено для
знаходження оптимальних параметрів інших технологічних процесів харчової
технології. У подальшому планується удосконалення наведеної методології з
використанням теорії нечітких множин, концепції недовизначених моделей та
інтервального аналізу.
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Мостова Л.М., Ніколенко О.В.
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ЗАМОРОЖЕНИХ ДЕСЕРТІВ
НА ОСНОВІ НАТУРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ
НЕТРАДИЦІЙНИХ СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Харківський торгівельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Харків, пров. О. Яроша, 8, 61058
Mostova L., Nikolenko O.
TECHNOLOGICAL ASPECTS OF FROZEN DESSERTS BASED ON
NATURAL RAW MATERIALS FROM NON-TRADITIONAL
STABILIZATION SYSTEMS
Kharkov Institute of Trade and Economic KNTEU
Kharkiv, ln. O. Jarosz, 8, 61058

Анотація. Пріоритетним напрямком щодо забезпечення якісного
харчування населення є збагачення раціону важливими для організму
вітамінами та мікроелементами шляхом вдосконалення популярної продукції
харчування функціональними інгредієнтами за рахунок введення нетрадиційної
натуральної сировини. Нові інноваційні розробки технології виготовлення
м’якого морозива на основі кефіру, меду та овочево-фруктової сировини
сприяють підвищенню харчової цінності та споживчих властивостей даної
продукції, а введення нових нетрадиційних стабілізаційних систем позитивно
впливає на технологічний процес виробництва та створює перспективну
основу в питанні забезпечення оздоровчого харчування природним шляхом.
Ключові слова: «ессенціальні нутрієнти», « м’яке морозиво»,
«фізіологічно-функціональні інгредієнти», «стабілізаційні системи», «опір
танення», «в’язкість».
Abstract. The priority on providing quality nutrition is important to enrich the
diet with vitamins and trace elements the body by improving the popular functional
food ingredients production by introducing non-traditional raw materials. New
innovations composite manufacturing technology based frozen desserts, yogurt,
honey and vegetable-fruit raw enhance the nutritional value and consumer properties
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of products, and the introduction of new non-traditional stabilization systems
positively affect the production process creates ice cream and prospectively in
securing health food naturally.
Keywords: «essential nutrients», «ice cream», «physiologically functional
ingredients», «stabilization system», «melting resistance», «viscosity».
Вступ та актуальність теми. Аналіз сучасного харчування населення
України вказує на суттєвий дисбаланс ессенціальних харчових речовин, згідно
вимог нутріціології, внаслідок недостатнього споживання необхідної кількості
повноцінних білків, мінеральних речовин, вітамінів та харчових волокон поряд
із надмірним вживанням вуглеводів та жирів.
Як відомо, заморожена десертна продукція, зокрема м’яке морозиво,
користується стабільним інтересом на сучасному ринку продовольчих товарів.
Пріоритетні тенденції виробництва даної продукції спрямовані на створення
м’якого морозива, збагаченого на фізіологічно-функціональні інгредієнти. Саме
тому розроблення та обґрунтування технологічних параметрів виробництва
інноваційного м’якого морозива з використанням натуральних нетрадиційних
інгредієнтів є актуальним.
Виклад основного матеріалу. Аналіз хімічного складу традиційних
технологій м’якого морозива, на прикладі молочного морозива (виготовлене за
ДСТУ 4733:2007), показав, що дана продукція має підвищену калорійність,
низький вміст вітамінів та мінеральних речовин, поруч із значною часткою
вуглеводів (сахароза, лактоза) та жирів. Використовуючи фруктово-ягідні
наповнювачі, можливе збагачення продукції необхідними ессенціальними
речовинами, зокрема водорозчинними вітамінами, флавоноїдами, в тому числі
антоціанами, органічними кислотами, мінеральними сполуками, дубильними та
пектиновими речовинами.
Розроблено технологію м’якого морозива на основі кефіру, меду та
фруктово-ягідної сировини, що відповідає принципам створення продукції
функціональної направленості за рахунок підвищення харчової та споживчої
цінності фізіологічно-функціональних інгредієнтів натуральної сировини [1].
Як відомо, м’яке морозиво – це складна високофункціональна дисперсна
система, яка у певних співвідношеннях містить складові частини основної
сировини, цукру, смако-ароматичних речовин. Основу «конструкції» морозива
становлять стабілізатори, які впливають не лише на структуру продукту, а й на
його фізико-хімічні, структурно-механічні та реологічні властивості. В якості
стабілізаційної системи обрано харчову композицію на основі манної каші,
картопляного пюре та крупи «Сім злаків». Вміст їх не перевищує 15 %, проте
роль в технології морозива досить висока, оскільки вони виконують важливі
функцій: зв’язують вільну вологу та підвищують в’язкість системи, протидіють
агломеруванню та коалесценції жиру, сприяють структуроутворенню морозива
та його зберіганню, тобто безпосередньо впливають на якість готової продукції.
Проведені дослідження засвідчили, що стабілізаційна система на основі
картопляного пюре при 5°С має в’язкість 0,065 Па*с; за t = 20°С – 0,05 Па*с; за
t = 35°С – 0,45 Па*с, в той час для стабілізаційних систем на основі крупи
поступаються у показниках близько на 0,01 Па*с. Так, стабілізатор на основі
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манної крупи за тих же температурних умов має наступні показники: 0,062
Па*с; 0,041 Па*с та 0,038 Па*с, а зразок з додаванням крупи «Сім злаків»
відповідно: 0,053 Па*с; 0,04 Па*с та 0,035 Па*с. Таким чином, можна
констатувати, що серед запропонованих стабілізаційних систем найкращі
зв’язувальні здібності має картопля, а найнижчі – крупа «Сім злаків, що
дозволяє стверджувати перспективність використання картопляного пюре у
технології виробництва заморожених десертів. Слід відмітити, що зі
збільшенням в’язкості стійкість до танення та «бархатистість» структури
морозива збільшуються, а швидкість збивання зменшується, що є важливим
технологічним аспектом створення заморожених десертів.
Технологічні відпрацювання дозволили розробити рецептурний склад та
технологію виробництва м’якого морозива на основі кефіру. До складу
інноваційного морозива входить кефір – 51%, мед – 12%, фруктово-ягідна
сировина – 22% та стабілізаційна система на основі манної каші чи
картопляного пюре – 15%.
Враховуючи, що однією з основних характеристик морозива є опір
таненню, проведені дослідження по встановленню залежності швидкості
танення різних видів рецептурних композицій морозива на кефірі. При
швидкому таненні морозива спостерігається перетворення системи в гомогенну
рідко-пінисту структуру, що сприяє зниженню точки замерзання. Традиційне
морозиво з необхідними характеристиками проявляє ознаки танення через 17–
20 хвилин при кімнатній температурі [2].

Рис. 1 – Опір танення модельних харчових систем м’якого морозива
Встановлено, що при додаванні до морозива манної крупи перша крапля плаву
з’явилась через 6-8 хвилин; картопляного пюре – 20 хвилин та при
використанні стабілізаційної системи із крупи «Сім злаків» - 5-7 хв.( рис. 1).
Висновок. При створенні нових композицій заморожених десертів
ключове місце займає комплекс прогнозованих функціонально-технологічних
характеристик і властивостей, сумісність і специфіка взаємодії з іншими
компонентами рецептурних сумішей та отримання в результаті якісного,
безпечного, а головне корисного продукту. Саме такий комплекс визначає
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можливість і доцільність використання функціональних композицій при
виробництві м’якого морозива на основі натуральної сировини з використанням
перспективних, нетрадиційних стабілізаційних систем.
Комплексний
аналіз
органолептичних,
структурно-механічних,
реологічних властивостей та наукове обґрунтування інноваційної технології
м’якого морозива на основі нетрадиційної сировини з додавання нових
стабілізаційних систем на основі манної крупи, картоплі та крупи «Сім злаків»
дозволяє стверджувати перспективність виробництва інноваційного м’якого
морозива, що дозволить розширити асортимент, одержати продукцію з новими
споживчими властивостями, забезпечити їх багатофункціональне призначення,
текстурну стабільність у процесі тривалого строку зберігання.
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИТРАТУ НАТРІЮ У ТЕХНОЛОГІЇ ШИНОК
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Київ, вул. Героїв Oборони 15, 03041
Shtonda O.A., Dudchenko V.V.
USING OF CITRATES IS FOR PRODUCTION OF HAMS
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Kyiv, Heroyiv Oborony st., 15, 03041

Анотація. В роботі розглядається використання сумішей на основі
цитрату натрію у технології шинкових виробів, що поліпшують
органолептичні, функціонально-технологічні властивості та якість готових
виробів, а також збільшують вихід продукції.
Ключові слова: технологія, якість, шинкові вироби, цитрат натрію.
Abstract. This paper examines the use of mixtures based on sodium citrate in the
technology of ham products that improve the organoleptic, functional and
technological properties and the quality of finished products and increase the yield.
Keywords: technology, quality, hams wares, sodium citrate.
Вступ. Сучасне виробництво шинок важко уявити без використання
багатокомпонентних розсолів, що дозволяють поліпшити властивості м'ясної
сировини. В їх рецептури крім посолочних речовин (сіль, цукор) входять
чисельні функціонально-технологічні добавки (фосфати, або їх замінники
суміші на основі цитратів, харчові кислоти, карагенан, крохмалі, камеді, соєві
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білки та ін.), підсилювачі смаку та аромату, ароматизатори. Тому для
вирішення пріоритетних питань необхідно застосовувати сучасні наукові
досягнення технології виробництва шинок з використанням сумішей на основі
цитрату натрію у вітчизняній практиці.
Огляд літератури. На даний час для корекції технологічних властивостей
сировини та збільшення обсягів випуску продукції, а також зниження її
собівартості в технології виробництва м'ясних продуктів широке застосування
знаходять харчові добавки, які мають величезний потенціал в питаннях
підвищення споживчих властивостей готових шинкових продуктів. Розглянемо
сучасну технологію виробництва шинок з м’яса свинини з використання
сумішей на основі цитратів.
Вперше цитрат натрію був використаний в 1914 році в процесі
переливання крові в якості антикоагулянту. Пізніше добавку стали
використовувати в харчовій промисловості у вигляді розчину. Завдяки тому,
цитрат натрію має специфічний кисло-солоний смак, вона застосовується саме
для поліпшення смакових якостей продукції у вигляді приправи. Також за цю
особливість E-331 називають «кислою сіллю». Крім того поки немає жодного
факту, що добавка заподіяла шкоду здоров'ю хоча б одній людині. Виходячи з
цього можна зробити висновок, що добавка E-331 (цитрат натрію) в розумних
межах нешкідливий для здоров'я людини і має право на застосування в
рецептурах шинкових м’ясних виробів.
Мета досліджень. Дослідити фізико-хімічні властивості шинок із
харчовими композиціями, у виробництві яких, поряд з основною м’ясною
сировиною, може бути використане м’ясо зі зміненим рН і таке, що піддавалось
заморожуванню зі збереженням стабільності якісних показників шинок у
відповідності з вимогами діючих нормативних документів. В даний час питання
спрямованого використання сировини з урахуванням характеру автолізу
набуває особливого значення, тому що істотно зросла частка тварин, що
надходять на переробку з промислових комплексів, у яких після забою тканини
виявляються значні відхилення від звичайного розвитку автолітичних процесів.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводились в науководослідній 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 см2
площі вологої плями фільтра відповідає 8,4 мг вологи.
Вміст зв’язаної вологи визначали за формулою:
Научные труды SWorld

30

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 3. Выпуск 2(39)

Технические науки

x1 =

( A − 8,4 * B )
* 100,
n

(1)

Х1 – вміст зв’язаної вологи, % до маси м’яса;
Х2 – вміст зв’язаної вологи, % до загальної вологи;
А – загальний вміст вологи у наважці, мг;
N – маса наважки, мг;
В – площа вологої плями, см2.
Визначення величини рн проводили згідно із загально прийнятою
методикою потенціометричним методом.
Результати власних досліджень. Враховуючи можливий негативний
вплив фосфатів на організм людини, є цікавим пошук альтернативних добавок.
Альтернатива фосфатам - натрієва сіль лимонної кислоти, цитрат натрію
(Е331).
Цитрат натрію можна застосовувати в ковбасному виробництві замість
фосфатів (згідно ТУ), але його дія слабша. Він не містить Р2О5 і тому є
кращим. Має хорошу розчинність, не впливає на смак при дозуваннях до 100200 гр. на 100 кг сировини, підвищує здатність білків до набухання. Той факт,
що цитрат є лужною сіллю, також приводить до невеликого підвищення рН
м'ясної сировини і таким чином сприяє збільшенню вологозв'язуючої здатності
білків.
В якості м'ясної сировини використовували свинину від тазостегнової або
лопаткової частин з вмістом жирової тканини не більше 30% від свинячих
напівтуш 2 і 4 категорій без шкури. Несолену м'ясну сировину подрібнювали на
вовчку з діаметром отворів решітки 16 мм. Приготування фаршу для шинок
здійснювали у масажері. В масажер послідовно закладали подрібнену м'ясну
сировину та розсіл.
Соління м’яса здійснювали за температури сировини від 0 0С до 4 °С. У
результаті експериментальних досліджень методом масування додавали 30, 40
% розсолу до маси сировини. Розсоли представляли собою:
- №1 – класичний розсіл для соління (зразок 1);
- №2 – розсіл на основі функціональної добавки з цитратом натрію (зразок 2).
Під час масування в м’ясі відбуваються не тільки осмотично-дифузійні та
фільтраційні процеси переміщення засолювальних інгредієнтів, а й фізикохімічні та біохімічні процеси, внаслідок чого підвищується пластичність
сировини та відбувається часткове руйнування структури продукту. Додавання
цитратів у барабан з розсолом сприяє збільшенню вмісту міцно зв’язаної
вологи (табл. 1).
Таблиця 1
Функціонально-технологічні показники шинок
Кількість розсолу, %
Найменування
Показник
20
30
40
зразка
Взз, %
59,6
60,3
62,8
Зразок 1
2
Пластичність, см /г
5,2
5,4
5,5
Взз, %
63,2
65,3
67,1
Зразок 2
2
Пластичність, см /г
5,4
5,9
6,4
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Під час масування на поверхні шматків утворюється значний шар
ексудату, до складу якого входять волога, водо- та солерозчинні білки, обривки
м’язових волокон та ін. Ексудат бере участь у зв’язуванні шматків м’яса і
забезпеченні монолітності структури формованих продуктів.
Зміна рн м’яса в сирому продукті, залежно від введення розсолу до маси
сировини наведена на рис.1

Рис. 1. Зміна величини рн м’яса в сирому продукті
Анілізуючи проведені дослідження, видно що зміна рн в сирому продукті
збільшується за рахунок кількості введеного розсолу до маси сировини.
Зсуву рн м'ясної сировини спричиняють
цитрати, завдяки чому
збільшується набухання м'яса, його адгезія і утримання вологи.

