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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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Полищук В.Н. 
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНО-ЖИДКОСНОЙ 

СМЕСИ В ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ДОЗИРОВАНИЯ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 
Киев, Героев Обороны, 15, 03041 

Polishchuk V.N. 
IRREGULAR MOVEMENT AIR-MIX FOR FLUIDS IN FLUID 

DISPENSING SYSTEM SPRAYERS 
National university of life and environmental sciences of Ukraine 

Heroyiv Oborony st., 15, Kyiv, Ukraine 
 

Аннотация: Одним из направлений снижения норм внесения пестицидов 
является использование мелкокапельного распыления рабочей жидкости. Для 
дозирования малых норм расхода рабочей жидкости разработана 
пневмогидравлическая система, в которой, однако, при определенных условиях 
возможно возникновение нестабильного снарядного движения воздушно-
жидкостной смеси, которое негативно сказывается на качестве обработки. 
Проведено исследование неравномерности движения воздушно-жидкостной 
смеси в пневмогидравлической системе дозирования. Установлено, что 
наибольшее влияние на неравномерность подачи рабочей жидкости в 
распилители  оказывает схема размещения дозатора-распределителя. 

Ключевые слова: пневмогидравлическая система дозирования, 
неравномерность движения, опрыскиватель, воздушно-жидкостная смесь. 

Abstract: One of the ways to reduce rates of application of pesticides is the use 
of atomizing spray of working liquid. For dispensing low standards of working fluid 
flow said fluid developed a system in which, however, under certain conditions, may 
cause movement of unstable ordnance air-liquid mixture, which negatively affects the 
quality of treatment. A study of the uneven motion the air-liquid mixture in a fluid 
dispensing system. It was found that the greatest impact on the unevenness of the 
supply of hydraulic fluid to provide sprayer layout dispenser-distributor. 

Keywords: said fluid dispensing system, the unevenness of the movement, the 
sprayer, air-liquid mixture 

Вступление. Для повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства необходимо внедрять в практику интенсивные технологии 
выращивания полевых культур, что обуславливает увеличение объемов 
применения химических средств защиты растений. Поэтому разрабатываются 
технологии и технические средства, обеспечивающие возможность сокращения 
норм расхода пестицидов за счет повышения качества их применения. 

Обзор литературы. Одним из направлений снижения норм внесения 
пестицидов при повышении качества обработки является использование 
мелкокапельного распыления рабочей жидкости. Применение мелких капель 
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предопределяет улучшение качества обработки. Кроме того, применение малых 
норм внесения рабочей жидкости обеспечивает увеличение 
производительности опрыскивателей полевых культур [1]. 

Для дозирования малых норм расхода рабочей жидкости была предложена 
пневмогидравлическая система дозирования, в которой осуществляется 
централизованное дозирование жидкости на группу распылителей, смешивание 
ее с воздушным потоком, распределение и транспортировка воздушно-
жидкостной смеси к распылителям по отдельным трубопроводам. В 
аэрозольном состоянии жидкость занимает большой объем. При этом для ее 
дозирования возможно применять дозировочные отверстия больших размеров, 
что позволяет исключить возможность их засорения и обеспечивает 
качественное опрыскивание с нормой внесения рабочей жидкости от 10 до 70 
л/га [2]. 

Однако при определенных условиях в пневмогидравлической системе 
дозирования возможно возникновение нестабильного снарядного движения 
воздушно-жидкостной смеси, которое негативно влияет на равномерность 
распределения распыленных препаратов по площади. Поэтому целью наших 
исследований является определение неравномерности движения воздушно-
жидкостной смеси в пневмогидравлической системе дозирования рабочей 
жидкости в опрыскивателях. 

Входные данные и методы. Исследования проводились для двух 
вариантов: при движении воздушно-жидкостной смеси вверх и вниз. Методика 
определения неравномерности движения воздушно-жидкостной смеси в 
пневмогидравлической системе дозирования рабочей жидкости заключалась в 
следующем. К дозатору-распределителю присоединялись трубопроводы с 
насадками переменных диаметров. Один из трубопроводов с помощью 
электродвигателя с редуктором двигался над гофрированной поверхностью, 
распыляя жидкость через насадку. Распыленная жидкость, стекая по 
гофрированной поверхности, попадала в специальные емкости (бюксы), после 
чего происходил замер ее объема. 

Для определения влияния неравномерности движения воздушно-
жидкостной смеси в пневмогидравлической системе дозирования рабочей 
жидкости на неравномерность распыления рабочей жидкости распылителем, к 
дозатору-распределителю присоединялись трубопроводы длиной 3 м с 
внутренним диаметром 15,5 мм для транспортировки. К пяти трубопроводам 
присоединялись насадки с внутренним диаметром 5 мм. Эти трубопроводы 
опускались в емкость для сбора рабочей жидкости. Шестой трубопровод с 
насадками переменных диаметров присоединялся к пневмомеханическому 
распылителю, который размещался на специальном штативе.  

Переменные факторы при исследовании неравномерности движения 
воздушно-жидкостной смеси в пневмогидравлические системе дозирования и 
границы их варьирования следующие: угол наклона дозатора-распределителя θ 
− -90° и 90°; давление воздуха Рc − 0,04-0,07 МПа с шагом 0,1 МПа; внутренний 
диаметр dн насадки на трубопровод для транспортировки воздушно-
жидкостной смеси − 4,5 мм, 6,5 мм, 8,6 мм, 15,5 мм и без насадки. 
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анализа, следующая: угол наклона дозатора-распределителя − 82,4%, диаметр 
насадки на трубопровод для транспортировки воздушно-жидкостной смеси − 
14,5%, давление воздуха в пневмогидравлической системе дозирования − 2,7%, 
совместное действие этих факторов − 0,4%. При условии, что диаметр насадки 
на трубопровод для транспортировки воздушно-жидкостной смеси составляет 
4,5 мм, остальные параметры влияет на изменчивость коэффициента вариации 
объема распыленной над гофрированной поверхностью жидкости следующим 
образом: угол наклона дозатора-распределителя − 98,8%, давление воздуха в 
пневмогидравлические системе дозирования − 1,2%. 

Заключение и выводы 
На неравномерность подачи рабочей жидкости в распылители в 

пневмомеханической системе дозирования наибольшее влияние имеет схема 
размещения дозатора-распределителя. 
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Анотація. Досліджено закономірності зношування та корозії деталей в 

технологічних середовищах харчових виробництв. Проведено математичний 
аналіз умов експлуатації машини, режимів її роботи, досліджено можливість 
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механічного зношування деталей обладнання в агресивних технологічних 
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Abstract. A mathematical model of corrosion-mechanical wear of equipment 
parts in corrosive environments technological fishing industry.  

Key words: corrosion, wear, mechanical factors, catalyst, fatigue, durability, 
electrochemistry, potential, equipment, fishing industry. 

Сутність проблеми. Аналіз матеріальних затрат на ремонт обладнання у 
харчовій і переробній промисловості АПК показує, що на ліквідацію наслідків 
його корозійно-механічного спрацювання витрачається близько 80% усіх 
коштів, а питома вага річних витрат перевищує 2% вартості основних фондів 
[1]. Спрацювання деталей обладнання рибної промисловості є маловивченою 
специфічною проблемою.  

Умови експлуатації обладнання. Технологічне обладнання рибної 
промисловості найчастіше перебуває в безпосередньому контакті з основними і 
допоміжними технологічними середовищами. Особливо це стосується різних 
технологічних апаратів і місткостей. Склад середовищ, які використовуються в 
рибопереробних виробництвах, досить різноманітний. Умовно їх можна 
поділити на мінеральні та органічні речовини. Так, в рибопереробній 
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C
K

C
CC A

S
I

AI =  - потужність хімічної реакції; 

 CI - швидкість хімічної реакції; 
CA  - хімічна спорідненість реакції. 

Швидкість розсіювання енергії, пов’язана з пластичним деформуванням і 
утворенням нових поверхонь,складає: 

∑∑ +=
j

j
sпл

i dt
Wd

dt
Wd

dt
dW  (2) 

Дисипативна функція процесу пластифікації має вигляд [6]: 

aпл dAI
dt

dW
==ψ  (3) 

де: Kaa SII =  - густина потоку дислокацій; 
ατ∆=aA  - хімічна спорідненість процесу утворення і переміщення 

дислокацій; 
τ∆  - знеміцнення матеріалу;  

α - кількість дислокацій в одиниці деформованого матеріалу. 
Уявляючи процес зношування поверхні як відколювання частинок 

матеріалу по дислокаційних межах,, дисипативну потужність процесу можна 
виразити таким чином: 

msmso
j

j
s II

dt
Wd σσ ∆+∆=∑ 0  (4) 

де: dtSdSI kSO ⋅= /0  i dtSdI ksmsm ⋅= /  - швидкості зміни площі вільної поверхні 
оксидів і неокисленого матеріалу; 

mi σσ ∆∆ 0 - відповідно, робота утворення одиниці нової вільної поверхні 
оксидів і вихідного матеріалу. 

З урахуванням виразів (2 - 4), вираз (1) можна записати у вигляді: 

ccsmsa AImIII +∆+∆+
∆

= 00 σ
α
τψ  (5) 

На основі лінійного закону і співвідношень взаємності Онзагера [7] з 
рівняння (5) отримуємо систему лінійних феноменологічних рівнянь: 

mca CCACCI σσ
α
τ

∆+∆++
∆

= 40321  (6) 

mcc CCACC σ
α
τ

∆+∆++
∆

=Ι 70652  (7) 

mcso CCCCI σσ
α
τ

∆+∆+Α+
∆

= 90863  (8) 

mcsm CCACC σσ
α
τ

∆+∆++
∆

=Ι 100974  (9) 

де 101 CC   - феноменологічні коефіцієнти. 
Приведена швидкість зношування I  повинна визначитися сумою густини 

потоків маси окиснених 0I  та неокиснених mI  продуктів зносу: 
mIII += 0  (10) 
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Потоки 0I  та mI  можна отримати, виходячи з рівнянь (5 – 9). Враховуючи, 
що 0ν⋅= cII , з рівняння (7) можна визначити величину потоку окисненого 
металу: 

)( 706552000 mc CCACACII σσανν ∆+∆++==  (11) 
де  - стехіометричний коефіцієнт окислу в рівнянні хімічної реакції. 
Підставляючи рівняння (6) і (7) у (5) і враховуючи, що 11/ CII smm =  (де 11C  - 

коефіцієнт, який залежить від властивостей зношуваного матеріалу) [6], 
отримаємо: 

).2(

)22(1

09706
2
085

4203

2

1
11

mcmcc

mc
m

m

CACACCAC

CACCC
C

σσσσσ

α
τσσ

α
τψ

σ

∆∆+∆+∆+∆+−

−
∆

∆++∆−

















 ∆−

∆
=Ι

 
 

(12) 

Вся зовнішня робота, виконана над системою тертя, дорівнює: 
LfW mp ⋅⋅Ρ=  (13) 

де:  P - питоме навантаження; fтр- коефіцієнт тертя ковзання; L - шлях тертя. 
Тоді розсіяна енергія (дисипативна функція) визначиться так: 

.VfK mp ⋅⋅Ρ⋅=ψ  (14) 
  
де: К – постійна, яка характеризує долю розсіяної енергії при зношуванні;          
V – швидкість  відносного ковзання частинок зношуючого середовища по 
поверхні тертя. 