Рис. 2. Зміни вмісту вологи у сирому продукті
При додаванні до м'яса цитратів натрію рн середовища зміщується на 0,40,7 у лужний бік, що зумовлює збільшення набухання, адгезії та подальшого
утримання вологи під час теплового оброблення м'яса, що в свою чергу
збільшує вміст вологи в продукті (рис.2) та його вихід.
Висновок. Рішення поставленої задачі пов'язано багато в чому з
застосуванням різноманітних харчових добавок, що дозволяють створювати нові
харчові продукти прогнозованого і гарантованої якості, що відповідають сучасним
медико-біологічним рекомендаціям, при одночасному зниженні їх вартості. На
підставі проведених досліджень обґрунтовано доцільність використання
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сумішей на основі цитратів при виробництві м’ясних продуктів, а саме
шинкових виробів, шляхом заміни фосфатів на цитрати.
Загалом цитрати мають переваги перед іншими сполуками оскільки в
організмі вони включаються в енергетичний цикл трикарбонових кислот-цикл
Кребса, і при цьому метаболізують до води і вуглекислого газу.
Встановлено, що введення сумішей на основі цитратів до рецептури
шинкових виробів сприяє покращенню реологічних та структурно-механічних
показників порівняно з контрольним зразком.
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Анотація. В роботі розглядаються технологічні властивості ананасів при
маринуванні м'ясних натуральних напівфабрикатів.
Ключові слова: маринад, фрукти, ананас, ферменти, бромелаїн.
Abstract. Studied the technological properties of pineapple in natural pickling
meat preparations. Proven therapeutic and prophylactic properties of this
component.
Keywords: marinade, fruit, pineapple, enzymes bromelain.
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Вступ. Для збереження здоров'я кожного українця необхідно забезпечити
населення достатньою кількістю якісної м'ясної продукції. В Україні м'ясна
галузь є однією з провідних. Для її розвитку потрібно постійно покращувати
технології. По-перше, з кожним роком у споживачів збільшуються вимоги до
якості продукції, по-друге, несприятлива екологічна ситуація потребує
введення натуральних інгредієнтів у склад продукції. До цього спонукають і
вимоги державної політики України в області здорового харчування [1].
Застосування ферментних препаратів у процесі переробки м’яса дозволяє
значно прискорити ряд біохімічних реакцій та відкриває цікаві перспективи
модифікації та інтенсифікації процесів переробки, прискорюючи пом’якшення
та збільшуючи ніжність тканин. У м’ясній промисловості використовують три
групи ферментів: натуральні м’ясні, натуральні мікробіологічного походження
та виділені з рослинних і тваринних джерел.
Ананас багатий на клітковину, містить вітаміни Е, РР, А, В1, В2, В3, В6,
бера-каротин, калій, кальцій, магній, фосфор, залізо, флавоноїди, пектини,
ензими, фолієву кислоту, та інші фруктові кислоти – лимонну, яблучну, хінну
та інші. В свою чергу вітамін С разом з магнієм підтримує роботу серця.
Магній регулює обмін речовин на клітинному рівні, різко підвищує
стресостійкість організму. Фермент бромелаїн, що міститься в ананасі, сприяє
швидкому розщепленню білків їжі, що стимулює процес травлення.
Ананас благотворно впливає на корисну мікрофлору кишківника, його
вживання допомагає в лікуванні закрепів, амебіазу. Ананас покращує роботу
щитоподібної залози, нирок, печінки.
Ананас є відмінною профілактикою варикозного розширення вен,
тромбофлебіту, тромбозу, тому що він знижує в'язкість крові. Ананас добре
приймати при гіпертонії.
100 грамів цього фрукта містять, лише 48 кілокалорій. Якщо з'їсти цілий
ананас, то організм поповниться, лише енергією на 480 кілокалорій.
Ананас є активним стимулятором травлення, при недостатній секреції
підшлункової залози ананас бере на себе функції ферментів, беручи участь у
перетравленні їжі. Якщо ананас вживати під час приймання їжі, то бромелаїн в
його складі подіє, як один з ферментів травлення, який підвищує активність і
насиченість ферментами шлункового соку [2,3].
Огляд літератури. У м′ясній промисловості ретельну увагу приділяють
використанню ферментів, які володіють високою протеолітичною активністю
при обробці м′ясної сировини. Це питання досліджували такі зарубіжні і
вітчизняні вчені, як І.Р. Моро, В.О. Мунс, В.Л. Кретович, Д.І. Лобанов,
Л.І. Орещенко, Н.С. Мартиненко.
Однак, всі перспективи цього питання до кінця лишаються не розкритими.
В Україні величезний асортимент м'ясної продукції. Та найбільшу цінність
мають саме натуральні напівфабрикати.
Для виробництва натуральних напівфабрикатів використовують яловичину
і баранину першої і другої категорії, свинину – першої-четвертої категорій. Не
допускається вживання м'яса биків, кнурів, баранів та козлів, а також м'яса,
замороженого більше, ніж один раз.
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Покращити якість м'яса можна використанням великої різноманітності
харчових добавок, прянощів, спецій.
Зараз відомо близько 3000 ферментів, однак лише деякі використовуються
як каталізатори технологічних процесів при виробництві харчових продуктів.
Наприклад, протеази в основному використовують для відокремлення залишків
м’яса від кісток, а також для надання м’ясу ніжності.
Застосування ферментних препаратів у процесі переробки м’яса дозволяє
значно прискорити ряд біохімічних реакцій та відкриває цікаві перспективи
модифікації та інтенсифікації процесів переробки, прискорюючи пом’якшення
та збільшуючи ніжність тканин. У м’ясній промисловості використовують три
групи ферментів: натуральні м’ясні, натуральні мікробіологічного походження
та виділені з рослинних і тваринних джерел. Кожна група характеризується
оптимальними умовами та діапазоном використання.
Серед протеолітичних ферментів, які виділяють з рослинної сировини,
найбільше розповсюдження отримали бромелаїн та фіцин з ананасів, фіцин з
інжиру, папаїн з динного дерева.
Бромелаїн здатен впливати на структуру м’язової та сполучної тканин,
прискорюючи процеси дозрівання м’яса. Крім того, він діє на
внутрішньоклітинні білки м’язових волокон, у тому числі на актоміозин.
Протеїназа з плодів ананасу має оптимум дії за рН від 6,0 до 7,0 од.,
термостабільна, володіє високою колагеназною та еластазною активністю [4].
Мета досліджень. Дослідити вплив ананасу у складі маринаду на якість
натуральних м′ясних напівфабрикатів. Вивчити на модельних системах вплив
ананасу на зміну структурно-механічних властивостей м′яса в залежності від
кількості його додавання.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження (граничну напругу зсуву
за ГОСТ Р 54520 – 2011 та визначення рН 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 свинини,
м′якоть та серцевина ананасу.
Результати досліджень. Білки м’яса гідролізуються як при низьких, так і
при більш високих температурах, максимальний протеоліз спостерігається при
70º і 80º С, коли більша частина цих білків знаходиться в денатурованому стані.
При низьких температурах колаген практично не гідролізується бромелаїном,
максимальний гідроліз спостерігається при 60 ºС і 80 ºС, тобто в умовах, коли
цей білок знаходиться в денатурованому стані. В порівнянні з галогеном
еластин гідролізується бромелаїном менш інтенсивно, залежність степеню
гідролізу еластину від температури дещо інший: еластин гідролізується
бромелаїном при 20 ºС і 40 ºС, тобто при температурах, при яких на колаген
цей фермент практично не діє [4].
При виконанні завдань потрібно враховувати, що м'ясо не завжди буває
таким ніжним та м'яким, яким воно має бути для виготовлення натуральних
напівфабрикатів. Жорстке м'ясо можуть пом’якшити ферменти і кислоти.
Найкраще використовувати натуральні, наприклад, ті, які містяться у ананасах.
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Ферментні препарати, які застосовують для покращення якості м'яса,
повинні мати такі властивості:
- змінювати сполучну тканину (розщеплювати мукопротеїдний комплекс,
сприяючи зменшенню стійкості сполучної тканини до нагрівання,
стимулювати гідроліз колагену та еластину;
- слабко діяти на м’язову тканину;
- мати більш високий температурний оптимум дії, зберігаючи здатність
змінювати тканину при тепловій обробці;
- діяти у слабко-кислому чи нейтральному середовищі з максимальною
активністю;
- бути безпечними для людини.
В ході встановлення оптимальних параметрів, що забезпечують зменшення
жорсткості натуральних напівфабрикатів протеолітичним ферментом
бромелаїном були проведені дослідження зміни структурно-механічних
показників дослідних зразків після обробки їх м’якотю та серцевиною ананасу.
Для визначення ефективного дозування ананасу, були виготовлені зразки
напівфабрикатів з дозуванням 2,5; 5; 7,5; 10 %серцевини та м’якоті фрукта.
Зразки зберігали при температурі 0 – 4 °С протягом 1 доби. Порівняння
показників граничної напруги зсуву цих зразків представлено на рис.1 та 2.

Рис.1. Залежність граничної напруги зсуву напівфабрикатів від кількості
додавання м′якоті ананасу

Рис.2. Залежність граничної напруги зсуву напівфабрикатів від кількості
додавання серцевини ананасу
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Аналізуючи отримані результати можна зробити висновки, що серцевина
ананасу містить більшу кількість ферменту ніж м′якоть ананасу. Входячи з
цього для пом’якшення м′яса доцільніше використовувати саме серцевину.
Додавання ананасу також призводить до зниження рН м’яса з 6,5 до 5,8,
що сприяє подовженню терміну зберігання натуральних напівфабрикатів.
Висновок. Використання фруктів для обробки натуральних м'ясних
напівфабрикатів – перспективний напрям, який дає змогу впроваджувати
ощадливі та екологічно безпечні технології.
Маринади, до складу яких будуть входити сік та шматочки м’якоті фруктів
- багатий складовий компонент для м'ясної продукції за фізико-хімічними та
органолептичними показниками.
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THE TECHNOLOGY OF COOKED SAUSAGES
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Анотація. На підставі теоретичного аналізу та практичного
дослідження властивостей комплексної добавки обґрунтовано доцільність її
використання в технології варених ковбас. Це дозволить одержати продукт
збагачений рослинними білками, вуглеводами, вітамінами, мінеральними
речовинами.
Ключові слова: горох, клітковина, технологія, комплексна добавка,
ковбасні вироби.
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Abstract. On the basis of theoretical analysis and practical research of
properties of complex additives the expediency of its use in the technology of cooked
sausages. This will allow to obtain a product enriched with plant proteins,
carbohydrates, vitamins, mineral rich substances.
Keywords: peas, fiber, technology, complex additive, meats.
Вступ. Забезпечення населення білковими продуктами тваринного
походження стає все більш складним завданням, тому що на сьогоднішній день
гостро стоїть проблема отримання тваринного харчового білка. В той же час
великим резервом у вирішенні проблеми білка, збільшенні об’ємів виробництва
збалансованих за амінокислотним складом білкових препаратів, у тому числі
м’ясних, являється рослинна сировина.
Сировина рослинного походження також містить білки, які по своїй
природі, властивостям та складу відмінні від тваринних, відповідно правильне
комбінування тваринних і рослинних білків підвищує харчову цінність
продукту, зменшуючи собівартість. Також сировина рослинного походження
має ряд властивостей і застосовується для різних цілей в м’ясному виробництві.
Огляд літератури. Розробка нових продуктів харчування із застосуванням
рослинного білка із зернобобової сировини дуже актуальна. Головна перевага
виробництва білкових добавок з насіння гороху-отримання нешкідливих
продуктів [2].
Горох – один з представників сімейства бобових, відомий людству з
незапам’ятних часів. Головна корисна властивість гороху, як і решти
представників сімейства бобових, складається у високому вмісті білка, що
містить цінні і не замінні амінокислоти (лізин, триптофан, цистеїн, метіонін).
Цей продукт завжди входить у раціон харчування вегетаріанців, тих, хто
дотримується посту, а також потребує посиленого білковому харчуванні
(спортсмени, люди важких професій). Крім білкової складової в горосі також
міститься крохмаль, натуральні цукри, жири (насичені жирні кислоти),
клітковина. Вітамінний ряд, представлений e горосі, містить бета-каротин,
аскорбінову кислоту, вітаміни групи В, Е, Н, РР. Надзвичайно широкий і
різноманітний набір мінеральних солей. Горох по праву можна назвати
рекордсменом за вмістом мікро- і макроелементів, в його складі міститься:
калій, кальцій, натрій, магній, стронцій, олово, сірка, хлор, фосфор, йод, цинк,
марганець, залізо, алюміній, молібден бор, фтор, ванадій, титан, нікель,
кремній, стронцій, хром [4].
Горох - вирізняється великим вмістом білка, який є важливою складовою
харчування людей, а також цінним кормом для сільськогосподарських тварин.
Білок гороху містить багато важливих амінокислот, які сприяють повноцінному
його засвоєнню. В зерні й зеленій масі є багато вуглеводів, мінеральних солей,
вітамінів [5].
Мета роботи. Дослідити вплив комплексної добавки на технологічні
властивості варених ковбас.
Комплексні харчові добавки - комерційні суміші, що виготовляють
промисловим способом, двох і більше харчових добавок і макроінгредієнтів і
призначені для вирішення певних технологічних завдань [3]. До складу
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комплексних харчових добавок, поряд із білковими складовими, можуть також
входити смако-ароматичні інгредієнти, фіксатори кольору, біологічно активні
речовини, тощо. Більшість комплексних
харчових добавок має
багатофункціональну дію, тобто їх введення дозволяє одночасно поліпшити
колір, смак, запах, консистенцію виробу, підвищити вихід, подовжити
тривалість зберігання [5].
Таблиця 1
Хімічний склад бобових
Культура Вміст білка,
Вміст
Вміст
Вміст золиа,
%
ліпідів, %
клітковини, %
%
Соя
34-52
19-21
4,3-5,3
2,8-5,6
Рапс
25-26
40-46
4,6-6,2
3,7-5,7
Горох
19-22
1,6-1,9
5,9-8,2
2,7-2,9
Квасоля
20-22
1,0-1,6
5,8-8,0
3,5-3,7
Сочевиця
23-25
1,6-2,4
5,6-8,6
2,6-2,8
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили в
лабораторних умовах кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Для досліджень було обрано м'ясо свинини напівжирної і жирної,
яловичина І ґатунку.
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; визначення вологозв'язуючої
здатності та пластичності досліджуваних зразків здійснювали за допомогою
методу пресування.
Експеримент включав 5 досліджуваних зразків з різною кількістю добавки:
контрольний зразок – 0 %; зразок 1- 0,3 %; зразок 2 -0,6 %; зразок 3 - 0,9 %;
зразок 4 - 1,2 %.
Результати 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. Саме хімічна природа білків
дає змогу підвищити кількість розчинних білків.
Вологозв’язуюча здатність м’ясних продуктів забезпечується перед усім
вмістом білків, які є структурними і функціональними елементами м’язової
тканини і мають властивості поверхнево-активних речовин. У м’ясних системах
білки беруть участь в утворенні водної матриці фаршу і емульгуванні жиру.
Встановлено, що введення до складу фаршів варених ковбас добавок у
складі яких є рослинний білок поряд із збільшенням вмісту білка сприяє
підвищенню його вологозв’язуючої здатності. Так, вологозв’язуюча здатність
фаршу варених ковбас 1-3 зразків була меншою порівняно з аналогічним
показником 4 та 5 дослідних зразків, різниця при цьому становила до 7,7 %
(рис. 1).
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Рис. 1. Зміни вологозв’язуючої здатності фаршу варених ковбас
Це пояснюється тим, що на характер взаємодії в системі білок-вода мають
вплив такі фактори, як розчинність білкових систем, концентрація, вид, склад
білку, ступінь порушення нативної конформації, глибина денатураційних
перетворень, рН системи, наявність і концентрація солей в системі. Це, в свою
чергу, дає можливість прогнозувати та регулювати вихід, рівень втрат вологи
при термообробці та органолептичні характеристики продукту.
Одним із основних реологічних показників фаршевих систем, є їх
пластичність (рис. 2).

Рис. 2. Зміни пластичності фаршевих систем варених ковбас
За результатами експериментальних даних встановлено, що внесення
комплексної добавки до рецептури фаршів варених ковбас призводить до зміни
пластичності. Так, використання у фаршевих системах добавки, у кількості 1,2
%, збільшує пластичність фаршу майже у 2 рази.
Висновок. В результаті проведених досліджень, можна сказати, що
комплексна добавка на основі горохової клітковини позитивно впливає на
технологічні властивості вареної ковбаси. Із збільшенням добавки,
збільшується пластичність та вологозв’язуюча здатність не тільки фаршів, а й
готового виробу.
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THE INFLUENCE OF DIETARY FIBERS OF FLAX ON THE QUALITY OF
MINCED SEMI-FINISHED PRODUCTS
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Kyiv, Str. Heroes Oborony 15, 03041

Анотація. Розроблено рецептури котлет з додаванням клітковини льону.
Застосування клітковини у напівфабрикатах дає змогу розширити
асортимент та покращити органолептичні показники продукту, також
отримати продукти профілактичного призначення.
Ключові слова: клітковина льону, напівфабрикати, котлети, фізикохімічні дослідження, функціональні властивості, органолептичні показники.
Аbstract. Developed meatballs recipe with the addition of fiber flax. The use of
fiber in semi allows you to expand the range and improve the organoleptic properties
of the product, and get products preventive value.
Keywords: fiber flax, prepared foods, burgers, physic-chemical
characterization, functional properties, sensory characteristics.
Вступ. Для того щоб продукти стали привабливими для українського
споживача, вони мають 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 вирішень поставленого завдання є додавання до
рецептури м'ясних виробів рослинної клітковини.
Огляд літератури. 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,
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покращуються органолептичні показники. Окрім цього, відбувається
збагачення продуктів харчування баластними речовинами, а також зменшується
їх калорійність [1].
Харчові волокна — це комплекс біополімерів, який формує стінки
рослинних клітин. До харчових волокон відносяться речовини різної хімічної
природи. Харчові волокна — залишки рослинних клітин, їстівні частини рослин
або аналогічні вуглеводи, які здатні протистояти гідролізу, який здійснюється
травними ферментами людини, тобто стійкі до процесу травлення й адсорбції в
тонкому кишківнику людини, і які повністю або частково ферментуються
мікрофлорою в товстому кишківнику [2]. Вміст клітковини у продуктах
харчування коливається від 45 – 55% (висівки) до 0%.
Мета роботи. Підвищити якість січених напівфабрикатів за рахунок
використання харчових волокон льону.
Більша частина населення земної кулі одержує не більше 25 г харчових
волокон на добу, з яких 10 г надходять з хлібом та іншими продуктами із
злаків, близько 7 г — з картоплею, 6 г — з іншими овочами і лише 2 г —
з фруктами і ягодами [3].
Харчові волокна поділяються на дві групи: розчинні і нерозчинні, які
чинять різний вплив на функції травного тракту. Оскільки в шлунковокишковому тракті відсутні ферменти, що розщеплюють волокна, останні
доходять до товстого кишківника в незміненому вигляді. Бактерії, що містяться
в ньому, мають у своєму складі ферменти, здатні метаболізувати деякі волокна,
в першу чергу - розчинні. За рахунок ферментації, бактерії одержують енергію
для розмноження і побудови нових клітин.
До розчинних харчових волокон належать полісахариди рослин (інулін,
пектин), морських водоростей (агароїди, карагенан і альгінати) або
полісахариди мікробного походження (камеді).
Клітковина сприяє утворенню калових мас та впливає на швидкість їх
проходження через травний тракт (регулює перистальтику), понижує
рівень холестерину у крові, зв'язує жовчні кислоти, при порушенні
вуглеводного
обміну
трохи
знижує
рівень
цукру
у
крові
(уповільнюється гідроліз вуглеводів), нормалізує склад мікрофлори травної
системи, проявляє пробіотичну дію (сприяє бактеріальному синтезу вітамінів
В2, В6, РР), є джерелом енергії — 50 % харчових волокон під дією бактерій
розпадається до жирних кислот, діоксиду вуглецю, водню й метану. Клітковина
сприяє виведенню з організму токсинів, важких металів та радіонуклідів. Вона
є необхідним компонентом їжі, на ряду з білками, жирами та вуглеводами.
Негативним моментом є те, що клітковина може зв'язувати та виводити з
організму
жиророзчинні вітаміни та
важливі мікроелементи, такі
як кальцій, магній, залізо, цинк, мідь. Фізіологічна добова потреба організму
дорослої людини в харчових волокнах становить 25 - 38 г [2].
Матеріали і методика дослідження. Дослідження проводили в
лабораторних умовах кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Для досліджень було обрано м'ясо свинини напівжирної і жирної,
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яловичина І ґатунку, клітковина льону, хліб.
При виконанні роботи експериментальні дослідження здійснювали за
такими методиками: визначення вмісту масової частки вологи – за ГОСТ Р
51479 «Мясо и мясные продукты»; визначення величини рН проводили
потенціометричним методом. Органолептичну оцінку зразків котлет з різною
кількістю заміни яловичини на харчові волокна проводили за п'ятибальною
шкалою, з визначенням зовнішнього вигляду, кольору, запаху, аромату, смаку
(ДСТУ 4823.2:2007). Заміна м’ясної сировини на харчові волокна проводилась
у відсотковому співвідношенні 2,5 %, 5 %, 7,5%.
Результати власних досліджень. Сучасна тенденція в області
удосконалення структури харчування направлена на створення асортименту
продуктів збагачених біологічно активними речовинами (вітамінами,
мінеральними речовинами, харчовими волокнами), що є результатом додавання
рослинних добавок до складу різноманітних харчових продуктів, в тому числі
м’ясних січених напівфабрикатів.
Проблема поєднання в одному продукті рослинної та тваринної сировини
досить велика, так як внаслідок суттєво змінюються технологічні властивості
харчового продукту, його органолептичні показники. При розробці нових видів
м’ясних продуктів, пропонуючи часткову заміну м’ясної сировини нем’ясними
інгредієнтами, необхідною умовою стає збереження органолептичних
показників, котрі відповідають традиційним.
Джерелом харчових волокон є різні злакові культури, фрукти, овочі та інші
рослинні джерела. Ми будемо використовувати клітковину льону.
Клітковина льону володіє наступними властивостями:
1. Очищає кишківник і активізує його діяльність, що має величезне
значення практично при всіх захворюваннях шлунково-кишкового
тракту.
2. Служить їжею для корисних мікроорганізмів товстого кишківника, які
виробляють речовини, що сприяють профілактиці раку товстого
кишківника.
3. Прискорює виведення з організму канцерогенних речовин і інших отрут.
4. Уповільнює процес травлення і максимізує виведення з організму
холестерину (сприяє підтримці нормального рівня цукру і холестерину в
крові).
5. Має високу вологозв'язуючу й водоутримуючу здатність — 1:6.
6. Являється ефективним загусником і стабілізатором.
7. Надає сипкість сумішам.
Одним із корисних компонентів насіння льону є лігнани, котрі сприяють
підтримці гормонального балансу жіночого організму і знижують ризик
розвитку ракових пухлин, пов’язаного з дисбалансом жіночих статевих
гормонів. Завдяки цим властивостям рекомендується приймати льняне насіння
пацієнткам, які хворіють цими видами раку, фіброміоми матки, симптомами
менопаузи і рядом інших захворювань і розладів, пов'язаних з дисбалансом
жіночих статевих гормонів [4].
Склад клітковини льону: (шрот або макуха).
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Таблиця 1

Фізико-хімічні показники клітковини льону
Показник
Вміст (величина)
Білок, г на 100 г продукту
34,0
Жири, г на 100 г продукту
14,0
Вміст вологи, %
13
ВУЗ, %
629
ЖУЗ, мг/г
3
рН
5,83
Сира клітковина, г на 100 г продукту
4,3
Зольні речовини, г на 100 г продукту
3,2
Колір
Коричневий

Виходячи з того, що значення ВУЗ клітковини льону становить 629 %,
можна зробити висновки, що додавання харчових волокон у продукт збільшує
вихід готової продукції (рис. 1), вологість котлет при цьому майже не
змінюється (рис. 2).