З виразів (11), (12) і (14) можна отримати швидкість зношування, приведену 
до одиниці поверхні: 

2
3210 )( ττ ∆−+∆+⋅⋅=+= KKVPKIII m  (15) 

де K1, K2, K3 -  постійні, які включають в себе величини iC , fтр, 0ν , 0σ∆ , mσ∆ , α . 
З рівняння (15) видно, що швидкість корозійно-механічного зношування 

лінійно залежить від навантаження і швидкості ковзання і параболічно від 
знеміцнення матеріалу корозійно-активним середовищем. 

З електрохімії відомо [8], що: 

mV
Fn ⋅⋅∆

=∆ 0ϕτ  (16) 

де: 0ϕ∆  - зміна рівноважного електродного потенціалу при зношуванні;  - 
валентність металу; F - постійна Фарадея; Vm - мольний об’єм речовини. 

Підставляючи вираз (16) в (15), отримаємо:  
2

3
0

21 






 ⋅⋅∆
+

⋅⋅∆
−⋅⋅=

mm V
FnK

V
FnKVPKI ϕϕ  (17) 

У формулі (17) величини Р і V характеризують зовнішню дію на поверхню, 
що зношується, а зміна потенціалу залежить від властивостей матеріалів пари 
тертя та характеристик корозійного середовища. Якщо пара тертя буде 
складатися з різнорідних металів або покриттів, то кожен з них має свій 
електродний потенціал. В цьому випадку пара буде мати сумарний змішаний 
електродний потенціал [9,10]. 

Зміщуючи потенціал тертя пари з використанням зовнішнього джерела 
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імовірністю 0,95. Аналогічний хід перевірки адекватності моделі для 
зношування в рибному жирі: S = 0,2, а з врахуванням критерію Ст'юдента S = 
0,02 · 4,3 = 0,086 ≈ 0,09. Отже, з імовірністю 0,95 теоретичний результат 
розрахунку зносу у 0,24 мг попадає в довірчий інтервал, тому що його нижня 
межа дорівнює 0,21 мг. 

Висновки 
Результати аналітичних і експериментальних досліджень підтверджують 

адекватність отриманої математичної моделі. Вони також свідчать, що 
технологічне середовище може в десятки разів змінювати інтенсивність 
зношування матеріалів. Корозійно-механічне зношування поверхонь в 
агресивних технологічних середовищах рибообробних виробництв не може 
розглядатися як просте сумування механічного і електрохімічного факторів. Це 
більш складний процес, в якому електрохімічне розчинення служить 
каталізатором втомного руйнування. Тертя ж, в свою чергу, сприяє розвитку 
електрохімічної корозії. У всіх цих процесах суттєву роль відіграє потенціал си-
стеми [9] та його зміщення під впливом технологічного середовища в 
трибологічних системах [9,10]. 
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Анотація. Досліджена кислотність фаршу на різних стадіях 
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Abstract. Investigational acidity of stuffing on the different stages of 
technological process of making of the boiled sausages and its influence on quality of 
the prepared product. 

Key word:  forcemeat, grinding down, acidity, moisture maintenance, quality. 
Постановка проблеми. Якість ковбасних виробів визначається 

комплексом медико-біологічних вимог і санітарних норм для продовольчої 
сировини і харчових продуктів. Показники якості ковбас залежать від складу і 
властивостей  вихідної сировини, дотримання рецептур і технологій 
виготовлення складових компонентів, напівфабрикатів і готових продуктів, 
режимів і умов їх зберігання, дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо 
якості сировини, стану виробничих приміщень, а також тари [1, 2]. 

Питома вага варених ковбас у загальному об’ємі ковбасного виробництва 
переважає всі інші види продукції. Їх споживчі властивості , колір , смак і запах 
залежать від властивостей сировини, фізико-хімічних і біохімічних перетворень 
в процесі виготовлення продукції [3, 4]. 

Споживчі характеристики ковбас прямо залежать від ступеня подрібнення 
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фаршу його рН, титруємої кислотності його екстрактів, вмісту в ньому 
молочної кислоти і наявності летких кислот. Тому доцільних є визначення цих 
показників на різних стадіях технологічного процесу виготовлення ковбас. 

Від якості подрібнення фаршу та величини рН залежить також його 
волого-утримуюча здатність і вихід продукції, а від вмісту летких органічних 
кислот - аромат і смак ковбас. 

Мета досліджень – оцінка змін властивостей фаршу на різних стадіях 
технологічного процесу виготовлення варених ковбас, зокрема обумовлених 
наявністю зв’язаних та летких кислот. 

Задачі  досліджень - виявити інтенсивність розпаду молочної кислоти та 
утворення летких кислот в м`ясній сировині при її солінні, складанні фаршу, 
обжарюванні та варінні. 

Методика досліджень ґрунтується на оцінці кількості молочної кислоти  і 
летких кислот у м`ясній частині фаршу та його водневого показника з 
використанням спиртового і ацетонового екстрактів та рН-метра . 

Результати досліджень. Досліджували любительську ковбасу вищого 
сорту, виготовлену з мускульної тканини парних яловичих і свинячих туш та 
хребтового шпику для виготовлення ковбаси після витримки протягом 50 годин 
при температурі 4 ºС м'ясо подрібнювали і солили згідно з технологічною 
інструкцією та витримували в ропі двоє суток при 4 ºС . Ковбасу виробляли в 
білкозиновій оболонці діаметром 60 мм. аналізували проби на чотирьох стадіях 
технологічного процесу: 1 – перед посолом; 2 – після виготовлення фаршу;        
3 – після обжарювання; 4- після варіння.  

Установлено, що під час соління і кутерування через зменшення вмісту 
молочної кислоти та завдяки іншим процесам рН зміщується на 0,1 – 0,15 в 
нейтральну сторону і волого утримуюча здатність фаршу збільшується. При 
обжарюванні батонів лікарської ковбаси кислотність фаршу знижується 
найбільш інтенсивно (на 0,15-0,20). Це можна пояснити сприятливими в умовах 
для дії ферментів мускульної  тканини та мікроорганізмів завдяки збільшення 
температури всередині батона до 42-44 ºС. Таке зростання рН забезпечує 
покращення здатності утримання вологи фаршем при варінні, тим більше в 
процесі варіння рН продовжує збільшуватися до 6,25-6,35 (рис.1). 

При переході від 1-ї до 4-ї стадії технологічного процесу вміст  молочної 
кислоти зменшується на ~ 27 %, що сприяє зростанню величини рН. Особливо 
інтенсивно знижується вміст молочної кислоти в процесі посолу і складання 
фаршу. Це відбувається тому що при солінні парної свинини та яловичини різко 
гальмується розпад глікогену і накопичування молочної кислоти, а через 5-6 
годин після соління цей процес взагалі зупиняється. 

В процесі подрібнення охолодженого м`яса, соління і кутерування також 
дещо змінюється напрямок автолізу, що сприяє зменшенню вмісту у фарші 
молочної кислоти. Очевидно, що під час цих операцій молочна кислота 
частково бере участь в аеробному процесі перетворення вуглеводнів, що сприяє 
її утилізації. Завдяки таким перетворенням із молочної кислоти можуть 
утворюватись ароматичні речовини, які впливають на якість і аромат готового 
продукту. 
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з`єднань.  
Під час обжарювання батонів, поряд з іншими компонентами диму, через 

ковбасну оболонку також дифундують органічні кислоти, що сприяє їх 
накопиченню, перетворенню у леткі форми, які покращують смак ковбасних 
виробів. 

Висновки  
1. Величина водневого показника фаршу найбільше зростає в процесі їх 

обжарювання , що сприяє покращенню вологоутримання і збільшенню виходу 
готової продукції. 

2. Кількість молочної кислоти у фарші інтенсивно зменшується у період 
соління і кутерування.  

3. Аромат готової ковбаси залежить від кількості летких органічних 
кислот, які утворюються при обжарюванні і варінні. 
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Аннотация. Исследовалась износостойкость и коррозионная стойкость 

плазменных покрытий в жесткой воде, моделирующий транспортерно-
моечную воду сахарных заводов. Показана перспективность применения 
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оплавления коррозионностойких и износостойких самофлюсующиеся 
плазменных покрытий в узлах трения технологического оборудования 
сахарного производства. 

Ключевые слова: износостойкость, коррозия, завод, трение, оборудования. 
Abstract. We investigated the wear resistance and corrosion resistance of 

plasma coatings in hard water modeling Transporter washing water sugar mills. The 
prospects of applying melting corrosion and wear-resistant coatings in plasma 
samoflyusuyuchi friction process equipment for sugar production. 

Key words: wear resistance, corrosion, plant, friction, equipment. 
Введение. Одним из перспективных направлений повышения 

износостойкости и коррозионной стойкости технологического оборудования 
свеклосахарного производства является применение плазменных защитных 
покрытий на деталях оборудования.  

 Цель исследований и обьекты. В настоящей работе исследовались 
оплавленные самофлюсующиеся покрытия ПГ19Н01 и неоплавленные 
покрытия ПТЮНХ16СР3 с различными пропитками и гранулометрическим 
составом размером 40-100 мкм. Исследования производились в жесткой воде (6 
мг-экв/л), моделирующей танспорерно-моечную воду сахарных заводов, в два 
этапа. На первом этапе оценивалась коррозионная стойкость образцов с 
покрытиями при отсутствии фрикционного контакта. На втором этапе 
определялась износостойкость покрытий при абразивном изнашивании в 
исследуемой среде [1]. Трение осуществлялось при нагрузке 0,3-3 МПа и 
скорости скольжения 0,8 м/с о жестко закрепленные частицы абразива. Для 
повышения скорости подвода кислорода к поверхности [2] электролит 
непрерывно перемешивался магнитной мешалкой. 

Коррозионная стойкость исследуемых покрытий оценивалась по 
плотности коррозионного тока. При этом делалось допущение, что в раствор 
переходят только двухвалентные ионы железа, которые определялись при 
помощи железосинеродистого калия. 

Результаты исследований. В результате проведенных электрохимических 
исследований установлено, что выбранные покрытия обладают в жесткой воде 
удовлетворительной коррозионной стойкостью. Значения электродного 
потенциала φ стабилизируются через 90-240 мин после погружения покрытия в 
электролит (см. рисунок). Резкий сдвиг потенциала в область отрицательных 
значений в первые 1-5 мин после погужения для покрытий ПТЮНХ16СР3, 
пропитанного маслом (1) и герметиком (2), свидетельствует о растворении 
оксидных пленок на поверхности металла. В то же время некотоое 
облагороживание потенциала покрытия ПТЮНХ16СР3 (кривая 3) указывает на 
экранирующие свойтва продуктов коррозии, локализирующихся в его порах. 
Наиболее положительный электродный потенциал, характеризирующихся 
наименьшим значением плотности і тока коррозии (таблица 1) вблизи области 
малых перенапряжений наблюдался для покрытия ПГ10Н01, оплавленного ТВЧ 
(кривая 4). 