Рис.1 Залежність виходу готового продукту від кількості заміни яловичини
1 ґатунку на клітковину льону

Рис. 2 Залежність вмісту вологи у січених напівфабрикатах від заміни
яловичини І ґатунку на клітковину льону
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Збільшення ефективності виробництва якісних м’ясних продуктів можливе
за рахунок раціонального використання сировини і застосування прогресивних
технологій.
Результати експериментальних досліджень свідчать про те, що додавання
клітковини льону призводить до покращення ряду показників січених
напівфабрикатів.
Отже, проведені дослідження свідчать про те, що заміна основної
сировини клітковиною є доцільною: найефективнішим є використання 5 %
клітковини.
Висновок. Внесення клітковини до рецептури січених напівфабрикатів
покращує якісні характеристики готових виробів.
За
результатами
досліджень
можна
зробити
висновок,
що
найефективнішим є заміна частки м’ясної сировини - 5 % на клітковину льону
у січених напівфабрикатах.
Використання клітковини збільшує волого- і жироутримуючу здатність
фаршу, зберігає соковитість у котлетах під час заморожування, покращує
процес формування виробів, поліпшує зовнішній вигляд та збільшує вихід
готового продукту.
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Аннотация. В статье рассмотрена – технология получения
композиционных растительных масел в процессе безотходной переработки
масличных культур, которая позволит повысить качество выпускаемой
продукции, лечебно-профилактическое действие готового продукта, а также
использовать ее как энергосберегающую.
Ключевые слова: энергосбережение, композиция, растительное масло,
технология.
Abstract. In the article the - technology for producing composite of vegetable
oils in the waste-free processing of oilseeds, which will improve the quality of
products, medical-preventive effect of the finished product, as well as use it as energy
efficient.
Keywords: energy conservation, composition, vegetable oil, technology.
Вступление. В целях развития российской экономики, повышения ее
конкурентоспособности, указом президента РФ № 899 от 7 июля 2011 г. были
установлены приоритетные направления развития науки, техники
и
технологий. Одним из основных направлений развития было признано
энергосбережение и энергоэффективность технологий. Помимо этого в
настоящее время в России, как и во всем мире, большое внимание уделяется
здоровому образу жизни и правильному питанию, поскольку доказано, что
неправильное питание является одним из факторов риска развития хронических
заболеваний
Мировое производство основных видов растительного масличного сырья
составляет около 200...230 млн. т. в год. Растительные масла являются
обязательным компонентом пищи, источником энергетического и
пластического материала для человеческого организма, поставщиком ряда
необходимых для него веществ (непредельных жирных кислот, фосфолипидов,
жирорастворимых витаминов, стеринов), то есть они являются незаменимыми
факторами питания, определяющими его биологическую эффективность.
Обзор литературы. По мнению президента Союза производителей
пищевых
ингредиентов
профессора
А.П.
Нечаева
эффективным
технологическим приемом для коррекции жирнокислотного состава
растительных масел является их купажирование (получение смесей).
Преимущество купажирования масел заключается в том, что растительные
масла, входящие в их состав, относятся к традиционным продуктам питания, не
имеют побочных реакций в организме, производство их экономически более
выгодно.
В мировой практике производства растительных масел существует два
принципиально отличающихся способа извлечения масла из растительного
маслосодержащего сырья: прессование и экстракция. Эти способы
используются в технологии производства растительных масел либо
самостоятельно, либо в определенном сочетании одного с другим, что
обусловлено, как правило, видом и качеством исходного перерабатываемого
сырья.
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Входные данные и методы. Основной задачей при переработке
масличных семян является максимальное извлечение масла при высоком
качестве получаемых продуктов: нерафинированных масел, жмыхов и шротов.
Решая, поставленные цели и задачи нами была предложена
энергосберегающая технология получения растительных масел в процессе
безотходной переработки масличных культур, которые позволят повысить
качество выпускаемой продукции, лечебно-профилактическое действие
готового продукта. Применение двухступенчатого прессования позволяет
достичь остаточной масличности в пределах 6 % без использования
растворителей применяемых в экстракторах.
Результаты. Обсуждение и анализ. Нами предлагается технология
получения композиционных растительных масел, которая включает два
участка: на первом участке исходные компоненты мятки различных масличных
культур, например, подсолнечного, рапсового и рыжикого, после отделения
крупных включений на сотрясательных ситах равномерным слоем поступает
на электромагниты, где очищается от ферропримесей, далее продукт поступает
для предварительного отжатия масла на форпрессы, при чем форпресс работает
попеременно на различные виды масличных культур, форпрессовый жмых
направляется в бункера для форпрессового жмыха, а форпрессовое масло
направляется в трехсекционную фузоловушку, далее масло взвешивают на
автоматических весах и далее дозируют масло в заданном соотношении
подсолнечное, рапсовое и рыжиковое в емкость, оснащенную лопастной
мешалкой для смешивания растительных масел, затем насосом его
перекачивают на фильтр-прессы для фильтрации и далее в емкость для
композиционного масла (первый отжим) и на хранение, на втором участке
линии форпрессовые жмыхи различных масличных культур из бункеров
для форпрессовых жмыхов, с установленными в их нижней части объемными
дозаторами, проходят электромагниты и подаются на измельчение в
молотковые дробилки, затем поступают в весовые бункера, из которых
продукт подается порционно в зависимости от рецептуры подается в
шнековый смеситель-пропариватель, далее увлажненную мятку подвергают
тепловой обработке в чанной жаровне, где с доводят ее влажность до 2,0-3,5 %
и температуру до 115-120 °С, после тепловой обработки мятку направляют на
окончательный отжим масла в экспеллер с установленной в нем насадкой для
гранулирования жмыха, композиционный экспеллерный гранулированный
жмых направляется на хранение, а экспеллерное масло поступает в
фузоловушку, насосом масло подается на фильтр прессы для фильтрации и
далее в емкость для композиционного масла (второй отжим) и на хранение.
Заключение и выводы. Данную технологию двухступенчатого
купажирования можно использовать как энергосберегающую, а также получать
композиционное растительное масло и композиционный экспеллерный
гранулированный жмых, обладающие высоким качеством, сбалансированные
по жирнокислотному составу, обладающие лечебно-профилактическим
действием, расширить ассортимент выпускаемого растительного масла.
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Анотація. В статті наведені результати досліджень функціональних
властивостей м’ясних систем січених напівфабрикатів з певною відсотковою
заміною основної сировини на багатокомпонентну харчову добавку на основі
тваринної та рослинної сировини. Харчова добавка являє собою суміш
наступних складових, а саме, як біологічно активний компонент містить
альгінат натрію, як харчове волокно – соєву клітковину, а в якості білка –
сироватковий білок. Кожна складова суміші має свою функціональність, як для
продукту так і для профілактики певних захворювань.
Ключові слова: м’ясна система (фарш), рецептура, технологія,
багатофункціональна харчова добавка.
Abstract. The results of studies of functional properties of chopped meat systems
semis with a certain percentage of the main raw material replacement
multifunctional dietary supplement based on animal and vegetable raw materials.
Food additive is a mixture of the following components, namely, a biologically active
component comprises sodium alginate as a dietary fiber - soybean fiber, and as the
protein - whey protein. Each component of the mixture has the functionality for the
product and for the prevention of certain diseases.
Keywords: meat system (minced), composition, technology, multipurpose food
additive.
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 [1].
Огляд літератури. На даний час сучасний ринок м’ясних продуктів, в
основному, розширюється за рахунок появи продуктів функціональної
спрямованості. Серед різноманіття харчових добавок особлива увага
приділяється багатокомпонентним сумішам. Комплексні харчові добавки з
оптимальними складовими, які забезпечують м’ясні системи високими
функціонально-технологічними показниками та мають максимальні лікувальнопрофілактичні властивості для продуктів нового покоління. Такі суміші
стабілізують фаршеві системи та ущільнюють структуру січених
напівфабрикатів. Вони активізують м’ясні білки, підвищують їх
вологозв’язуючу здатність, пружність та консистенцію м’ясних виробів у
процесі виробництва і зберігання. Харчові добавки також поліпшують
органолептичні характеристики м’ясних виробів, облагороджують їх смак,
аромат і колір, подовжують терміни зберігання[2,3,4].
Основна мета роботи полягає в розробленні рецептури січених
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напівфабрикатів (котлет) на основі харчової добавки тваринного та рослинного
походження та проведення досліджень, щодо відповідності функціональнотехнологічним та структурно-механічним властивостям м’ясних систем
(фаршів) з різною відсотковою заміною основної сировини.
Вхідні дані та методи. Дослідження проводили в лабораторних умовах
кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів Національного
університету біоресурсів та природокористування України.
Проведені органолептичні дослідження фаршів, основні функціональнотехнологічні та структурно-механічні властивості фаршевих систем [5,6].
Результати. Обговорення та аналіз.
Складність створення нових видів м’ясопродуктів в тому, що їх
компоненти повинні зберігати звичні смакові якості, досягти цього можна
завдяки функціональним показникам, хімічного складу, структурної
поєднаності основних компонентів [7].
В даній статті викладено результати розробки рецептури січених
напівфабрикатів (котлет) на основі харчової добавки тваринного та рослинного
походження з різною відсотковою заміною основної сировини. При вивченні
фізико-хімічних показників фаршів особлива увага приділялася вивченню їх
функціональних властивостей. М’ясний фарш січених напівфабрикатів
утворюється в результаті інтенсивного механічного впливу на м’ясну сировину,
харчову добавку, спеції та прянощі, які додаються до нього під час
приготування. Нами розроблено 5 дослідних зразків фаршевих систем з
частковою заміною основної сировини на суміш. Кожний наступний зразок має
більшу кількість суміші у своєму складі.
Важливим показником, що характеризую якість січених напівфабрикатів є
вологоутримуюча здатність. Процеси зменшення вологоутримуючої здатності
пов’язані зі змінами третинної структури м’язових білків і сприяють
ущільненню готового виробу з відокремленням м’ясного соку. Встановлено під
час досліджень, що при введенні харчової суміші до рецептурного складу
вологість фаршу значно збільшується (рис.1).
З діаграми ми бачимо, що відбувається підвищення загальної вологи в
системі. Найменшу кількість вологи містить контрольний зразок. Дослідні
зразки мають значно більший вміст вологи, найбільший показник у зразку 5. Це
пояснюється тим, що до складу суміші входять коті компоненти, які по своїм
функціональним властивостям вбирають та утримують вологу.
Показник рН в фаршевих системах характеризує кислотний стан складових
системи (рис.2).
Як видно з рис. 2 показники рН модельних фаршів дослідних зразків різко
зростають в порівнянні до контрольного зразку. Це можна пояснити тим, що в
дослідних зразках в складі рецептури є певна частина клітковини, яка має по
своїй природі значення рН-7,0.
Не менш важливим показником є пластичність - здатність системи до
необоротних деформацій, при яких внаслідок прикладення зовнішніх сил
змінюється форма продукту, яка не відновлюється і після зняття напруги [8].
При додаванні харчової добавки від 8% і більше до рецептури
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збільшується вміст вологи у фарші, що призводить до пластичності та ніжності
продукту. Ці зміни ми можемо спостерігати на рисунку 3.

Рис.1 Показники вмісту вологи у
модельних зразках фаршів з
різним вмістом харчової добавки

Рис. 2 Значення рН в дослідних
фаршевих системах

Рис.3 Залежність пластичності
модельних фаршів з різною
заміною основної сировини