Анализ данных таблицы показывает, что пропитка порытия ПТЮНХ16СР3 
герметиком и маслом снижает плотность тока коррозии соответственно в 1,8 и 
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(твердость 58HRCЭ). Износ покрытия ПГ10Н01, оплавленного ТВЧ, соизмерим 
с износом этой стали, а износ покрытий ПТЮНХ16СР3 без пропитки и 
пропитанным маслом и герметиком соответственно в 1,92; 2,29 и 1,89 раза 
выше износа закаленной стали У8. Различия в износостойкости исследуемых 
покрытий обьясняются наличием значительного количества пор в покрытиях 
ПТЮНХ16СР3, а также их относительно меньшей, чем у покрытия ПГ10Н01, 
твердостью. 

Вывод 
Проведенные исследования показали целесообразность применения 

защитных плазменных покрытий для повышения износостойкости и 
коррозионной стойкости деталей оборудования сахарной промышленности. 
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Аннотация. Проведен анализ способов выпечки хлеба. Предложена 
электроконтактная энергосберегающая печь, обеспечивающая хорошее 
качество выпечки при сокращении длительности процесса, которая может 
быть также использована для сушки пищевого сырья и изделий.  

Ключевые слова: выпечка, сушка, энергозатраты, конвективный, 
электроконтактный процесс, хлебопекарные печи. 

Abstract. The analysis of methods of baking of bread is conducted. Offered 
electro-pin energy saving stove, providing the good value of baking at reduction of 
duration of process, which can be also used for drying of food raw material and 
wares.  
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Key words: baking, drying, energy expenses, convection, electro-contact 
process, bakery stoves. 

Введение. Процессы выпечки и сушки играют существенную роль в 
хлебопекарном производстве. Актуальной проблемой является создание 
высокопроизводительных и экологически полноценных печей, которые 
позволяют экономно использовать топливо и сырье, а также повышают 
производительность.  

Обзор литературы. На основании анализа литературных источников [1-4] 
составлена табл. 1, в которой приведены удельные расходы энергии при 
выпечке хлебобулочных изделий массой около килограмма, время выпечки и 
характеристики качества продукции. 

Таблица 1  
Удельный расход энергии и время выпечки хлеба различными способами 

Способ выпечки Удельный расход 
энергии, кВт·ч/кг 

Время выпечки, 
мин. 

Качество продукции и 
особенности выпечки 

Электро- 
контанктный 0,077 5-18 

Хорошее. Корки нет. 
Объем и пористость на 5-

7% больше, чем при 
конвективной выпечке. 

Пористость более 
развитая и равномерно 
распределенная.мякиш 

очень эластичный и 
светлый. 

В 
электромагнитном 

поле 
сверхвысокой 

частоты 

0,18-0,52 1,5-7 

Нормальное. Корки нет. 
При нагреве обугливается. 
Объем больше на 13-15%, 

чем при конвективной. 
Пористость хорошая 

В 
электромагнитном 

поле высокой 
частоты 

0,25-0,34 15-22 

Нормальное. Корки нет. 
Объем увеличивается на 
10-15%. Мякиш имеет 

пониженные структурно- 
механические свойства. 

В 
электромагнитном 

поле 
промышленной 

частоты 

0,2-0,4 26-35 

Хорошее. Объем 
увеличивается на 10-15%. 

Мякиш светлый и 
эластичный. Пористость 

повышается на 4-5% 

С 
аэродинамическим 

обогревом 
0,45 30 

Нормальное. Большой 
упек. Работа 

оборудования отличается 
значительным шумом. 

С обогревом 
инфракрасными 

лучами 
0,3-0,6 15-30 

Хорошее . Равномерная 
пористость. Эластичный 

мякиш. Необходимо 
много излучателей. 

Стоимость их высокая, 
срок службы небольшой 
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Получившие массовое распространение печи конвективной выпечки, дают 
продукцию хорошего качества, но имеют существенные недостатки: 
значительный расход энергии, большие габариты и материалоемкость[3]. 
Коэффициент энергетических затрат печи «Орланди» составляет 0,292 кВ·ч/кг 
выпеченных изделий; печей БИ – 0,365 кВт·ч/кг, печей ПХС – 0,446 кВт·ч/кг, 
печей НИИХП-0,309 кВт·ч/кг. Время выпечки изделий в указанных печах 
длительное, чем и объясняются их большие габариты. Условия работы 
обслуживающего персонала тяжелые из-за больших тепловых потерь и 
некоторой загазованности окружающей среды. 

Выпеченный хлеб быстро черствеет на открытом воздухе. При упаковке 
хлеба в пленку, нарезанного ломтиками, отпадает необходимость в корке, то 
есть для выпечки таких  изделий полностью подойдет хлеб, выпеченный 
способами, которые не создают корки [1]. 

Результаты работы. Целесообразно применять те печи, которые будут 
давать хорошее качество мякиша изделий при меньшем времени выпечки, 
затрат энергии, материалов и высокой производительности. Таким 
конкурентоспособным перспективным способом выпечки является 
электроконтактный. Качество изделий, выпеченных при эдектроконтактном 
способе выпечки, хорошее, пористость развитая и равномерная. Вкус 
приятный, корки на поверхности мякиша нет.  

При электроконтактном способе выпечки удельный расход энергии в 2-5 
раз меньше, чем при конвективном, так как почти вся энергия идет на нагрев 
массы выпекаемого теста, помещенного между электродами, по которым 
пропускают ток с частотой 50 с-1. Время выпечки при данном способе в 4-10 раз 
меньше, чем при конвективном [2, 3]. 

Вместе с тем, электроконтактный способ выпечки, несмотря на множество 
проведенных исследований и указанных преимуществ, не получил дальнейшего 
развития из-за отсутствия удачных, перспективных и простых в производстве 
конструкций печей.  

Предложенная нами печь (рис. 1) работает следующим образом. Тесто 
после брожения непрерывным потоком поступает в приемный бункер 1 
загрузочного устройства. Шнековым нагнетателем 18 через конический 
наконечник 17 тесто нагнетается в пространство между движущимися лентами 
4, 14 и направляющими 16.  

 

Рис. 1. Электроконтактная печь 
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При прохождении между лентами 4, 6, 7, 11, 14 тесто нагревается под 
действием подводимого через электроконтакты 12, и 15 электрического тока. 
Длина лент выбирается из расчета, чтобы тесто, перемещаемого к выходу 
пекарной камеры, было полностью выпечено. Учитывая, что тесто при 
нагревании начинает увеличиваться в объеме, ленты в средней части пекарной 
камеры располагаются под некоторым углом к горизонту(для компенсации 
объемного расширения), а при большом количестве лент можно увеличить их 
скорость. Регулировку толщины изделия осуществляют рукоятками 2 через 
барабан 5. 

Очистку лент от теста производят прижимаемые к ним ножи 8, 9, 13. Нож 
9 служит также выходным лотком для выпеченного изделия. Количество 
нагнетаемого теста в пекарную камеру регулируют электродвигателем 19 и 
вариатором-редуктором 20, изменяя скорость вращения его выходного вала. 
Режим выпечки и производительность печи регулируют, изменяя скорости 
вращения шнека и движения лент, величину подводимого напряжения и зазор 
между  лентами на каждом участке. За счет увеличения ширины изделия можно 
увеличивать производительность печи. Таким образом, возможно осуществить 
гибкое регулирование режима выпечки. 

Учитывая современный достижения в области внедрения агрегатов, 
обеспечивающих интенсивную механическую обработку теста, применяя 
улучшители окислительно-восстановительного действия, новые методы 
физического воздействия, комбинированные химические разрыхлители, 
специальные ароматизаторы или ароматизированные добавки, в печах 
электорконтактной выпечки можно довести продолжительность всего процесса 
получения хлеба до 30-60 мин.  

Электроконтакный способ нагревания можно также использовать на этапе 
предварительной сушки сырья, полуфабрикатов и продуктов, когда их 
влажность высока и имеет место малое электрическое сопротивление 
прохождению тока. В случае применения этого способа значительно ускоряется 
процесс сушки порошкообразных, пористых и волокнистых материалов. 

Вывод. Электроконтактный способ выпечки хлебобулочных и 
кондитерских изделий обеспечивает хорошее качество выпечки, сокращает 
время осуществления процесса в несколько раз по сравнению с конвективным 
способом, гарантирует экономию энергетических ресурсов. 
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ELECTROCHEMICAL PROCESSES DURING OPERATION 
ION-PLASMA COATINGS 

 
Анотація. Визначено електрохімічні характеристики покриттів в 

середовищах на водній основі, які пояснюють процес корозійно-механічного 
зношення. Установлено ступінь захисту досліджуваних покриттів за 
одночасної дії механічних навантажень і робочого середовища. 

Ключові слова: покриття, середовище, зношування, захист, 
характеристики. 

Abstract. Electrochemical descriptions of coverages are in environment on 
water basis, which give an explanation of process of corrosive-mechanical. The 
degree of defence of the probed coverages is set at the simultaneous action of 
mechanical loadings and the working environment. 

Key words: cover, environment, wear,  protection properties. 
Загальні положення і мета роботи. Значна кількість пар тертя 

обладнання хімічної, нафтовидобувної, гірничорудної, металургійної, харчової 
та інших галузей промисловості працюють в контакті з корозійно-активним 
середовищем. Тертя металів у розчинах електролітів призводить до корозійно-
механічного зношення, тому дослідження таких процесів потрібно проводити із 
врахуванням поведінки контактових речовин у трифазній фрикційній системі 
«метал I – розчин – метал II». Особливість тертя металів в електролітах полягає 
в тому, що цей процес залежить від величини електродного потенціалу  
φ – фундаментальної характеристики електрохімічних систем. 

Мета цієї роботи – встановлення характеру взаємодії деяких вакуумних 
іонно-плазмових покриттів з контртілом під час тертя в умовах одночасного 
впливу середовища і механічних навантажень. 

Методика проведення експерименту, досліджувані покриття і 
середовища. Експерименти проводили на установці торцевого тертя, 
розробленій в Національному університеті харчових технологій (м. Київ), яка 
дозволяє реалізувати потенціостатичний метод дослідження електрохімічних 
який під час тертя [1]. 

Зношення нерухомого металевого зразка 4 (рис. 1) здійснювали 
фторопластовим кругом 2, який обертався із заданою частотою. Зразок 4 
діаметром 6∙10-3м, виготовлений із сталі 45, з іонно-плазмовими покриттями на 
основі нітриду титану, нікелю, титану, хрому за допомогою спеціального 
важільного пристрою притискався із заданим зусиллям Р до фторопластового 
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круга 2 діаметром 4∙10-2 м. В установці передбачено динамометр для контролю 
моменту сили тертя (на рис. 1 не показано).  

 
Рис. 1.  Схема установки  для корозійно-механічного зношення покриттів з 

одночасним дослідженням  електрохімічних процесів 
 

Робоче середовище заливали у ванну 1, виготовлену з органічного скла. 
Дослідження проводили за допомогою електрохімічної комірки, що являла 
собою триелектродну систему, яка складається з робочого електрода (РЕ) –
досліджуваного зразка 4, електрода порівняння (ЕП) 3, а також допоміжного 
електрода (ДЕ) 5. Електроди підключено до електронного потенціостата 
П5827М. Як електрод порівняння використовували стандартний хлоросрібний 
електрод ЕВЛ-1М1, який був підведений безпосередньо до поверхні тертя.  

Допоміжний спіралеподібний електрод 5, виготовлений з платинового 
дроту, для більш рівномірного розподілу струмів поляризації був встановлений 
концентрично торцевій поверхні зразка. Для полегшення підтримання 
стабільного струму поляризації та забезпечення стійкої роботи потенціостата в 
умовах, коли в процесі тертя внаслідок його імпульсного характеру 
відбуваються значні коливання ємності подвійного шару та електродного 
потенціалу поверхні тертя, ДЕ повинен мати велику площу активної поверхні, 
що перевищує площу поверхні РЕ. 

Експерименти проводили за постійної швидкості ковзання зразка 0,8м/с і 
питамого навантаження 1,0 Мпа.  

Під час дослідження електрохімічних процесів в умовах корозійно-
механічного зношування визначали стаціонарні електродні потенціали 
покриттів φст у статичних умовах (за відсутності тертя і перемішування 
середовища), а також φтр під час тертя, і отримували поляризаційні криві в 
напівлогарифмічних координатах. Час витримування в середовищі під час 
визначення φст становить 60 хв, час притирання – 30 хв. У режимі тертя 
постійно контролювали момент сили тертя Мтр , за яким розрахували 
коефіцієнт тертя µ. 

Поляризаційні криві отримували потенціостатичним методом зі швидкістю 
розгортання потенціалу 0,5 мВ/с. Розгортання потенціалу вмикали через 1,8·10  
с після початку тертя, коли настала відносна стабілізація Мтр і φтр. 

Зносостійкість покриттів оцінювали за величиною зносу за 1,8·10 с 
випробувань, який визначили ваговим методом. Підготовка покриттів до 
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випробувань полягала у припрацюванні торцевої поверхні зразків 
фторопластовим кругом в робочому середовищі за заданого режиму тертя. 

Для запобігання взаємодії електроліту з циліндричною (неробочою) 
поверхнею зразків її ізолювали цапонлаком. Зразки для визначення величини 
зносу з точністю до 0,002г зважували після очищення від ізолювального 
покриття. 

Проводячи випробування на зношення з різними значеннями потенціалу, 
останній підтримували потенціостатом на заданому рівні. Паралельно 
контролювали значення струму поляризації і момент сили тертя. 

Як робочі середовища використовували «жорстку» воду з постійною 
жорсткістю 3 мг∙екв (0,123 г MgSO4∙7H2O + 0,147 г CaCl2∙2H2O на 1 л 
дистильованої води) і приготовану на цій воді змащувально-охолоджувальну 
рідину (ЗОР). Випробування в жорсткій воді, що моделювала питну воду 
(найбільш поширене середовище харчових виробництв), проводили з метою 
вияснення можливості використання йонно-плазмових покриттів для захисту 
деталей обладнання харчової промисловості, що працюють в умовах корозії та 
корозійно-механічного зношування. Вивчення електрохімічної поведінки  
покриттів під час тертя в ЗОР передбачало їх застосування для підвищення 
стійкості різального інструменту і технологічного оснащення, що 
використовуються для оброблення конструкційних матеріалів у 
машинобудівному виробництві.  

Як ЗОР використовували 3 %-ний розчин «Укринолу-1», який являє собою 
емульсол на основі мінерального масла, емульгаторів та інгібіторів корозії. 
Емульгатори є поверхнево-активними речовинами, які зменшують поверхневий 
натяг, стабілізують дисперговані краплі, а також виконують роль змащувальних 
речовин та інгібіторів корозії. Інгібітори корозії надають емульсії здатності 
захищати оброблювані деталі, інструмент та обладнання від корозії. Водневий 
показник робочої емульсії становить 8…10 рН [2]. 

Дослідженню підлягали покриття, нанесені вакуумним іонно-плазмовим 
напиленням за допомогою установки «Булат-3Т» [3]. 

Конструкція катодів і технологічні особливості напилення подано в праці 
[4]. Режими осадження вакуумних покриттів наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Режими осадження вакуумних покриттів 
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3 Ti-N Ti/100 N2 0,4…0,5 150 450 4 
16 Ni Ni/100 Ar 0,3…0,4 150 300 5…6 
1 Ti Ti/100 - - 150 350 5…6 

30 ФХ 00 ФХ 
00/100 - - 150 300 6…7 
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Обговорення результатів досліджень. Поляризаційні криві 
досліджуваних покриттів, що побудовані в напівлогарифмічних координатах, 
показано на рис. 2. Слід відзначити, що для всіх покриттів на графіках 
спостерігається зміщення ϕ тр у «жорсткій» воді порівняно з  φст в область 
від`ємних потенціалів (тут і далі значення φ наведено відносно хлоросрібного 
електрода порівняння). Насправді, як це видно з табл. 2, φст усіх досліджуваних 
покриттів більш від`ємні. Відмінність значень φст, що визначені за 
неперервного розгортання потенціалу з катодної області в анодну (якщо Iпол = 
0) і виміряні після витримування зразка в розчині впродовж 60 хв, пов`язана з 
методикою зняття поляризаційних кривих. Тому поляризаційні криві, які зняті 
в статичних умовах, треба розглядати як такі, що зміщені вліво до вказаних в 
табл. 2 значень φст. 

У табл. 2 наведено також значення струмів саморозчинення досліджуваних 
покриттів під час тертя в умовах «жорсткої» води (ітр) і в 3 %-му розчині 
«Укринол-1» (і´тр), які отриманні шляхом екстраполяції потенціодинамічних 
поляризаційних кривих. Тут варто зауважити, що завдяки можливості 
утворення на досліджуваних покриттях складних фазових оксидів ЗОР 
використання методу екстраполяції безперечно обмежене і не зовсім коректне, 
однак для отримання якісно правильної картини допустиме. 

 

                                               а                                            б 

 

                                               в                                            г 
Рис. 2 Поляризаційні криві покритті в досліджуваних робочих 

середовищах:     а – покриття з TiN (№ 3); б – покриття з Ni (№ 16);                    
в – покриття з Ті (№ 1);  г – покриття з FеCr (№ 30); ––– – статистика в 

«жорсткій» воді;   – ∙ – ∙ –  – тертя в «жорсткій» воді; ----- – тертя в «Укринол-1» 
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Розглянемо вплив тертя на перебіг електрохімічних процесів під час 
випробування покриттів у «жорсткій» воді. Як видно із табл. 2, електродні 
потенціали всіх покриттів під час тертя по фторопластину φтр змістились 
порівняно з φст у додатну область на 30…100 мВ, що можна пояснити 
полегшенням катодного процесу завдяки більшому надходженню кисню під час 
інтенсивного перемішування середовища, а також зниженням ролі анодного 
процесу внаслідок утворення пасивних захисних плівок. Цей висновок 
підтверджується поляризаційними кривими, що зняті як в статичних умовах, 
так і під час тертя (див. рис. 2). Відбувається значний зсув анодних кривих в 
область менших значень густини струму.  

Таблиця 2 
Електрохімічні характеристики іонно-плазмових покриттів в 

досліджуваних середовищах 

Покриття Вода «жорстка» 3 %-ний 
«Укринолу-1» Ступінь  

захисту Z, % 
φст, мВ φтр, мВ ітр, А/м² φтр, мВ і´тр, А/м² 

TiN (№ 3) -525 -425 0,129 -300 0,015 88 
Ni (№ 16) -420 -390 0,074 -245 0,037 50 
Ti (№ 1) -465 -420 0,026 -340 0,011 58 
FeCr (№ 30) -490 -440 0,107 -340 0,012 89 

 
Додавання до «жорсткої» води «Укринол-1» викликає гальмування як 

анодних, так і катодних процесів під час тертя всіх досліджуваних покриттів, за 
винятком покриття з Ni (№ 16), де сповільнення катодних процесів немає ( див. 
рис. 2). Більше сповільнення анодних реакцій порівняно з катодними 
призводить до значного зсуву електродних потенціалів φтр в анодну область ( на 
80…145 мВ). Швидкість корозійних процесів, що оцінюються за струмами 
саморозчинення, різко зменшується (див. табл. 2). Саме в цьому і проявляється 
інгібована дія ЗОР. 

Кількісно характеристика дії ЗОР як інгібітору, що сповільнює швидкість 
корозії, може бути виражена ступенем захисту 

100⋅
′−

=
i

iiZ , 

де і, і´ - швидкість корозії без інгібітору і за наявності інгібітору відповідно 
[5]. 

Як випливає з табл. 2, найбільший ефект гальмування корозійних процесів 
(до 90%) характерний для покриттів з TiN (№ 3) і FeCr (№ 30) і значно менше 
(до 60 %) – для покриттів з Ni (№ 16) і Ti (№ 1). Для всіх досліджуваних 
покриттів додавання до «жорсткої» води емульсору приводить не тільки до 
зменшення швидкості корозії, але, як це відбувається в наших експериментах, і 
до різкого зниження коефіцієнта тертя. 

Дія  компонентів ЗОР проявляється через їх адсорбцію на поверхні 
покриття, яка викликає зміну будови подвійного електричного шару, 
виникнення додаткового позитивного адсорбційного скачка потенціалу і 
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зменшення вільної поверхні металу, що кородує, внаслідок екранування її 
адсорбованим інгібітором [5; 6]. Не виключається і інший механізм дії ЗОР. На 
процес адсорбції компонентів ЗОР впливає природа металу, заряд його 
поверхні в даному середовищі. Незалежно від електрохімічної природи металів 
наявність оксидних плівок на їх поверхні (наприклад, на титані, нікелі) значно 
зменшує ефективність дії інгібіторів корозії [7]. Очевидно, саме цим і 
пояснюється менший ступінь захисту на покриття з Ti (№ 1) і Ni (№ 16). 

Висновок. Визначивши ступінь захисту під час тертя покриттів у 
середовищі ЗОР, можна оцінити їх адсорбційні властивості, що впливають, 
очевидно, на схильність покриттів до адгезії з контртілом. З цього погляду 
серед випробуваних покриттів найкращі властивості у 3 %-му розчині 
«Укринол-1» мають покриття з TiN (№ 3) і FeCr (№ 30). При цьому треба мати 
на увазі, що адгезійні явища не завжди негативно впливають на стійкість 
різального інструменту. 