Рис.4 Показники вологозв’язуючої
здатності модельних фаршів

Аналізуючи рис.2, можна зробити висновок, що зразок 1 є найменш
пластичним, в порівнянні з контрольним зразком та іншими дослідними
зразками так, як до складу даної рецептури була внесена заміна м’ясної
сировини в невеликій кількості.
Заміна основної сировини на харчову добавку підвищує ВЗЗа та ВЗЗм
фаршів, це пов’язано з гарною гідратацією суміші. Зі збільшенням вмісту
суміші ВЗЗ в модельних фаршах збільшується, цю тенденцію ми спостерігаємо
на рисунку 4. Аналізуючи дані досліджень ми бачимо, що при заміні основної
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сировини на харчову добавку, зростає вологозв’язуюча здатність фаршу до
маси основної сировини.
Заключення та висновки. На підставі вивчення функціонально –
технологічних
характеристик модельних систем фаршів встановлено
оптимальні рецептурні композиції січених напівфабрикатів з використанням
харчової добавки.
Отже, можемо зробити висновок про те, що часткова заміна основної
сировини на харчову добавку на основі тваринної та рослинної сировини
позитивно впливає на функціональні властивості модельних фаршів. Внесення
харчової добавки до рецептури покращує якісні та функціонально-технологічні
характеристики січених напівфабрикатів.
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Анотація. В статті проаналізовано біологічну цінність вищих лікарських
грибів на прикладі рейши, фламуліни та шиїтаке, розглянуто можливості
застосування дієтичних добавок з порошку вищих лікарських грибів у
технології кулінарної продукції, а саме в технології соусів харчових.
Ключові слова: функціональні продукти, дієтичні добавки, вищі лікарські
гриби, полісахариди, тритерпени, імуномоделюючі білки, харчовий раціон,
соуси харчові.
Abstract. The article analyzes the biological value higher medicinal mushrooms
for example, reishi, flamulìni and shiitake is considered the use of dietary
supplements of the powder medicine of higher fungi in technology of culinary
products, namely, cooking food sauces.
Keywords: functional foods, dietary supplements, high medicinal mushrooms,
polysaccharides, triterpeni, proteins, food diet, food sauces.
Вступ. Однією з пріоритетних проблем, які стоять перед сучасними
закладами громадського господарства є створення принципово нових
технологій, широкого і комплексного застосування харчових продуктів високої
якості, які мають оздоровчий вплив на організм людини, забезпечують
профілактику аліментарно-залежних станів і захворювань, сприяють усуненню
дефіциту вітамінів, мікро- і макроелементів, інших есенціальних речовин. Ця
проблема виникла в результаті суттєвої гіподинамії населення України,
високого рівня стресового навантаження на організм людини і відповідного
зменшення загальної кількості їжі, яку споживає людина, обмеження
різноманіття харчових продуктів. Цим вимогам відповідають оздоровчі
продукти – функціональні продукти і функціональні інгредієнти, біологічно
активні добавки до їжі та інші групи харчових продуктів. Особливої уваги в
цій статті приділено функціональним інгредієнтам, які здійснюють біологічно
значущий позитивний вплив на організм людини, що допомагає адаптуватись
до впливу зовнішнього середовища, запобігти виникненню захворювань та
попередити завчасне старіння. Функціональні інгредієнти розглядаються не
тільки як джерела пластичних речовин та енергії, але і як складний не
медикаментозний комплекс, що забезпечує достовірний лікувальнопрофілактичний ефект. В такому контексті перспективним є використання
дієтичних добавок з вищих лікарських грибів, як інгредієнтів кулінарних страв
та виробів.
Огляд літератури. У теперішній час накопичено великий об’єм
інформації щодо лікарського та профілактичного значення їстівних та умовноїстівних вищих грибів (макроміцетів). На сьогодні вивчено понад 2000 їстівних
видів з 15000-16000 видів грибів існуючих у різних регіонах земної кулі, з них
понад 200 видів ще з давніх-давен використовувались людством з лікувальною
метою. Найбільшою популярністю у роботах сучасних вчених - мікологів
користуються культивовані їстівні гриби видів Agaricus spp., Pleurotus spp.,
Volvariella spp., Lentinus edodes, Flammulina velutipes и др., які володіють
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потужним лікувальним ефектом, завдяки вмісту специфічних вуглеводів, а саме
глюканів, тритерпенів та стеролів, флавоноїдів а також імуномоделюючих
білків, зокрема LZ-S – білку, який належить до групи імуноглобулінів.
Питанням вивчення хімічного складу та харчової цінності, визначенню
природи біологічно-активних та лікарських речовин, отриманих з вищих
лікувальних грибів присвячена велика кількість експериментальних робіт,
результати яких узагальнювалися та обговорювалися у працях таких вчених як
Соломко, Дудка, 1985; Coсhran, 1978; Crisan, Sands, 1978; Breene,1990; Mizuno,
1993, 1995a, 1996; Hobbs, 1996; Lorenzen, Anke, 1998;Reshetnikov et al., 2001;
Wasser, 2002; Chang, Miles, 2004; Lindequist et al., 2008).
Питаннями вивчення хімічного складу, вирощування, збереження
культивованих вищих грибів займалися такі вчені, як П.А. Сичов, І.О. Дудка,
Н.О. Бісько, Б.П. Колтунов та ін.
А.Н. Макаренко, М.П. Рудик, Р.С. Довгий досліджували хімічний склад
грибів рейши - Ganoderma lucidum та її вплив на тваринний організм як
онкопротектора та імуностимулятора. В роботах М.І. Шуктуєвої, А.В.
Автономової, Я.А. Масютина, А.А., Новікова, Л.М. Кроснопольскої наведено
дослідження хімічного складу Flammulina velutipes .
Щодо можливостей використання вищих лікарських грибів як
функціональних інгредієнтів, то у цьому напрямку працюють такі вчені як Peter
C. K. Cheung (The Chinese University of Hong Kong), А.С. Бухало, А. Г.
Лобанок, Е.М. Кадукова, С.Н. Сушко. У роботах В.С. Баранова, З.В.
Василенко, О.М. Артемової та інших висвітлено наукові основи та практичні
аспекти виробництва емульсійних соусів з використанням вищих лікарських
грибів.
У працях Мячикової Н.І. обґрунтовано доцільність використання сухого
порошку з вищих лікарських грибів, а саме гливи звичайної Pleurotus оstreatus в
технології приготування соусів, перших та других овочевих страв.
В Україні здійснюються роботи по розробці та впровадженню нових страв
і виробів функціонального призначення, покращеної харчової та біологічної
цінності, цій проблемі присвячені роботи Л.Д. Бобровнік, А.М. Дорохович,
А.М. Іоргачової, В.Н. Корзуна, Н.В. Притульської, М.Ф. Кравченко, І.Ю.
Антонюк.
Основний текст. Метою статті є дослідження харчової та біологічної
цінності добавок дієтичних з вищих лікарських грибів та можливості їх
застосування у технології виготовлення кулінарної продукції для закладів
ресторанного господарства.
Об’єктом дослідження є технологія соусів з використанням дієтичних
добавок з вищих лікарських грибів.
Предмет дослідження є дієтичні добавки у вигляді порошку з вищих
лікарських грибів рейши (Ganoderma lucidum), фламуліни (Flammulina velutipes)
та шиїтаке (Lentinula edodes).
Соуси займають вагоме місце в кулінарії. Правильно приготовлені і якісно
підібрані соуси покращують та урізноманітнюють смак і зовнішній вигляд
страв та кулінарних виробів, роблять їх більш соковитими, що полегшує їх
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засвоюваність. Крім того, соуси доповнюють склад страв, підвищують їх
біологічну та харчову цінність. Харчові речовини, які містяться в соусах, легко
засвоюються організмом, а соуси з додаванням порошків грибів рейши,
фламуліни та шиїтаке мають не лише приємний грибний смак, але й
імуностимулюючі та лікувальні властивості.
Так, наприклад, Ganoderma lucidum ( рейши) містить комплекс біологічно –
активних речовин, серед яких найважливішу роль відіграють полісахариди і
тритерпени ( див. табл.1). Полісахариди (p-D-глюкани, гетерополісахариди та
глікопротеїни) здійснюють протипухлинну дію внаслідок активації імунної
системи. Тритерпени забезпечують протипухлинний захист за рахунок
цитотоксичного впливу на пухлинні клітини. Витяжки з гриба G. lucidum
впливають на деякі сигнальні шляхи пухлинних клітин.
Таблиця 1.
Біохімічний склад грибів рейши
(А.Н. Макаренко, М.П. Рудик, Р.С. Довгий)
Полісахариди

Білки

Коплекси

Розчинні: рглюкан, глюкуроно
р-глюкан
Нерозчинні:
гетеро р-глюкан,
ксиломанно
р-глюкан,
манно р-глюкан

LZ-S

Гліконротеїн

Харчові
волокна
Розчинні

LZP-1

GLPP

Нерозчинні

Ганодерини:
А, В, С

LZP-2

Лектин

-//-

Моносахариди:
глюкоза, галактоза,
маноза,
глюкуронова
кислота, ксилоза,
фукоза, рамноза,
арабіноза

LZP-З

Кумарин
глікозид

-//-

Тритерпени/
Молекули інших
тритерпеноїди
речовин
Ганодермадоїл
Алкалоїди
Ганодерінові
кислоти: А, В,
Cl, С2, D, E, F,
G, H, K, LM2,
R, S, Mf, U, V,
W.
Ганолюцидино
ві кислоти: А,
D
Метил
ганодерат А

Стероли:
ергостерол

Стероїди:
ганодостерол
Аденозін

Вітаміни
групи В, С, Е
Мінерали
К,P,Na, Ca, Mg,
Fe, Zn

Подібний біохімічний склад мають гриби фламуліна та шиїтаке. У
кількісному співвідношенні вищі лікарські гриби порівняно з рослинними
продуктами містять більший вміст білків, в тому числі незамінних амінокислот
( до 40 %) , вони багаті на білки, що містять лізин та триптофан, які, в свою
чергу є лімітуючими у рослинній сировині, а також вищі лікарські гриби багаті
на вітаміни групи В, РР ( до 50%).
Оцінивши показники біологічної цінності вищих лікарських грибів, стає
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зрозумілим, що їх хімічний склад суттєво відрізняється від хімічного складу
рослинної продукції, а також продукції тваринного походження. Тому варто
доповнювати кулінарні страви та вироби з рослинної та тваринної сировини
дієтичними добавками з вищих лікарських грибів у натуральному вигляді, або
грибним порошком, покращуючи загальну біологічну цінність їжі та
урізноманітнюючи харчовий раціон населення. Цього можна досягнути
введенням в харчовий раціон соусів з вмістом порошку вищих лікарських
грибів, а саме фламуліни, рейши та шиїтаке отриманих згідно ТУ У 10.82072517398-001: 2013 ( ПП « Екокуб» м. Харків).
Варто зазначити, що більшість класичних соусів готують із загусником. Як
загусник використовують борошно, яке надає соусам густої консистенції. Щоб
соус був однорідним, без грудочок, борошно попередньо пасерують:
нагрівають до температури 120 — 150 С. В процесі пасерування білкові
речовини зсідаються і частина крохмалю перетворюється на декстрини, тому
при розведенні гарячим бульйоном або молоком борошно не утворює клейкої
маси. Але якість соусів на основі борошна суттєво залежить від якості
пасерованого борошна, оскільки при пасеруванні сухий нагрів знижує його
біологічну цінність, а у разі порушення режиму теплової обробки борошно
набуває, як відомо, різко виражений неприємний смак, який “забиває” смак і
аромат основного продукту, що значно знижую якість соусів. Використання в
якості основи соусів грибного порошку з фламуліни, рейши та шиїтаке, який
має добрі гігроскопічні властивості, дозволяє усунути ці недоліки, зменшити
вміст борошна у соусах до 40 %, зменшити калорійність соусів, а також надати
соусам яскраво вираженого грибного смаку, до того ж у грибному порошку
сконцентровано і збережено всі корисні компоненти грибів.
Висновки. Отже застосування дієтичних добавок у вигляді порошків з
вищих лікарських грибів рейши та фламуліни та шиїтаке, як компонентів соусів
харчових є корисним, інноваційним та перспективним. Перспективним є
розроблення рецептур соусів та соусних паст з порошку вищих лікарських
грибів та їх подальше впровадження у лікувальне та дієтичне харчування
населення України.
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность улучшения питания
военнослужащих при условии приведения в соответствие с научными
стандартами питания, биологической и энергетической ценности пищи.
Основой для достижения общественной политики в области питания для
военнослужащих является создание законодательной, экономической,
социальной и материальной базы, в частности, разработки методических
рекомендаций и правил для производства продуктов питания в соответствии
с международными и европейскими требованиями.
Ключевые слова: рационы для военнослужащих, здоровое питание,
эсенциальные нутриенты, методические рекомендации, государственная
политика.
Abstract. Presently it is necessary to modernize the military diets in accordance
to the scientific standards of nutrition, biological and energy value of food. Basis for
achieving of the public policy in the field of nutrition for the militaries is to create the
legislative, economic, social and material base, in particular the development of
guidelines and regulations for the production of food in line with international and
European requirements
Keywords: the military diets, healthy food, essential nutrients, guidance, public
policy.
Вступление. В настоящее время необходима модернизация пищевых
рационов военнослужащих в соответствии с научно обоснованными нормами
питательной, биологической и энергетической ценности пищи. Существующие
исследования питания военнослужащих свидетельствуют о необходимости его
оптимизации.
Для Вооруженных Сил Украины вопрос обеспечения полноценным и
рациональным питанием военнослужащих является чрезвычайно важным.
Нарушение процессов адаптации к условиям военной службы является одной
из наиболее частых причин дефицита массы тела юношей, понижение
работоспособности и повышение общей заболеваемости, что негативно
отражается на боеспособности личного состава. Необходимость в разработке и
научном обосновании действенных мер, направленных на обеспечение рациона
питания военнослужащих Вооруженных Сил Украины всеми необходимыми
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компонентами пищи для оптимального функционирования организма, и
определяет актуальность исследования [1].
Методические
рекомендации
подготовлены
для
учредителей,
собственников (руководителей), специалистов, а также других специалистов,
которые отвечают за организацию и качество питания военнослужащих,
осуществляют за ними контроль и государственный надзор.
Материалы и методы. Проведен мониторинг современного состояния
здоровья и питания военнослужащих в Украине, условий труда
военнослужащих различных военно-учетных специальностей; перспектив
производства для них кулинарной продукции оздоровительного назначения.
Использованы методы опроса, аналитического теоретического анализа,
индукции и дедукции.
Оценивание фактического состояния, качества и режима питания,
пищевого статуса военнослужащих осуществлено с помощью средств
электронного анкетирования SurveyMonkey согласно информационными
письмами о нововведениях в сфере здравоохранения МЗ Украины № 378-2012
«Способ расчета химического состава и энергетической ценности рационов
питания» и № 379-2012 «Способ углубленного изучения пищевого статуса в
комплексе мер профилактики сердечнососудистых заболеваний» [2].
Результаты. Приоритетными направлениями в решении многочисленных
проблем с питанием военнослужащих в Украине можно считать следующие:
- проведение национального исследования фактического питания
военнослужащих;
- усовершенствование законодательства Украины в части контроля
безопасности и качества военнослужащих;
- усиление контроля над выполнением законодательных актов и
ответственности за их нарушение;
- при организации питания военнослужащих необходимо обеспечить
поступление с рационом достаточного количества основных питательных
веществ, в том числе с повышенной биологической активностью, способных
стимулировать кроветворение, улучшить функционирование антиоксидантной
и иммунной систем, желудочно-кишечного тракта, нормализовать микрофлору
кишечника.
- разработка пищевых рационов для особых условий: холодной погоды,
большой высоты над уровнем моря и 72-часового размещения. Пайки должны
содержать около 60% углеводов, 25% жиров и 15% белков.
В пищевых рационах военнослужащих рекомендовано использование
продуктов оздоровительного назначения с повышенным содержанием
полноценного белка, микронутриентов (витамины: А, В1, В2, РР, С, Е, кальция,
магния), пищевых волокон, полиненасыщенных жирных кислот для
обеспечения повышенных потребностей их организма. При этом в соответствии
с рекомендациями ФАО/ВОЗ здоровый пищевой рацион должен быть построен
на основе применения широкого ассортимента пищевых продуктов [3].
Основой для достижения государственной политики в области питания для
военнослужащих является создание ее законодательной, экономической,
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социальной и материальной базы, в частности:
- продолжить разработку стандартов и регламентов на производство
продуктов питания для военнослужащих в соответствии с международными и
европейскими требованиями;
- проанализировать
и
обобщить
особенности,
тенденции
и
закономерности развития индустрии питания в современных военных условиях,
спрос и предложения пищевой продукции, сырьевой, ресурсной и материальнотехнической базы, структурные, динамические изменения в ее развитии;
- создание условий для привлечения отечественных и иностранных
инвестиций в производство питания в Украине;
- введение систематического информирования через СМИ относительно
отечественного питания с целью повышения эффективности его потребления.
Реализация вышеуказанного комплекса мероприятий будет способствовать
получению сырья для производства качественных продуктов питания для
военнослужащих, в необходимом количестве и ассортименте, в целом является
составляющей продовольственной безопасности.
Совершенствование технологии пищевой продукции для военнослужащих
на современном этапе развития происходит по следующим направлениям:
- обеспечение отрасли сырьем из экологически чистых зон;
- быстрая и качественная первичная обработка сырья и его
транспортировка в охлажденном состоянии до места переработки;
- тепловая обработка сырья и смесей при щадящих режимах для
максимального сохранения диетических добавок;
- конструирование сбалансированных по химическому составу продуктов
комбинированного состава;
- применение новых видов химически инертных и удобных упаковочных
материалов;
- обогащение продуктов натуральными витаминными добавками;
- увеличение срока годности продуктов за счет вакуумной упаковки и
низкого содержания влаги в пищевой продукции;
- исключение влияния внешних вредных факторов на экологически
чистое сырье на протяжении технологического процесса его переработки и во
время хранения и реализации экологически чистой продукции.
Приоритетными направлениями в решении многочисленных проблем с
питанием военнослужащих Украине можно считать следующие:
1. Проведение национального исследования фактического питания;
2. Усовершенствование законодательства Украины в части контроля
безопасности и качества;
3. Проведение анализа действующих учебных материалов по здоровому
питанию военнослужащих и их совершенствование в соответствии
современному уровню научных знаний.
Общие принципы формирования пищевого рациона для военнослужащих:
1. Современные пищевые рационы для военнослужащих должны
соответствовать действующим физиологическим нормам по показателям
энергетической
ценности,
белковой,
липидной
и
углеводной
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сбалансированности, содержанию витаминов и минеральных веществ.
2. При составлении рационов необходимо учитывать усвояемость и
взаимодействие веществ, входящих в состав пищевой продукции, современные
потребности организма в эссенциальных витаминах и микроэлементах.
3. Питание должно быть сбалансированным, рациональным и
оздоровительным; предупреждать дефицит минеральных веществ (цинка,
селена, йода и др.) и витаминов антиоксидантной группы А, Е и группы В [4].
Рекомендации по обеспечению рационального питания:
- рацион сбалансирован по содержанию основных питательных веществ.
Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов;
- энергетическая ценность 3200-4000 ккал в сутки:
- режим питания 3-4 раза в сутки. Основная энергетическая ценность
рациона реализуется в первой половине дня. Интервалы между очередными
приемами пищи не превышают 6 часов.
- профилактика гиповитаминозов и гипомикроэлементозов наличие в
рационе продуктов высокой биологической ценности через повышенную
потребность в витаминах, в частности в тиамине 1,6 мг, рибофлавине - 2,0 мг;
пиридоксине - 2,0 мг, фолиевой кислоте - 250 мкг в сутки;
- профилактика
гипокинезии
желудочно-кишечного
тракта
и
интоксикация организма-наличие в рационе достаточного количества пищевых
волокон (не менее 25 г);
- профилактика заболеваний органов зрения - наличие в рационе
продуктов, содержащих лютеин в количестве не менее 5 мг, зеаксантин - 1 мг,
антоцианы - 15 мг, витамины А - 1 мг, С - 110 мг, Е -45 мг в сутки;
Антисклеротическим действие - наличие в рационе продуктов, обладают
антисклеротическим действием: серосодержащие аминокислоты, фолиевая
кислота, полиненасыщенные жирные кислоты.
Согласно приказу Министерства обороны Украины № 402 «Об
утверждении положения по продовольственному обеспечению вооруженных
сил Украины в мирное время», постановления Кабинета Министров Украины
№
426
«О
нормах
обеспечения
продовольственными
пайками
военнослужащих» во всех военнослужащих предусмотрено трехразовое
питание, кроме служащих военно-воздушных сил, где принято четырехразовое
питание. Энергетическая ценность рациона военнослужащих распределяется
следующим образом: завтрак - 30-35%, обед - 40-45%, ужин-20-30%.
Заключение и выводы. Результаты исследований ученых последних лет
дают основания для внедрения в практику технологий функциональных
продуктов питания с содержанием дефицитных функциональных ингредиентов
на уровне, сопоставимом с физиологическими нормами их потребления (10-50
% от рекомендуемой средней суточной потребности).
Выбор витаминных и минеральных комплексов, базировался на основных
критериях разработанных ВОЗ: высокая биодоступность в течение всего
периода хранения обогащенного продукта; оптимальная стоимость комплекса;
простая технология внесения: сухое смешивание с продуктом, распиловка
добавки на поверхности и т.п.; отсутствие взаимосвязи микронутриента с
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компонентами смеси, что приводит к снижению содержания или усвоения
других пищевых веществ.
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В статті проаналізовано основні фізіолого-біохімічні реакції у харчовій
рослинній продукції, які відбуваються під час транспортування та зберігання
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транспортування, зберігання, якість.
The article the basic physiological and biochemical reactions in food products
plant, which occur during transport and storage are present
Кeу words: plant material, physiological and biochemical reactions, transport,
storage, quality.
Забезпечення населення та харчової промисловості сировиною є важливою
складовою продовольчої безпеки держави. Рослинна сировина є джерелом
життєво необхідних цінних нутрієнтів для людського організму. Її переважно
транспортують і зберігають (ТіЗ) у цілісному стані (зерно, плоди, тощо),
напівфабрикатах (борошно, крупи) та продуктах переробки (консерви, сушена
продукція тощо). У той же час під час ТіЗ та за дії різних зовнішніх і
внутрішніх факторів (кисень повітря, волога, світло, допоміжні речовини: сіль,
цукор, кислота, спеції тощо) у продукції відбуваються різно-направлені
біохімічні перетворення в наслідок яких є відбувається часткова втрата якості
та біологічно цінних речовин [3,7].
Метою нашої роботи було узагальнення та систематизація відомостей
щодо динаміки фізіолого-біохімічних перетворень у рослинній сировині для
науково обґрунтованих рекомендацій щодо ТіЗ та переробки.
За порушень умов транспортування і зберігання втрати якості та зміни
харчової цінності консервованої продукції (натуральних салатах, овочевих
закусках) найчастіше зумовлена прогірканням жирів, меланоїдиноутворенням,
окиснення тат взаємодія з металами упакування чи кришки.
Прогіркання жирів – реакція окиснення ненасичених жирних кислот чи
утвореним киснем під час руйнуванні чи псування продукції. Ферментативне
окиснення жирів за участі ліпооксигенази зумовлює утворенням перекисів і
гідроперекисів. Ці речовини надають жировмісним продуктам неприємний
важкий прогірклий запах і смак, а вільні радикали яких активують синтез
канцерогенів. Інтенсивне прогіркання жирів спостерігається у продукції з
високим вмістом ненасичених жирних кислот. Цей процес сповільнюється або
зовсім припиняється за наявності у продукті антиоксидантів (речовини що
затримують окиснення). Але він прискорюється за підвищених температур ТіЗ,
інтенсивного освітлення (особливо прямого сонячного проміння) та наявності
каталізаторів (металів, ферментів, кислот, вільного кисню тощо) [4,9].
Залежно від схильності до прогіркання жирів харчові продукти поділяють
на легко- і важкопрогіркаючі. До першої групи відносять жири пшона, вівса,
маргарину; до другої - гречки, рису, какао-масла, більшість видів рослинних
олій. Знизити інтенсивність прогіркання жирів можливо за умов ТіЗ продукції
за знижених температур, у темноті, непрозорій тарі або затемненому упаковані.
Меланоїдиноутворення – процес взаємодії простих цукрів з
амінокислотами пептидами чи білками з утворенням полімерів
(темнозабарвлених сполук – меланоїдинів). Ці реакції відбуваються під час
первинної переробки сировини за підвищених температур пастеризації (7080°С) та стерилізації (100-120°С і вище), впродовж ТіЗ цей процес не
припиняється, однак сповільнюється за понижених температур. Меланоїдини
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надають забарвлення багатьом харчовим продуктам, зокрема покращують
товарність усім хлібобулочним виробам (хліб, булки, сухарі, печиво тощо) і
погіршують – соків, варення та сушеної плодоовочевої продукції [1,8,10].
Органічні кислоти рослинної сировини можуть взаємодіяти з металами
упаковки або кришки, якщо порушено або втрачено захисне покриття
харчового лаку, а також за зберігання харчових продуктів у металевому посуді
без захисного покриття (наприклад, в емальованому посуді зі сколами емалі).
Внаслідок такої взаємодії утворюються токсичні солі металів, які легко
переходять у їстівну частину. Можливе утворення газів і поява вздутих банок –
хімічний бомбаж (реалізація заборонена).
У консервованій рослинній продукції впродовж ТіЗ безперервно
відбуваються фізіолого-біохімічні перетворення, зумовлені активністю
ферментів. за характером перетворень їх поділяють на гідролітичні,
окиснювально-відновні і синтетичні процеси.
Гідролітичні процеси – розщеплення (гідроліз) полімерів за наявності води
і гідролаз до мономерів – суттєво вливають на смак продукції (гідроліз
крохмалю зумовлює появу солодкого смаку картоплі, бананів) на її
консистенцію (гідроліз протопектину зумовлює швидке перезрівання, втрату
тургору і щільності плодів і овочів). У той же час засвоюваність гідролізованих
сполук рослинної продукції підвищується. Гідроліз крохмалю за участі амілаз
до декстринів, мальтози і глюкози; сахароза, лактоза і мальтоза - до
моноцукрів; білки за дії протеїназ – до простих пептидів і амінокислот; жири за
дії ліпаз – до жирних кислот і гліцерину; протопектин за дії пектиназ – до
розчинного пектину [2,5].
Окислювально-відновні реакції сприяють синтезу окиснених сполук з
новими властивостями. Так, окисгенна форма вітаміну С – дегідроаскорбинова
кислота легко руйнується і втрачає вітамінну цінність. Деякі окиснені речовини
навпаки набувають здатності до полімеризації. Прикладом є поліконденсація
дубильних речовин до біофлавоноїдів – темнозабарвлених сполук (осад у
варенні, вині, чаї, сушених плодах і овочах тощо).
Клітини рослинної сировини тривалий час зберігають свою
життєздатність, наразі у них відбувається дихання. Сформовані за час вегетації
речоивни, використовуються як джерело енергії. Залежно від умов зберігання
продукція формує певний тип дихальних процесів: аеробний чи анаеробний.
Схематично рівняння цих типів дихання можна виразити так:
аеробне дихання: С6Н12О6 + 6О2 -> 6СО2 + 6Н2О + 688 ккал;
анаеробне дихання: С6Н12О6 -> 2С2Н5ОН + 2СО2 + 27 ккал.
За анаеробного дихання органічні речовини розщеплюються до низько
енергетичних сполук з виділенням значної кількістю теплової енергії. За
анаеробного дихання (без участі кисню) кінцевими продуктами є вуглекислий
газ, етиловий спирт та незначна кількість енергії (у понад 25 разів менше
порівняно з аеробним диханням). Основна стратегія дихання – це використання
органічних речовин, як джерело енергії для ендергонічних реакцій, але
завданням галузі зберігання є максимальне збереження цінних нутрієнтів
продукції до часу споживання. Тому необхідно створити умови максимального
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сповільнення фізіолого-біохімічних процесів без ризику виникнення
фізіологічних відхилень та псування. За анаеробного дихання утворюються
проміжні метаболіти етиловий спирт, ацетальдегід, органічні кислоти, які
можуть негативно позначитись на якості сировини, збільшити частку відходів
(технічного і абсолютного браку).
Для уникнення нераціональних витрат доцільно істотно сповільнити
інтенсивність дихання, обмежити повітрообмін і доступ кисню, але не нижче
критичного рівня (концентрація нижче 2 %), чи підвищення концентрації СО2,
але не вище 5-10 %, для запобігання розвитку глибокого анаеробного дихання і
його наслідків.
Найбільш оптимальні умови для зберігання соковитої рослинної продукції
можливо створити у спеціалізованих сховищах з регульованим або
модифікованим газовим середовищем(застосовуючи поліетиленові мішки з
напівпроникними мембранами). Підвищення концентрації СО2 може
відбуватись самовільно за рахунок дихальних процесів продукції з обмеженим
доступом кисню, у буртах, траншеях, глухих засіках, на елеваторах під час
зберігання зерна, при безтарному розміщені борошна, круп тощо. Але існує
постійний ризик неконтрольного накопичення високої концентрації СО2 та
відволоження, можливе утворення осередків самозігрівання і псування
продукції. Наразі створено сучасні системи контролю температури і
вуглекислого газу, шляхом розміщенням термопар і аналізаторів у різних шарах
продукції, або ретельне стеження за динамікою температури і вологості повітря
у сховищі [6,9].
Фізіолого-біохімічні процеси під час ТіЗ рослинної продукції переважно
мають руйнівний (деструктивний) характер, який обумовлює втрату маси і
зміни товарності сировини, але у той же час утворюють нові метаболіти різної
цінності.
Синтетичні процеси – забезпечують новоутворення сполук, які виконують
структурну, метаболітичну чи регуляторну функцію, забезпечуючи
життєдіяльність рослинного організму (ресинтез крохмалю у бульбах картоплі
за підвищених температур зберігання, утворення фітонцидів і фітоалексинів –
сполук захисного характеру у плодах і овочах, формування суберину і кутину в
покривних тканинах, синтез білка та гормонів росту у маточних рослинах
овочів за проростання тощо) [2,7].
Процеси синтезу біологічно активних речовин у більшості випадків
відбуваються лише у певні періоди зберігання, зокрема при переході у
глибокий спокій чи проростанні. В інші періоди превалюють гідролітичні та
інші деструктивні процеси. Наразі ці процеси мають і позитивний вплив на
формування органолептичних чи технологічних властивостей сировини.
Наприклад, процеси післязбирального дозрівання зерна, борошна, плодів та
овочів. Окиснювально-відновні процеси обумовлюють особливості витримки і
старіння вин і формування особливих сортових чи типових характеристик.
Слід зазначити, що процеси метаболізму у живій рослинній продукції за
ТіЗ та високої інтенсивності дихання зумовлюють і небажані наслідки, зокрема,
дозрівання переходить у фазу перезрівання, старіння і відмирання, як наслідок
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якість продукції в цілому погіршується і може бути втрачена не тільки її
харчова цінність, а й безпечність. Різно-направлені фізіолого-біохімічні
процеси відбуваються за дії власних і патогенних ферментних систем.
Сповільнений розвиток мікрофлори (плісеней, бактерій, грибів тощо), навіть за
оптимальних умов зберігання невидимо може істотно знизити безпечність
рослинної продукції [4,7].
Отже для ефективного збереження харчової, біологічної цінності та якості
необхідно володіти знаннями і використовувати їх для створення максимально
оптимальних умов для ТіЗ продуктів харчування рослинного походження та
реалізовувати в оптимальні терміни з найвищими товарними характеристиками.
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STAGES OF EXPERIMENTATION TO CREATE FOR FISH PRODUCTS
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Аннотация. В работе анализируются объекты и методы исследования
комбинированных продуктов из рыбы и сои, технологические этапы
производства паштетных масс и консервированных котлет с определением
оптимальных
концентраций
каждого
компонента
рецептуры.
Рассматриваются методики определения реологических показателей,
биологической
ценности
полученных
комбинированных
продуктов,
статистические достоверности результатов.
Ключевые слова: объекты, методы, комбинированные продукты из рыбы
и сои, этапы производства, реологические показатели, статистическая
достоверность
Abstract. The paper analyzes the objects and methods of combination products
of fish and soybean processing steps pashtet`s mass production and canned meatballs
to determine the optimal concentration of each component of the formulation. The
technique of determining the rheological parameters, the biological value of the
obtained combined products, the statistical reliability of the results.
Key words: оbjects, methods, combined product`s fish and soy, production
stages, rheological parameters, statistical significance.
Raw materials and materials used for the manufacture of products for fish,
comply with the applicable regulations:
– Frozen fish in accordance with GOST 7631-85;
– Onions fresh onions according to GOST 1723-86, GOST 51783-01;
– Black pepper according to GOST 29050-91;
– Tomato paste GOST 3343-89;
– Table salt according to GOST 51574-00;
– Sugar GOST 21-94;
– Wheat Flour according to GOST 52189-03;
– Vegetable oil according to GOST 1129-93;
– Allspice, ground according to GOST 29045-91;
– Bay leaf according to GOST 17594-81;
– Acetic acid TU 9182-022-00334586-97;
– Drinking water in accordance with GOST 51232-98;
– Baking soda (sodium bicarbonate) in accordance with GOST 2156-76.
Investigations were carried out in several stages.
Process Stage №1
The study of the production process for fish food products in the form of minced
meat cutlets pollock, saithe and chum salmon breeding plumage with soy protein and
mineral concentrate.
The goal - to establish the optimal values of parameters and modes of the
manufacturing process of the product.
Study Design.
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Based on the fact that the combination takes place for fish products fish partial
replacement for vegetable ingredients took experimental values vegetable mass
fraction of component (C) in an amount of:
C1 = 10%; C2 = 30%; C3 = 50%.
The sterilization of canned meatballs combination of structured weight carried
out in three temperature ranges: at a temperature close to the reference, the
temperature is raised to 100, and the temperature is lowered to 100.
Sterilization temperature - t:
t1 = 110°C; t2 = 120°C; t3 = 130°C.
The temperature is controlled by pressure sensors and temperature controller
with divisions of 10.
In order to develop a formula for fish with regard to sterilization of the product,
and used a standard size container, you must specify the time of sterilization - T.
Sterilization was carried out in the following exhibitions:
T1 = 20 min; T2 = 30 min; T3 = 40 min.
Process stage №2
The study of the production process for fish pates weight protein component of
soy-based stuffing saury, minced chum with breeding plumage.
The goal - to establish the optimal values of parameters and modes of combined
cooking fish paste.
Study Design.
Mass fraction of protein-mineral products in paste form pashtetnoy dosed into
the mass in the same proportions as in process step №1. Namely, the mass fraction of
soy protein components:
C1 = 10%; C2 = 30%; C3 = 50%.
The temperature of pre-cooked fish was set by a pressure sensor in the range:
tp1 = 1100C; tp2 = 1200C; tp3 = 1300C.
The temperature of the heat treatment pashtet’s weight tп varied intervals:
tп1 = 90°C; tп2= 120°C; tп3 = 150°C, wherein
tp - fish; tп - pashtet’s mass. Temperatures are regulated by temperature
controller.
The duration of heat treatment - T:
Тр = 20 min; Тп = 20 min;
Тр = 30 min; Тп = 40 min;
Тр = 40 min; Тп = 60 min,
where Тр – the fish; Тп – Product.
Mass of the sample in the study of each process step - 500g. The experiments
were performed at 4-fold repetition of the experiment each given temperature and
process parameters.
Algorithm for experimental processing steps is as follows.
Previously prepared soy protein-mineral component. Comminuted raw fish,
cooked beef. Was added thereto soy protein-mineral component C.
Molded as a culinary chops. Stacking them in a glass jar of 500 ml, poured
sauce. Banks sealed lids, placed in an autoclave and sterilized. Experiments were
carried out according to the scheme process step number 1.
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To prepare the fish Preparing fish pates performed by cutting it into pieces of
equal size. Pieces of fish were placed in a sealable container, water is added, capped
and barothermal processing performed with variable temperature parameters tp. The
treated fish were removed from the container, cooled and pulverized. Then, according
to the scheme of technological research stage №2, chopped fish mixed with a
structured weight soy component C, adding salt and spices, then kutter’s until a
homogeneous mass pashtet’s. The resulting mass was molded and cooked until
tender. The experimental results are presented in numerous patented articles.
To investigate the quality of standard techniques used by state standards.
Adhesion characteristics determined by methods for measurement of structural
and mechanical characteristics (Gorbatov, 1982) using adgeziometr Danilova,
Machikhina, Silaeva acting on the principle of separation. To calculate the formula
used tack:
Л=