Для обґрунтованого висновку про потребу в застосуванні конкретного 
виду покриття для зміцнення різального інструменту необхідно провести 
чимало досліджень, оскільки однаково вирішальні як властивості інструменту й 
оброблювального матеріалу ( а також окремо і середовища), так і процеси, які 
відбувається у разі їх взаємодії в умовах, що складаються під час виконання тієї 
чи іншої технологічної операції [2]. 

Проведені дослідження показали також, що для оцінювання характеру 
взаємодії захисного покриття, оброблювального матеріалу і ЗОР на водяній 
основі перспективним є використання потенціостатичного методу досліджень 
процесів тертя та різання конструкційних матеріалів. 
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Аннотация. Исследована износостойкость ножей из различных 

инструментальных сталей при работе конфетозаверточных автоматов 
кондитерской промышленности. 
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Abstract. Studied the wear resistance of the blades of the various tool steels at 

the candy wrapping machines confectionery industry. 
Key words: knife, steel, machine industry, machine. 
Введение. В высокопроизводительных заверточных машинах, 

эксплуатирующихся медицинской, химической, и других отраслях 
промышленности, получили широкое распространение бумагорежущие 
устройства (БУ) с одним вращающимся и другим неподвижным ножами. 
Конструкции таких устройств достаточно подробно описаны в работах [1-4].  

БУ обладают недостаточной надежностью из-за низкой стой кости ножей, 
что является одной из основних причин частых остановок заверточных 
автоматов,  снижения их производительности и увеличения выпуска 
бракованой продукции [2]. 

Для изготовления отечественных бумагорежущих ножей (БН), 
эксплуатирующихся, в частности, в кондитерской промышленности, в 
основном применяется сталь ХВГ. Результаты эксплуатации БН из этой стали 
показали, что их износостойкость и состояние режущей кромки при разрезании 
оберточных материалов не удовлетворяют требованиям промышленности. Из-
за недостаточной прочности, вязкости и износостойкости материала ножей 
режущие лезвия быстро тупятся, на них появляются неровности (сколы, 
вмятины и зазубрины), что приводит к прекращению перерезания оберточного 
материала по всей ширине. 

В БУ заверточных автоматов, применяющихся в пищевой 
промышленности, также эксплуатируются ножи из углеродистых, 
низколегированных, средне- и высокохромистых инструментальных сталей, а 
также из быстрорежущих сталей, что приводит к существенному различию в их 
стойкости. 

Значительное повышение стойкости БН для автоматов типа ИЗМ было 
достигнуто благодаря применению сталей Х6ВФ и 55Х6В3СМФ и 
рациональной конструкции БУ [1]. 
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Цель исследования. Авторами была поставлена цель экспериментально 
исследовать износостойкость ножей из различных инструментальных сталей в 
условиях, возможно более близких к условиям работы конфетозаверточных 
автоматов кондитерской промышленности. 

Для определения износостойкости различных сталей и выбора наиболее 
перспективных пар для БН опыты проводились на машине трения М-22М [6]. В 
работах [2, 3] показано, что стойкостные испытания БН целесообразно 
проводить в отсутствие этикета, так как он уменьшает износ режущих лезвий. 

Результаты исследований. Схема установки образца и контртела, при 
которой достаточно полно моделируется процесс трения БН при резании 
оберточных материалов, приведена на рис.1. Роль неподвижного ножа играет 
контртело, а вращающегося - образец. 

Нагрузка Р на образец  прилагалась в направлении биссектрисы угла 
заострения образца , равного 90*, и составляла 70 Н, а скорость скольжения – 
55…57м/мин в зависимости от диаметра контртела после шлифования. Как 
нагрузка, так и скорость скольжения соответствовали реальным условиям, в 
которых работают БН. 

 
Рис.1. Схема пары трения:  

1- сменная державка; 2- образец; 3- контртело; 4- винт. 
 
Испытывались образцы из сталей: углеродистой (У10А), 

низколегированных (ХВГ и 9ХС), среднехромыстых (Х6ВФ и 55Х6В3СМФ), 
высокохромистых (Х12М и Х12Ф1) и быстрорежущих (Р6М5 и Р18Ф2). 
Образцы испытывались в паре с контртелами из сталей ХВГ, Х6ВФ, 
55Х6В3СМФ, Х12Ф1, Р6М5, Р18Ф2. Испытания прекращались при линейном 
износе, измеренном в направлении биссектрисы угла заострения образца, 
равном 0,2 мм. 

На рис. 2, а приведен график изменения линейного износа образцов во 
времени. В работе [3] показано, что БН выходят из строя при образовании 
фаски 0, 3 мм. Так как угол заострения образцов составлял 90*, то такая фаска 
образуется при линейном износе в направлении биссектрисы угла заострения 
А=0,15 мм. Для большего удобства сопоставления полученных результатов на 
основании кривых А= f(t) были построены диаграммы рис. 2 б. 

Точки диаграмм соответствуют кривым изменения линейного износа, а 
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заштрихованные области- разбросу величины стойкости образцов. Таким 
образом, диаграммы показывают износостойкость сталей при работе с 
различными контртелами, по которым видно, какой путь трения проходит 
режущая кромка образца до образования фаски, равной 0, 3 мм. 

 

 
 
 
 
 

Рис.2. Износ образцов из различных сталей (а) и путь, пройденный их 
режущими кромками до образования фаски износа, равной 0,3 мм (б), при 

испытании в паре с контртелом из стали Х12Ф1. 
 
Было установлено, что лушче результаты обеспечиваются при работе 

образцов с контртелами из сталей Х5ВФ, 55Х6В3СМФ и Х12Ф1. Наиболее 
износостойкими оказались образцы из сталей: Р18Ф2, Р6М5, Х12М и Х12Ф1 
при работе с контртелом из стали Х6ВФ, Р6М5, Р18Ф2- при работе с 
контртелом из стали Х6ВФ, Х12Ф1, Р6М5, Р18Ф2- при работе с контртелом из 
стали 55Х6В3СМФ, Р6М5, Х6ВФ, Х12М, Р18Ф2- при работе с контртелом из 
стали-Х12Ф1. 

На рис. 3 приведен график изменения ширины фаски износа [3] 
вращающихся ножей. Порядок расположения сталей при испытаниях на 
машине трения. На кривых износа четко определены три периода-приработка, 
установившийся износ, окончательный износ режущего лезвия. Ножи из 
углеродистых, малолегированных, средне- и высокохромистых сталей 
изнашиваются во время приработки и установившегося износа более 
интенсивно, чем ножи из быстрорежущих сталей. 

Установлено, что стойкость вращающихся ножей различных сталей при 
работе с неподвижными ножами из сталей ХВГ и Р5М5 находится в пределах 
6·106 степени 35·106 степени циклов. А вот при работе в паре с неподвижными 
ножами из сталей Х6ВФ, 55Х6В3СМФ и Х12Ф1 в 1,5-2 раза выше и составляет 
8·106 -77,5 ·106 циклов. 

Также установлено, что при образовании на режущем лезвии фаски износа, 
равной 0,2 мм, натяжения между ножами возрастает настолько, что происходит 
катастрофический износ режущего лезвия. Поэтому использование ножа, в 
котором образовалась фаска износа больше 0,2 мм, нецелесообразно, так как 
при этом существенно уменьшается количество возможных переточек, а 
следовательно, и долговечность ножа. 

В таблице 1 приведены рациональные сочетание материалов 
вращающегося и неподвижного ножей, обеспечивающее наиболее высокую их 
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Введение. Одним из наиболее перспективных бумагорежущих устройств 

для заверточных автоматов пищевой промышленности является устройство с 
гиперболической симметричной схемой резания [1]. Теоретические основы их 
проектирования изложены ранее [2]. 

Приводим методику проектировочного расчета таких устройств, согласно 
которой на основе исходных данных можно рассчитать геометрические 
характеристики и характеристики качества полученного устройства. Первые 
характеристики позволяют спроектировать бумагорежущее устройство, а 
вторые – сравнить с существующими. 
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Основная часть. На рисунке изображена схема гиперболического 

симметричного бумагорежущего устройства. Прямолинейная режущая кромка 
В2С2 неподвижного ножа расположена в вертикальной плоскости , 
параллельной плоскости YOZ и отстоящей от нее на расстоянии Xв2 = Хс2. Она 
наклонена к горизонтальной плоскости под углом λ2. Режущая кромка В1С1 
вращающегося ножа в исходном положении наклонена к горизонтальной 
плоскости под углом λ1. В рассматриваемом устройстве λ1 = λ2. Ось Z совпадает 
с осью вала вращающегося ножа. Обертка шириной В непрерывно движется 
сверху вниз со скоростью Vоб. Эта скорость задается двумя резиновыми валами 
1 и 2, горизонтальная ось которых расположена на расстоянии l3 от режущей 
кромки неподвижного ножа. Оберточный материал 3 движется как бы между 
двумя вертикальными плоскостями , расположенными на расстоянии В друг от 
друга. В одной плоскости вращается точка С1, а в другой – точка В1 
вращающегося ножа. В момент касания точек С1 и С2 точка В1 вращающегося 
ножа отстает от точки В2 неподвижного ножа на угол φ. Процесс разрезания 
обертки происходит постепенно от точки С2 к точке В2 и заканчивается, когда 
точка В1 вращающегося ножа касается точки В2 неподвижного ножа. Угол 
встречи точки В1 с точкой В2 режущих кромок ножей равен Ψв2 , а угол встречи 
точек С1 и С2 равен  Ψв2 + ∆Ψ. Для гиперболической симметричной схемы 
резания существует соотношение ∆Ψ = φ/2. 

На рисунке показаны две системы осей координат: неподвижная XYZ и 
вращающаяся вместе с валом вращающегося ножа X1Y1Z1. Ось Z принадлежит 
обеим системам координат и совпадает с осью вала  вращающегося ножа. 
Начало обеих систем координат точка О находится в плоскости вращения точки 
В1 на оси вала вращающегося ножа. Ось Х1 нормальна проекции режущей 
кромки вращающегося ножа на горизонтальную плоскость. Угол между 
лезвиями ножей в момент касания Θн назван углом зева ножей. 

В начале проектирования известны длина l и ширина В отрезаемого 
этикета, поскольку заверточный автомат проектируется для заворачивания 
определенного изделия. Известно, что величина неиспользованного запаса на 
износ вращающегося ножа «b» составляет в среднем 0,7 мм. Величину l3 
выбирают из конструктивных соображений. 

Коэффициент скольжения лезвия вращающегося ножа по отрезаемому 
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материалу Кск для новых ножей следует брать в области положительных 
величин. Это связано с тем, что по мере износа и переточек ножей Кск 
уменьшается, но не следует допускать, чтобы он достигал значительных 
отрицательных величин. В современных заверточных автоматах Кск для новых 
ножей составляет 0,2-0,4. угол встречи режущих кромок ножей в конце 
разрезания обертки Ψв2 характеризует наихудшие условия перерезания обертки 
точкой В1 режущей кромки вращающегося ножа. Величину этого угла 
целесообразно выбирать для новых ножей в пределах Ψв2 = 20-30º.  