F
S

(1)

where F - breakout force Н; S - surface area, m2; Л – stickiness, Н/м2.
Determination of relative bioavailability was monitored by bioassay standard
cultures of ciliates such as Tetrahymena pyriformis (Shulgin et al, 2006). The relative
biological value protein products studied were compared with the general biological
value protein of cow's milk, taken as a reference (100%) (Ignatov, 1980).
Determination of the energy value was carried out by applying Rubner (Golovin,
1997).
Economic-mathematical methods and models of computer simulation technique
Orlova, Polovinkina (2009).
This was determined by the arithmetical mean value, the average error and the
accuracy of the indicators - basic and compared. For calculations were used formula.
Arithmetic mean:
χ = µ =

1
п

х1

(2)

Mean square error:

∑ (∆X ι )

2

Sn =

n −1

(3)

The mean square error of average size:

Sn =

Sn
n

∑ (∆Xι )

2

=

n ( n − 1)

(4)

where Xt – index indicator;
n - number of measurements.
The statistical reliability of key indicators and compared i was calculated using
the Student distribution by level of reliability (confidential probability λ = 90) and the
values of the number of degrees of freedom к = п1 + п2 − 2
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When calculating the reliability of the formula is used:
t эксп =

х1 − х 2
Sd

(5)

where tэксп – i experimental test of the student distribution,
χ1 , χ2 – compare the average values of the indicators,
Sd – the difference between the average values of the error.
Ermissible values of the relative error was considered its value does not exceed
5%. To achieve this accuracy, in some cases calculated required volume of sample
(number of replicates). Its value is calculated by substituting the various (2, 3, 4, etc.)
into the formula so that the calculated values of the t i are given in the table above n,
asking to no more than 5%, and εa = 0,95.
To display the changes in the various indicators used PVEM with application
packages Office Pro (Excel), the program Statistica 6.0, Micro Call ORIGIN 5,0,
MathCAD.
Construction of mathematical models in the form of regression equations of the
second order and analysis were carried out using the method Arrol and Pareto optimal solutions (software KPS).
ЦИТ: 215-284
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COMMODITY EXPERT EVALUATION OF THE QUALITY AND SAFETY
OF INSTANT COFFE OF DOMESTIC AND FOREIGN PRODUCERS
The Kharkov Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economic
University, Kharkov str. Otakara Yarosha, 8, 61045

Анотація. В роботі розглядаються питання експертної оцінки якості та
безпечності кави розчинної, яка представлена у торговельній мережі
Харківського регіону.
Ключові слова: кава розчинна, якість, безпечність, експертиза
Abstract. This paper reviews the expert evaluation of the quality and safety of
instant coffe, which is represented in the trade network in Kharkiv region.
Key words: instant coffe, quality, safety, expert evaluation.
Вступ. Структура споживання кави в нашій країні відрізняється від інших
країн – в Україні віддають перевагу розчинній каві. На українському ринку
розчинної кави представлено велике розмаїття торговельних марок (ТМ) кави,
але не всі виробники забезпечують належну якість кавової продукції. Проблема
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фальсифікації кави і способів її виявлення є однією з вагомих. Все це ставить
споживача перед вибором, якій ТМ кави і від якого постачальника віддати
перевагу, тому актуальним є дослідження якості розчинної кави, яка
реалізується на українському ринку, а саме в торговельній мережі м. Харкова.
Огляд літератури. Кава має складний хімічний склад. Вона містить
приблизно дві тисячі хімічних речовин, які в сукупності визначають її
відмінний аромат і смак. Обсмажені кавові зерна втрачають велику частину
води (її вміст зменшується з 11% до 3%), а їх хімічний склад змінюється
залежно від міри і тривалості обжарювання. Показник вологості сирої кави має
істотне значення для оцінки якості. Вміст вологи в сирих кавових зерен грає
важливу роль при його експорті і імпорті, оскільки всі розрахунки між
постачальниками і покупцями кави виробляються на основі показника
вологості [1]. Сирі зерна кави відносяться до групи продуктів, що володіють
капілярно-пористою колоїдною структурою. Для них характерні різні форми
зв'язку води з матеріалом (вільна, зв'язана, міцнозв’язана). Вміст води в сирих
зернах кави згідно з нормами, прийнятими МОК, повинно складати 12±1%.
Проте залежно від умов зберігання і транспортування вологість сирої кави
вагається в межах 9-14%. Швидкість сорбції і десорбції водяної пари зернами
кави відносно висока. Особливо інтенсивно абсорбують вологу кавові зерна
при підвищених значеннях відносної вологості повітря і температури
зберігання. Коли відносна вологість повітря перевищує 75%, кава набуває
пліснявілого запаху і стає практично непридатною для вживання. Вміст
водорозчинних екстрактивних речовин в різних видах і сортах сирої кави
неоднаковий і становить приблизно 20-29%. Найменша кількість (19-20%)
міститься у вищому сорті кави виду Арабіка. До складу екстрактивних речовин
кави входять алкалоїди, білки, фенольні сполуки, моно- і дисахара, ліпіди,
органічні кислоти, амінокислоти, мінеральні елементи і ряд інших речовин, що
містяться в невеликій кількості.
Вхідні дані та методи. Розчинна кава – це висушений до
порошкоподібного стану водний екстракт натуральної смаженої кави, який
характеризується приємним смаком і ароматом, підвищеною тонізуючою дією і
здатністю розчинятися у воді без осаду. При виготовленні розчинної кави
вирішальне значення має вид кавових зерен та якість використовуваних сортів.
Використовуються
переважно
букети
з
бразильських,
центральноамериканських та африканських сортів. Обсмажування кави є
основною технологічною операцією, що формує її якість, тобто смакові і
ароматичні властивості. Під час обсмажування в зернах відбуваються складні
фізико-хімічні зміни, в результаті чого утворюється комплекс ароматичних і
смакових речовин, більшість з яких являють собою продукти розкладання
білків, цукрів і жирів. Для виробництва розчинної кави в основному
використовують низькосортні види кави, особливо дешеву каву типу
африканської робуста, що дає максимальний вихід екстракту – 36%. Розчинну
каву можуть виробляти і з цінного сорту кави арабіка, але низький вихід
екстрактивних речовин істотно збільшує собівартість виробництва і більш
високу ринкову ціну. За даними Державної торгової інспекції, частка неякісної
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кави, що продається сьогодні в Україні, може досягати 25%. Державна система
забезпечення якості та безпечності харчових продуктів і продовольчої сировини
в Україні базується на засадах пріоритетності збереження і зміцнення здоров'я
людини перед економічним ефектом від їх виробництва і реалізації.
Результати. Обговорення та аналіз. Товарознавча експертиза якості
розчинної кави проводилась відповідно до вимог стандарту, що регулює якість
кави – ДСТУ 4394:2005 «Кава натуральна розчинна. Загальні технічні умови».
Таблиця 1
Досліджувані зразки розчинної кави від різних постачальників

№
зразків
1
2
3
4

5
6
7

Найменування

Виробник

Кава натуральна розчинна
СП «Галка Лтд», Україна, м. Львів
порошкоподібна ТМ «Галка»
Кава натуральна розчинна
«Монделіс Інк», Німеччина, м.
сублімована ТМ «Jacobs Monarch»
Бремен
Кава натуральна розчинна
«Nestle», Бразилія, м. Сан Паулу
гранульована ТМ «Nescafe Classiс»
Кава натуральна розчинна
«Tchibo Manufacturing Poland Sp.
сублімована ТМ «Tchibo
zo.o», Польща, м. Маркі
Exclusive»
ТОВ «Монделіс Рус», Російська
Кава натуральна розчинна
Федерація, Володимирська обл.,
сублімована ТМ «Сarte Noire»
м. Покров
Кава натуральна розчинна
ССЛ Продактс Лтд, Гріндейл,
порошкоподібна ТМ «Fort»
Хайдарабад, Індія
Кава натуральна розчинна
ТОВ «Інвестпроект», Україна,
гранульована ТМ «Еxtra»
Київська обл.