Угол ∆Ψ, под которым из начала координат видна проекция рабочей части 
режущей кромки неподвижного ножа на вертикальную плоскость XOY, 
однозначно характеризует схему резания бумагорежущего устройства. 
Величину ∆Ψ  следует выбирать в интервале от 1 до 2,5º. 

Последние три величины Кск ,Ψв2 , и ∆Ψ - параметры бумагорежущего 
устройства. Они однозначно определяют необходимые характеристики 
бумагорежущего устройства в крайних точках рабочей зоны ножей. В данном 
случае исключен четвертый параметр, координата Z, который позволяет 
определить характеристики устройства в любой точке от О до В. Как 
показывают предварительные расчеты, для проектирования устройства 
достаточно знать его характеристики при Z = 0 и Z = B. 

Таким образом исходными данными для расчета бумагорежущих 
устройств являются: l, B, b, l3,Ψв2, Кск и ∆Ψ. 

Формулы для расчета характеристик бумагорежущих устройств приведны 
в окончательном виде и сведены в таблицу.  

Такие характеристики как координаты крайних точек рабочей зоны 
режущих кромок неподвижного и вращающегося ножей, радиусы вращения 
крайних точек рабочей зоны режущих кромок ножей и углы наклона режущих 
кромок ножей позволяют вычертить расположение рабочей зоны ножей в 
устройстве. Полную длину ножей следует выбирать на 20-30мм больше, чем 
ширина этикета В. Целесообразно, чтобы длина неподвижного ножа была на 
10-15мм больше длины вращающегося ножа. 

Последние характеристики дают возможность оценить коэффициент 
усилия резания ножей Кp, зазор между режущими кромками ножей ( в данной 
схеме резания Sz = 0 ) и наибольшую ординату линии разреза обертки Yоб.нб. 
Последняя характеристика в хорошо спроектированных бумагорежущих 
устройствах не должна превышать 0,5мм. Если при некотором сочетании 
параметров, которые нежелательно изменять, Yоб.нб окажется больше 0,5мм, то в 
данной схеме резания можно уменьшить  Yоб.нб до нуля или желаемой величины 
путем поворота всего бумагорежущого устройства на угол λу вокруг 
горизонтальной оси , проходящей через точку В2.  

Из конструктивных и прочностных соображений выбирают радиус вала 
вращающегося ножа Rв и оценивают общий запас на износ и переточки 
вращающегося ножа . 

Последние две формулы в таблице дают возможность оценить абсолютное 
∆l и относительное l удлинение материалов в процессе резания. Эти 
характеристики позволяют убедится в том, что материал не разорвется от 
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деформаций, которые возникают в нем при резании в оьласти положительных 
Кск.  

Таблица 
Характеристики режущих устройств Расчетные формулы 
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Вывод 
Предлагаемую методику проектировочного расчета бумагорежущих 

устройств целесообразно применять в конструкторских бюро на стадии 
начального проектирования заверточных автоматов. 
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Аннотация. Исследовано трение единичного виступа керамики по 

нержавеющей стали в жидких пищевых средах электролитах с различными 
водородными показателями описан механизм  корозионно-механического 
изнашивания поверхностей 

Ключевые слова: коррозия, трение, износ, потенциал, разрушение, 
механизм. 

Adstract. Studied the unit acted as ceramic friction on stainless steel in the 
liquid food media electrolytes with different hydrogen indices described mechanism 
corrosion-mechanical wear surfaces. 

Key words: corrosion, friction, wear, potential disruption mechanism. 
Введение. Детали оборудования, которое эксплуатируется при трении в 

агрессивных средах-электролитах, изготавливаются из стойкой к 
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коррозионному разрушению сталей и сплавов [1]. Стойкость таких металлов в 
электролитах определяется скоростью двух процессов - анодного и катодного. 
Анодный процесс-переход ионов металла из решетки в раствор, а катодный – 
ассимиляция освободившихся при анодной реакции электронов [2]. 

Обзор литературы. Известно, что при трении в агрессивных средах 
значительно ускоряются коррозионные процессы [3, 4, 5, 6]. Скорость 
коррозионно-механического изнашивания определяется двумя факторами – 
механическим изнашиванием и анодным растворением. Часто доля убыли 
металла от коррозии превышает долю механического изнашивания [1, 5]. 
Взаимодействие поверхностей осуществляется только в местах фактического 
контакта [4], по этому выступы шероховатости при трении тел или абразивные 
частицы, присутствующие в электролите могут полностью или частично 
разрушать пассивирующие пленки и тем самым ускорять анодный процесс 
растворения металла. 

Постановка задачи. При изучении коррозионно-механического 
изнашивания металлов и определении роли коррозионных процессов ранее не 
выделялись элементарные акты взаимодействия трущихся поверхностей. 
Поэтому представляет интерес определения скорости анодного процесса при 
трении в местах фактического контакта шероховатых металлических 
поверхностей [4]. 

Контактное взаимодействие можно моделировать и определять 
электрохимические характеристики, представив его протекающим в две стадии: 
а) нарущение пассивирующих слоев при скольжении единичного выступа по 
поверхности; б) восстановление после схода выступа с поверхности. 

Результаты исследований.  

 
Рис. 1. Кинетика тока коррозии пассивации поверхности при скольжении 

единичного выступа карунда по стали 12Х18Н19Т:  
а – в кислой среде (молочная сыворотка рН 3,5); б-нейтральной (жесткая вода 

рН 3,5); в – щелочной  (известковое молоко рН 12), 1- φп.п, 2 - φст.тр, 
 
На рис.1 представлены изменения тока коррозии сразу после 
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взаимодействия стали 12Х18Н19Т с единичным выступом из корунда в 
условиях пластической деформации в кислой, нейтральной и щелочной средах 
при потенциалах, близких к стационарному при трении (φ→φст.тр), и 
потенциалах полной пассивации (φп п.). Продолжительность скольжения 
выступа по металлу не превышала 2·10-4 с. С изменением рН среды от 
нейтральной (рН 7,2) до кислой (рН 3,5) ток возрастает в два раза при всех 
значениях потенциалов, а в щелочной среде (рН 12) он в два раза больше, чем в 
кислой. Время пассивации уменьшается при переходе от кислой к щелочной 
среде. 

Результаты експерементов. Представленные данные (рис.1) показывают, 
что в этих условиях происходит полное разрушение пассивирующих пленок, 
так как значение плотности тока на поверхности фактического контакта 
достигают величин, полученных в работе [6] при резании металла. В момент 
разрушения пассивирующей пленки скорость растворения металла на 
несколько порядков выше скорости его растворения в условиях его растворения 
без трения (таблица). Следовательно, можно утверждать, что защитные пленки 
разрушаются в местах фактического контакта, а доля коррозии в изнашивании 
и ее роль в определяются прежде всего коррозионным поведением этих 
участков поверхности трения. В зависимости от свойств агрессивной среды и 
условий трения доля убыли металла в результате коррозии может изменятся от 
20 до 100%.  

Таблица 
Скорость растворения стали 12Х18Н19Т в условиях воздействия сред с 

различным водородным показатилем  

Кислотность 
среды рН 

Скорость растворения , мм/год 
На образце  На фактическом пятне контакта 

Без трения 

При трении 
по 

химическому 
анализу 
среды 

По 
максимальному 

току* при 
φ→φст.тр 

По 
максимальному 
току при φ п.п. 

3,5 0,001 6,4 12·102 5,9·103 
7,2 0,0005 1,5 3,4·102 2,7·103 
12 0,0005 0,6 6,9·102 11,5·*103 

* Скорость коррозии на фактическом пятне контакта, рассчитанная по максимальному 
току в момент разрушения пассивирующей пленки. 

 
На основании изложенного выше механизм коррозионно-механического 

изнашивания может быть представлен двумя определяющими и 
взаимосвязанными процессами: коррозией свежеобразованных поверхностей и 
усталостным разрушением в результате передеформирования в местах 
фактического контакта. Схематически эти процессы показаны на рис. 2. Выступ 
шероховатости (или твердая чистка) скользит по поверхности, деформируя ее и 
разрушая частично или полностью пассивирующую пленку. На 
свежеобразованной поверхности протекает интенсивный процесс анодного 
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растворения металла. 

 
Рис. 2. Схема  коррозионно-механического изнашивания 

1 – защитная пленка; 2 – деформирований металл;  3 – разрушение пленки;           
4 – ювенальная поверхность;  5 – вновь образованная защитная пленка;               

6 – уменьшение тока коррозии  
 
Вывод. Модель процесса разрушения поверхностей трения позволяет 

более полно оценивать поведение металлов при трении в пищевых                        
средах – электролитах и материалы для производства технологического 
оборудования. 
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Аннотация. Предложены рациональные геометрические параметры 
заточки ножей в аппаратах  для завертывания конфет исходя из 
износостойких сталей, выбранных для их изготовления. 
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Abstract. The rational geometric parameters of sharpening knives in the 

apparatus for wrapping chocolates on the basis of wear-resistant steel, chosen for 
their production. 

Keywords: knife, sharpening, angles, steel, cutting, resistance. 
Введение. Для определения влияния геометрических параметров 

бумагорежущих ножей (БН)  конфетозаверточних автоматов на их стойкость 
проводилась весьма длительные стойкостные испытания в лабораторных и 
производственных условиях по методике, изложенной ранее[1-3]. Ножи 
испытывались в серийных бумагорежущих устройствах(БУ)типа ИЗМ [1,3] на 
отечественных кондитерских фабриках и в лаборатории НУБиП Украини на 
установке для стойкостных испытаний БН, конструкция которой приведена в 
работе [2]. 

Испытывались ножи из сталей 9ХС, ХВГ, 55Х6В3СМФ и Р6М5, 
неподвижные – с передними углами 0, 10, 20, 30, 40 °, а вращающиеся – с 
задними углами 10, 20, 30, 40º. Задний угол неподвижного и передний угол 
вращающегося ножей оставались неизменными (α 2=γ1 =0º ). 

Результаты исследований.  На рис. 1 показано изменение стойкости 
бумагорежущих ножей из стали 9ХС в зависимости от заднего угла α1 
вращающегося ножа при различных значениях переднего угла γ2 неподвижного 
ножа.Стойкость ножей из этой стали в серийных БУ с гиперболической 
симметричной схемой резания [1, 2] может изменяться от 2 до 7,7 млн. циклов в 
зависимости от сочетания геометрических параметров вращающегося и 
неподвижного ножей. Наибольшую стойкость можно получить, заточив 
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неподвижный нож с передним углом γ2 = 10-20º , а вращающийся – с задним 
углом α1= 22,5 -31,5°( оптимальная область на рис. 1 заштрихована). 

Приняв передний угол неподвижного ножа, равным 0°, максимальную 
стойкость можно получить при заднем угле вращающегося ножа 20-25°, а при 
дальнейшем его увеличении она резко снижается. Это можно объяснить 
снижением микропрочности режущего клина, в результате чего образуются 
сколы на режущем лезвии ножа с α1= 40º во время приработки, величина 
которых достигает 70-90 мкм. 

При уменьшении переднего угла неподвижного ножа γ2 от 20 до 0° 
возрастает интенсивность его изнашивания, что связано, прежде всего, с 
увеличением пути трения вращающегося ножа по неподвижному в процессе 
резания оберточных материалов. 

 
Рис 1. Зависимость стойкости 
вращающихся ножей из  стали 

9ХС от заденего угла  α1 при 
различных значениях  переднего 

угла неподвижного ножа ν2. 

 
Рис. 2. Результаты стойкостных 
испытаний вращающихся ножей 

из инструментальных сталей 
различных марок при измерении 

заднего угла режущего лезвия. 
 

 С увеличением переднего угла неподвижного ножа γ2  от 20 до 40° 
стойкость вращающегося ножа снижается примерно в два раза. По мнению 
авторов это связано со снижением прочности режущего лезвия. Под действием 
циклических нагрузок режущее лезвие неподвижного ножа скалывается , 
возрастают микронеровности на его рабочих поверхностях, что отрицательно 
влияет на работоспособность вращающегося ножа, особенно если угол 
заострения мал.. 

При возникновении сколов на лезвии неподвижного ножа возникает 
необходимость в подтяжке ножей. Силы, действующие на режущее лезвие 
вращающегося ножа, возрастают и на нем также возникают сколы. Этот взвод 
подтверждается тем, что использование вращающихся ножей с большими 
углами заострения при роботе в паре с неподвижными ножами с углом γ2= 30-
40° является более выгодным, чем использование ножей с меньшими углами 
заострения (см. рис.1). 
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На величину оптимальных геометрических параметров ножей  
существенно влияют материал ножей, его прочностные характеристики. Были 
проведены испытания ножей из различных материалов в производственных 
условиях. Для испытаний использовались модернизированные под БН типа 
ИЗМ БУ ирисозаверточных машин «Futurus». 

После испытания вращающихся и неподвижных ножей из сталей ХВГ, 
55Х6В3СМФ и Р6М5 были построены области распределения стойкости по 
результатам испытаний трех пар. Задний угол вращающегося ножа изменялся в 
пределах 10-40° , передний угол вращающегося ножа  и задний угол 
неподвижного были равны 0°, а передний угол неподвижного ножа был принят 
равным 10°. 

Установлено (рис. 2), что стойкость ножей из стали ХВГ, из которой 
изготовляют серийные БН, чрезвычайно низка по сравнению с ножами из 
сталей Р6М5 и 55Х6В3СМФ. Ножи из стали 55Х6В3СМФ имеют стойкость в 
2,5 – 3 раза, а ножи из стали Р6М5 в 4-5 раз выше, чем ножи из стали ХВГ. 
Максимальная стойкость была получена у ножей из сталей ХВГ (при 
α1=20°),55Х6В3СМФ ( при α1= 30°) Р6М5( при α1= 37,5°). 

Выводы 
1. С улучшением прочностных и износных характеристик сталей 

оптимальный диапазон углов α1 смещается в область больших значений. 
2. Сталь ХВГ не удовлетворяет требованиям, которые целесообразно 

предъявлять к материалам для изготовления БН в устройствах исследуемого 
типа, поскольку она обладает значительной карбидной неоднородностью и 
низкой прочностью в условиях циклических нагрузок. 

 
Литература 
1. Ипатов А. К. Повышение стой кости бумагорежущих ножей 

ирисозавертточных машин: Автореф. дис. … канд. техн.  наук. К., 1974. 30 с. 
2. Сухенко Ю. Г. Исследование процесса резания тонколистових 

оберточных материалов в заверточных автоматах: Автореф. дис. канд. техн. 
наук. К., 1981. 25 с. 

3. Сухенко Ю. Г. О характере изнашивания ножей в бумагорежущих 
устройствах заверточных автоматов.- Пробл. Трения и изнашивания : Респ. 
межвед. науч.- техн. сб., 1981 вып . 20 с. 78-82. 

4.  Сухенко Ю.Г., Литвиненко О.А., Сухенко В.Ю. Надійність і 
довговічність устаткування харчових і переробних виробництв: [підруч. для 
студ. напряму "Інж. механіка" вищ. навч. закл.] / Ю.Г. Сухенко,                       
О.А. Литвиненко, В.Ю. Сухенко ; за ред.: Ю.Г.Сухенко ; Нац. ун-т харч. 
технологій. - К. : НУХТ, 2010. - 547 с.  

Стаття відправлена 1.10.2016 р. 
© Сухенко Ю.Г., Муштрук М.М., Бойко Ю.И. 

 
 
 
 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 48 



 Том 3. Выпуск 3 (44)                                                                                                                        Технические науки 

ЦИТ: 316-081 
DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-3-081 
УДК 621.793:669.156.8 

Сухенко Ю.Г., Ясинська О.Г., Муштрук М.М., Сухенко В.Ю.  
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТРУКТУР ПРИ 

ТРЕНИИ ПЛАЗМЕННИХ ПОКРЫТИЙ 
Національний університет біоресурсів и природокористування  України,  

м.Київ, вул. Героїв Оборони 12, 03041 
Y.G. Sukhenko,  Jasuns’ka O.G., M.M. Mushtruk,  V.Y. Sukhenko 

FEATURES OF FORMATION OF SURFACE STRUCTURES IN PLASMA 
COATINGS FRICTION 

National university of life and environmental sciences of Ukraine, 
Kyiv, Heroes of Defense 12, 03041 

 
Аннотация. Представлены результаты исследования антифрикционных 

свойств, структуры и фазового состава покрытия из порошка на основе 
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Abstract. The results of investigation of anti-friction properties, structure and 
phase composition of the coating powder based on Ni-Al, sparingly doped (~ 1%) 
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Введиние. Плазмовое напыление получило все большое распространение 

для упрочнения деталей. Благодаря своим технологическим особенностями оно 
способствует формированию структур, обеспечивающих высокою 
износостойкость и необходимый уровень антифрикционности деталей. 

Методика исследований. Покрытия толщиной 300 мкм, полученные 
плазменным напылением, исследовали с помощью методов оптической и 
растровой электронной микросткропии с применением 
микрорентгеноспектрального анализа. Фазовый рентгеноструктурный анализ 
проводили на установке Дрон-3. Испытания покрытий на трение проводились в 
паре с бронзой БрАЖМц 10-3-1,5 на машине торцового трения при нагрузках 5-
25 МПа и скоростях скольжения 0,15-1м∕с в среде масла АМГ-10 [1]. 

Для установления взаимосвязи между условиями трения и 
антифрикционными характеристиками использовали метод математического 
планирования эксперемента [2]. Испытания проводили на трех уровнях и по 
двум факторам. Значения входных параметров выбирались из условий 
эксплуатации изделий. В качестве параметров оптимизации была выбрана 
интенсивность изнашивания бронзового контртела. 

Результаты исследований. Металолографический и рентгеноструктурный 
анализ исходных порошков показал, что основными фазами в них являться 
интерметаллиды никеля NiAl. Ni3 Al. Структура покрытий по фазовому составу 
несколько отличается от структуры исходного порошка благодаря 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 49 



 Том 3. Выпуск 3 (44)                                                                                                                        Технические науки 

взаимодействиюю порошка с рабочим газом и кислородом воздуха [3]. 
Основными фазами в структуре покрытий являются алюминиды никеля и 
пересыщенный твердый раствор алюминия в никеле. В покрытиях обнаружено 
большое количество оксидов алюминия и различные количества никеля, 
титана, хрома. 

Наблюдалась значительная дефектность структур покрытий в виде макро- 
и микропор, полостей пустот, что в значительной степени снижает их 
пластичность и прочность. 

Интенсивность изнашивания бронзы по мере роста нагрузки увеличивается 
(рис. 1), что соответствует данным приведенным в работе [4]. Наблюдалось 
заметное уменьшение интенсивности изнашивания бронзы при повышении 
скорости скольжения. 

В начале триботехнических испытаний благодаря значительной 
шероховатости поверхности плазменных покрытий наличию поверхностной 
пористости (5-7 %), а также адгезионному взаимодействию происходит  
перенос бронзы на покрытие, что приводит к изменению состава поверхности 
трения, ее топографии и пористости на 2,5-3,5%. 

 
Рис. 1. Изменение суммарной интенсивности изнашивания I бронзы 

БрАЖМц 10-3-1,5 при изменении нагрузки P и скорости скольжения V при 
трении по плазменному покрытию порошком  Ni-Al 

 
При невысоких удельных нагрузках (до 6 МПа) отделившиеся частицы 

покрытия в основном выносятся из зоны трения, что подтвердждаются 
стабилизацией коэффициента трения и малой интенсивностью изнашивания 
пары трения [1]. При средних нагрузках (до 16 МПа) реализуется механизм 
избирательного переноса с образованием на поверхности бронзы медной 
пленки. Механические, химические и термические воздействия риводят к 
ослаблению связей между измененным поверхностным слоем покрытия и его 
подповерхностными слоями и способствуют отделению этого слоя и 
образованию продуктов износа размером до 1мкм. При этом возникают гладкие 
полированные поверхности. Попадая между сопряженными поверхностями, 
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продукты износа частично разрушают пластифицированную поверхностную 
пленку меди на отдельных участках, вызывая ее царапание и образование 
новых продуктов износа. Таким образом, представляет собой динамическое 
равновесие актов разрушения и восстановления вторичных структур.  

При средних нагрузках покрытие мало изнашиваются, а износ бронзы 
заметный на стадии приработки.. Увеличение удельной нагрузки до 25 МПа 
при скорости скольжения 0,15 м/с приводит к росту интенсивности 
изнашивания, а затем и к появлению очагов схватывания. При этом изменение 
коэффициента трения носит скачкообразный характер, что связано с 
увеличением шероховатости поверхности [4], появлением значительного 
количества продуктов износа. По данным микрорентгеноспектрального 
анализа, частицы износа являются  оксидами алюминия, содержащими 
переменное количество никеля, хрома, титана. 

Металлографические исследования показали, что увеличение 
поверхностной пористости до 6,0-8,0% обусловлено преимущественным 
выкрашиванием оксидов, расположенных в объеме пор и вокруг них. Попадая 
между спряженными поверхностями, твердые оксиды внедряются в мягкий 
материал контртела, шаржируют его и пропахивают сопряженную поверхность 
на глубину 2-5 мкм, а новые продукты износа вызывают заметный износ 
бронзы. 

При скорости скольжения 1 м/с  и удельной нагрузке 25 МПа, характер 
процессов, происходящих на поверхности трения бронзы и покрытия, 
качественно не изменяется. Интенсивность изнашивания уменьшается падает 
благодаря усилению смазочного действия и уменьшении. вязкости медной 
пленки, что также подтверждается в работе [5].  