Розподіл вмісту масової частки вологи в досліджуваних зразках розчинної
кави вітчизняного та закордонного виробництва (рис. 1).
7
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Рис. 1 Діаграма масової частки вологи в досліджуваних зразках розчинної
кави
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Розподіл показників рН в досліджуваних зразках розчинної кави
вітчизняного та закордонного виробництва (рис. 2)
На підставі наведених даних можна зробити висновок, що всі показникі рН
розчинної кави в межах норми та відповідають вимогам стандарту ДСТУ
4394:2005 за органолептичними і фізико-хімічними показниками якості.
4,7
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4,7
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Водневий показник рН, од.
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4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
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Рис. 2 Діаграма показників рН в досліджуваних зразках розчинної кави
Заключення та висновки. На основі результатів дослідження фізикохімічних показників всі досліджувані зразки розчинної кави мають відповідний
вимогам стандарту ДСТУ 4394:2005 вміст вологи і рівень рН, а саме
найменший вміст вологи – 2,1% має зразок розчинної кави під номером 5, що
свідчить про дуже високий рівень якості цієї кави, зразок кави № 2, який
містить невелику масову частку вологи – 2,3%, зразок розчинної кави № 3
містить масову частку вологи – 2,9%, зразок розчинної кави № 4 містить масову
частку вологи – 3,1%, а найбільший вміст вологи – 3,9% містить зразок
розчинної кави № 1. Рівень рН напою всіх зразків дорівнює 4,7 одиниць і лише
рН напою зразків розчинної кави № 4 і 6 дорівнює 4,8 одиниць, що ніяким
чином не знижує його якість.
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DETERMINATION OF THE TECHNICAL STATE OF STRUCTURES
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Аннотация. В работе рассматриваются результаты обследования
несущих и ограждающих конструкций с целью определения их технического
состояния для проведения капитального ремонта здания.
Ключевые слова: обследование, техническое состояние, конструкции.
Abstract. The paper considers the results inspection of bearing and enclosing
structures to determine their technical state for capital repairs of the building.
Key words: inspection, technical state, structure.
Вступление. В 2014 году, в рамках Государственного контракта,
специалистами Кузбасского государственного технического университета
имени Т. Ф. Горбачева, совместно с подрядной организацией ООО
«КлассикСтрой», было проведено обследование несущих и ограждающих
строительных конструкций здания Ленинск-Кузнецкого городского суда
Кемеровской области. Необходимость обследования связана с проведением
комплексного капитального ремонта. Обследование здания городского суда
проводилось без остановки его работы.
Цель обследования – определение технического состояния несущих и
ограждающих строительных конструкций.
В соответствии с заданием и с учетом цели обследования проведен
комплекс работ, включающий:
− натурные обследования, анализ состояния и выявление дефектов
несущих и ограждающих строительных конструкций здания городского
суда;
− выявление наличия и причин деформаций строительных конструкций;
− выполнение поверочного расчета конструкций здания;
− проведение неразрушающих испытаний по изучению свойств
материалов конструкций здания;
− анализ соответствия конструкций действующим нормам и правилам,
учитывающим возможность надежной эксплуатации объекта;
− разработку технических рекомендаций по устранению выявленных
дефектов несущих и ограждающих строительных конструкций.
Основной текст. Обследуемое здание 1958 года постройки, в нем
располагаются залы судебных заседаний, кабинеты судей, архив и прочие
вспомогательные и подсобные помещения. Объект представляет собой
трехэтажное здание сложной формы. Размеры здания в осях «1-11» пролета «АЕ» составляют 53,76×26,18 м. В осях «4-9» пролета «Г-Е» располагается
двухэтажная часть здания. В осях «1-3» расположен подвал. Высота помещений
переменная: первого этажа – 2,98 м; второго этажа в осях «4-9» пролета «Г-Е» –
5,53 м, в осях «1-3», «4-9», «10-11» пролета «А-Г» и в осях «3-4», «9-10»
пролета «А-В» – 3,1 м; третьего этажа – 3,2 м. Конструктивная схема здания
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представляет собой неполный каркас, с несущими продольными кирпичными
стенами и железобетонными колоннами, по которым уложены железобетонные
балки.
В результате обследования строительных конструкций здания ленинсккузнецкого городского суда получены следующие результаты.
1. Фундамент и подвал
Под наружными и внутренними стенами здания городского суда
расположены ленточные фундаменты на естественном основании. Ширина
подошвы основания под наружные стены составила от 850 мм до 1460 мм,
глубина заложения относительно уровня земли – 2300-2600 мм. Для
внутренних стен ширина подошвы основания – 510 мм, а глубина заложения
составила 600 мм относительно уровня подвала. Материалом фундаментов под
внутренние стены служит кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе, а
под наружные стены – монолитный бетон с кирпичными вставками.
В целом, фундаменты под здание выполнены бессистемно, наблюдаются
разные глубины заложения, разная ширина, наличие в фундаментах кирпичных
участков. Согласно поверочному расчету основания, ширина подошвы
фундамента не соответствует требованиям СП [1].
2. Колонны
На пересечении осей «5», «6», «7», «8» с осью «Д» на отметке 0,000
располагаются железобетонные колонны круглого постоянного по высоте
сечения. Высота колонн 2380 мм, Ø500 мм. Также на отметке 0,000 на
пересечении осей «6» и «7» с осью «Б» расположены еще две железобетонные
колонны прямоугольного сечения размером 520×520 мм.
На отметке +3,900 на пересечении осей «6» и «7» с осью «Б» установлены
две железобетонные колонны постоянного по высоте круглого сечения Ø500
мм.
На отметке +7,800 на пересечении осей «6» и «7» с осью «Б» установлены
две железобетонные колонны прямоугольного сечения 520×520 мм.
Дефектов колонн выявлено не было.
3. Стены и перегородки
Наружные несущие стены толщиной 640 мм, выполнены из
обыкновенного глиняного кирпича марки м100, уложенного на цементнопесчаном растворе. Толщина внутренних несущих стен составляет 380 мм и 640
мм. Перегородки выполнены из обыкновенного глиняного кирпича марки м100
толщиной 120 мм.
Прочность кирпича обыкновенного определялась методом ударного
импульса – «оникс-2,5», она соответствует марке м100.
Прочность раствора кирпичной кладки определялась по характерным
признакам повреждения растворного шва при «строгающем» движении острия
ножа по его поверхности, согласно [2], она составила около 2,5 мпа или м25.
Стены фасадов оштукатурены. Состояние наружной отделки по фасадам
«г-а», «1-11» и «а-г» удовлетворительное. По остальным фасадам –
неудовлетворительное, вследствие замачивания и разрушения штукатурки.
4. Балки перекрытия
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По первому и второму этажу здания для опирания плит перекрытия
применены железобетонные балки прямоугольного поперечного сечения
размером 600×250 мм и длиной 6000 мм. Согласно вскрытию, в нижнем поясе
балки располагаются 4 стержня арматуры Ø22 мм класса А-III. Хомуты
выполнены из арматуры Ø10 мм класса А-I. Защитный слой бетона составил 20
мм. Класс бетона В20.
По третьему этажу (отметка +11,700) располагаются и железобетонные
балки размером 450×200 мм длиной 6000 мм, и металлические, выполненные из
швеллера №30. Расположение балок бессистемное. Основным дефектом
железобетонных балок является сетка трещин штукатурного слоя.
5. Перекрытие
В
качестве
конструкции
перекрытия
используются
сборные
железобетонные плиты, установленные полкой вниз. Первый и второй этажи
перекрыты плитами шириной 1500 мм с высотой ребра 150 мм. Толщина полки
60 мм. Армирование полки плиты производилось арматурой ø6 мм класса а-i с
ячейкой 240×150 мм. В нижней зоне ребер были выявлены два стержня ø12 мм
класса а-i и два стержня ø12 мм класса а-iii.
На третьем этаже уложены мелкоразмерные плиты перекрытия шириной
400 мм и 600 мм. Высота ребра плит также 150 мм. Армирование ребра,
согласно вскрытию, произведено арматурой ø12 мм класса а-iii.
Перекрытие над архивом (на отметке +9,730) выполнено из монолитных
участков толщиной 100 мм и сборных железобетонных плит перекрытия
шириной 400 мм. Железобетонные элементы уложены по металлическим
балкам из двутавра № 20, приваренным к нижнему поясу стропильных ферм
чердачного помещения.
Согласно вскрытию конструкции перекрытия архива, обнаружено малое
опирание сборных плит на металлические балки, которое составляет до 30 мм.
6. Крыша
Кровля − чердачная стропильная. В осях «А-Г» и «1-6», «Г-Е» и «4-9»
несущими конструктивными элементами крыши являются стропильные ноги и
подкосы из бревен Ø135-170 мм, в осях «А-Г» и «6-11» − стойки выполнены из
бруса 200×200 мм, а стропила и подкосы − из досок 180×50 мм. Данное
различие вызвано ремонтом конструкции крыши после пожара. Крепление
элементов произведено металлическими скобами. Все стропильные ноги
опираются на мауэрлат из бруса Ø180 мм. Шаг стропильных ног 900-1500 мм.
Кровельное покрытие выполнено из профилированного листа по сплошной
обрешетке из досок толщиной 30 мм. Между профлистом и обрешеткой уложен
слой пергамина. В качестве утеплителя чердачного перекрытия использован
топочный шлак. В осях «а-г» и «1-11» толщина его слоя составляет 200-250 мм,
в осях «г-е» и «4-9» толщина 100-150 мм.
Система водоотведения здания − организованный наружный водоотвод.
7. Полы
В здании выполнены бетонные полы, имеющие трещины и просадку, а
также полы, покрытые керамической плиткой, линолеумом и паркетом.
Напольное покрытие из линолеума и паркета требует замены. Конструкция
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полов по деревянным лагам (линолеум и паркет) при прохождении имеет
зыбкость и скрипы.
Заключение. По результатам проведенного обследования строительных
конструкций по объекту здания ленинск-кузнецкого городского суда
кемеровской области были выявлены дефекты и повреждения, не оказывающие
существенного влияния на техническое состояние отдельных конструкций и
здания в целом.
В результате обследования сделано заключение:
1. Конструкции фундаментов находится в ограниченно работоспособном
состоянии. Требуется усиление основания, либо увеличение подошвы
фундамента.
2. Конструкции перекрытий находятся в работоспособном состоянии.
3. Конструкции крыши находятся в ограниченно работоспособном
состоянии. Необходимо выполнить ремонт водосточного желоба и установить
заглушку в месте примыкания стен вентиляционной шахты к карнизам.
Требуется также выполнить ремонт кровельного покрытия и восстановить
разрушенный участок кирпичного парапета.
4. Стропила по осям «5», «6», «7», «8» в пролете «г-е» находятся в
аварийном состоянии. Имеется значительное превышение несущей
способности стропильных ног – до 145%. Опирание стропила на стойку
выполнено со смещением 60 мм. Необходимо разгрузить стропило временной
опорой. Сдвинуть стойку вбок на 60 мм так, чтобы стойка и стропило были в
одной вертикальной плоскости. Закрепить стойку и стропило скобой.
5. Конструкции перегородок находятся в работоспособном состоянии.
6. Конструкции пола находятся в ограниченно работоспособном
состоянии. Требуется выровнять уровень пола и провести замену верхнего
покрытия.
7. Отмостка здания и прилегающие тротуары находятся в работоспособном
состоянии, за исключением участка в районе запасного выхода на пересечении
осей 1-а, где состояние оценивается как аварийное. На данном участке
необходимо восстановить тротуар и отмостку, а также обеспечить
поверхностный водоотвод.
Учитывая все вышеописанное, можно сделать вывод, что здание ЛенинскКузнецкого городского суда относится к ограниченно работоспособной
категории технического состояния в соответствие с ГОСТ [3].
Согласно [3], работоспособное состояние – это категория технического
состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых
параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся
нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к
нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность
конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и
повреждений обеспечивается.
Ограниченно-работоспособное техническое состояние – это категория
технического состояния строительной конструкции или здания в целом,
включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и
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повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует
опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и
функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения
возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при
проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению
конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге
технического состояния (при необходимости).
При устранении выявленных недостатков категория технического
состояния будет оцениваться как работоспособная.
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