Исследования подповерхностных слоев показали, что они испытывают 
значительное силовое  воздействие,  заметное при нагрузках более 15МПа, что 
переоентирует структурные составляющие бронзы параллельно поверхности 
трения. Происходит одноаременно уплотнение подповерхностных слоев 
покрытия, в нем появляются микротрещины, направленные перпендикулярно 
трущейся  поверхности. Объединяясь, трещины приводят к выкрашиванию 
покрытия, разрушению вторичных структур и образованию очагов 
схватывания. В причинах разрушения преобладает адгезионная составляющая. 
Это проявляется в появлении большого количества раковин на поверхностях 
трения. 

Выводы.  
1. При умеренных нагрузках (5-15МПа) характеристики трения покрытия 

системы Ni-Al по бронзе БрАЖМц 10-3-1,5 определяются процессами 
избирательного переноса. При этом износ покрытия отсутствует.  

2. При нагрузках свыше 25 МПа износостойкость покрытия определяется 
его когезионной прочностью. 
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Введение. Это исследование является продолжением работ, проводящихся 

на процессов и оборудования переработки продукции АПК Национального 
университета биоресурсов и природопользования Украины  в течение ряда лет. 
Целью его является повышение стойкости инструмента для разрезания 
оберточных материалов на заверточных автоматах для упаковки пищевых 
продуктов, в частности конфет.  

Методика исследования. На рис.1 представлена схема поперечного 
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сечения бумагорежущего узла ирисозаверточного автомата типа ИЗМ [1]. 
Оберточный материал 3 подается роликами 1 и 2 с равномерной скоростью Vоб 
и перерезается в момент прохождения лезвия вращающегося ножа 4 мимо 
лезвия неподвижного ножа 5. 

Эксперименты проводились с вращающимися ножами бумагорежущего 
узла, на переднюю грань которых наносилось детонационное покрытие из 
твердого сплава ВК15 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема поперечного сечения бумагорежущего узла 

ирисозаверточного автомата типа ИЗМ 
 

Ножи изготовлялись из стали 45 и закаливались до твердости HRC 52. Для 
нанесения на них покрытия был изготовлен специальный манипулятор, 
позволяющий передвигать нож перед стволом детонационной пушки со 
скоростью, обеспечивающей получение покрытия заданной толщины. Было 
изготовлено три пары ножей с толщиной покрытия 20, 25 и 40 мкм. Покрытие  
толщиной 20 мкм наносилось за один проход, 25 мкм – за два прохода, 40 мкм – 
за четыре прохода. Колебания толщины покрытия не превышали 5 мкм. 

Перед испытаниями ножи затачивали по передней грани кругом из эльбора 
ЛЧК Л12 125/100. После заточки на микроскопе МИС-11 измеряли радиус 
округления режущей кромки ρ, с помощью лупы ЛПИ-457 – наличие сколов на 
режущем лезвии и на инструментальном микроскопе – прямолинейность 
режущей кромки [2]. Эти параметры у всех ножей были приблизительно 
одинаковыми и составляли : радиус округления режущей кромки ρ = 2-5 мкм, 
непрямолинейность режущей кромки – до 0,02 мм и во всех случаях на лезвиях 
были сколы глубиной до 20 мкм. Неподвижные ножи из стали ХВГ также 
имели сходные начальные параметры, но сколы не были обнаружены. 

Геометрические параметры ножей измерялись в 13 сечениях, причем 
сечения с 5-го по 9-е располагались на рабочем участке ноже (участок, где 
происходит разрезание обертки). Испытания проводились на лабораторной 
установке, имитирующей реальный процесс резания оберточных материалов на 
заверточных автоматах типа ИЗМ, оснащенной счетчиком циклов СЕ-65. 

Ножи с покрытием из ВК15 толщиной 20 мкм проработали 148,6 тыс. 
циклов до полного затупления, при котором округление лезвия достигло  ρ = 
40-50 мкм, т. е. меньше одной смены работы машины. Следовательно, в этом 
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Введение. В высокопроизводительных заверточных машинах, в частности, 

в ирисозаверточных, применяются бумагорежущие устройства (БУ) с одним 
неподвижным и одним вращающимся ножами. Резание в таких устройствах 
осуществляется, в основном, по цилиндро-гиперболической схеме, при которой 
режщее лезвие вращающегося ножа, описывает при вращении цилиндрическую 
поверхность, а лезвие неподвижного ножа, при инверсии вращзения, – 
поверхность гиперболоида вращения. Это значит, что узел невозможного 
настроить на резание без облома режущего лезвия, что значительно снижает 
стойкость бумагорежущих ножей (БН) [1]. Описанная схема заложена в 
конструкцию БУ конфетозаверточных автоматов типа  ЗКЦА и 
ирисозаверточных ИЗМ,ИЗМ-1 и ИЗМ-2. 
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В настоящее время в БУ автоматов ИЗМ-1 и ИЗМ-2 предусматривается 
гиперболическая симметричная схема резания [3], обеспечивающая 
выполнение условий нормального касания режущих лезвий. Это означает, что 
при настройке и работе узла лезвия не обламываются. Однако их 
износостойкость недостаточна.  

Методика исследований. Для выбора оптимальных конструкций, 
технологических и эксплуатационных параметров БН автором создана 
лабораторная установка, моделирующая условия работы БН на заверточном 
автомате (рис.1). На сварном основании 1 закреплены П-образная рама 14 и 
электродвигатель 3, который посредством муфты 19 связан с редуктором17, 
обеспечивающим ступенчатое регулирование частоты вращения вала БУ 5.  

 
Рис.1. Установка для стойкостных испытаний бумагорежущих ножей. 

 
Через редуктор 4 крутящий момент передается от вала на механизм 

протяжки обертки 6. Применение редуктора позволило уменьшить длину 
отрезаемого оберточного материала, т. е. уменьшить его расход в несколько 
раз.  

Механизм протяжки обертки кинематически связан с валом БУ и со 
счетчиком циклов типа СЕ- 65 8 посредством компенсационной пружины 
7.Механизм резания фиксируется на П-образной раме захватом 9 и может 
перемещаться рычагом подъема и поворота 16 вокруг оси навески. На П-
образной раме смонтирован также кронштейн 12,на котором установлен 
бобинодержатель 11 с узлом регулирования положения обертки 10. 
Оберточный материал поступает в БУ по направляющим роликам 13. Пуск 
двигателя осуществляется пакетным переключателем 20,а изменение мощности 
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в электрической цепи контролируется ваттметром 2. При настройке БУ 
приводится в движение вручную маховиком 18.Контроль за работой редуктора 
осуществляется через смотровой проем 15.  

На описанной установке по гиперболической  симметричной схеме 
разрезался парафинированный этикет типа ОДПЭГ-40 и исследовался характер 
изнашивания БН в 13 сечениях по длине режущего лезвия 
(рис.2),расположенных таким образом, что в сечениях 1-4,5-9,10-13 
соответственно осуществляется заход вращающегося ножа на неподвижный, 
резание этикета и сход вращающегося лезвия неподвижного.  

Перед испытаниями и в процессе работы ножей через ножей каждые 
50 000 циклов проводились лабораторные исследования, при которых 
определялись твердость материала ножей (твердомером типа Роквелл) , 
непрямолинейность режущей кромки (инструментальным микроскопом),фаска 
износа (двойным микроскопом МИС-11 с рисовальным аппаратом РА-4, 
профилографом-пролфилометром ВЭИ, Калибр, мод.201-шероховатость 

aR граней режущего лезвия, шероховатость режущего лезвия zR и наличие 
зазубрин и вмятин на нем (оптической системой прибора ПМТ-3) [2, 3]. 

 
Рис. 2. Расположения сечений на вращающемся ноже, в которых 

производились измерения ширины фаски износа. 
 

Для испытания на изнашивание из партии серийных ножей было отобрано 
3 пары ножей из стали ХВГ, которые после термообработки имели твердость 
HRC  59-60. Ножи затачивались кругом из эльбора марки ЛПП 200×10×3×32 
Л10СК 100%  на режиме, обеспечивающем непрямолинейность режущих 
кромок меньше 0,02 м, радиус округления режущего лезвия в пределах 3-6 мкм, 
шерховатость граней ножей aR =0,2-0,3 мкм ( крV =30м\с, прS =12 м\мин, t =0,02 
мм дв. ход.  

Результаты исследований. Измерение профиля режущего лезвия в 
зависимости от количества циклов, отработанных ножом, показано на рис. 3, из 
которого видно, что до величины линейного износа, равного 0,05-0,08 мм, 
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форму режущего лезвия можно характеризовать радиусом округления. 

 
Рис. 3. Изменение профиля режущего лезвия вращающегося ножа в 

сечении в зависимости от продолжительности работы. 
 
 Однако в дальнейшем лезвие не округляется, оно принимает  

криволинейною форму. Было установлено, что наиболее закономерно во 
времени изменяется фаска износа измеренная в направлении, перпендикуляром 
к биссектрисе угла заточки режущего лезвия, а также линейный износ 
режущего лезвия в направлении биссектрисы угла заточки. Эти величины и 
были приняты для характеристики износа режущего лезвия. Первая их них 
характеризует остроту режущего лезвия, а вторая – длительность работы БУ без 
подналадок (подтяжек ножей). 

На рис. 4 представлен график зависимости фаски износа f от количества 
циклов цn , отработанных вращающимся ножом, для различных сечений (см. 
рис. 2), расположенных по длине режущего лезвия. Кривые износа в 
исследуемых сечениях идентичны. На них явно выражены периоды 
приработки, установившегося и катастрофического износа.  

Для серийных  ножей из стали ХВГ, заточенных кругами из эльбора, 
период приработки длится 0,25-0,5 млн. циклов, период установившегося 
износа – 5,5…6,5,а при 7 млн. циклов нож катастрофически изнашивается. 
Таким образом, стойкость ножей из стали ХВГ достигает 5,5…6,5 млн. циклов. 

 
Рис. 4. Изменение фаски износа в процессе изнашивания вращающегося 

ножа в сечениях: 1-2; 2-12; 3 – 4; 4-5; 5 – 7; 6 – 8: 7 – 9. 
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Из рис.4 также следует, что в различных сечениях по длине режущего 
лезвия интенсивность изнашивания различна как в период приработки, так и в 
период установившегося износа.  Однако, в общем случае, на участке , где 
происходит резание этикета, она гораздо меньше, чем на участке, где  его нет, и 
осуществляется металлический контакт. Например, при наработке 5 млн. 
циклов на вращающемся ноже в сечении 2 образуется фаска, равная 255 мкм, в 
то время как в сечении 7 ее ширина составляет 90 мкм, т. е. приблизительно в 
2,5 раза меньше. 

 
Выводы. 
1. Этикет положительно влияет на процесс изнашивания БН. Поэтому с 

целью экономии дорогостоящих оберточных материалов целесообразно 
проводить стойкостные испытания бумагорежущих ножей без использования 
этикета. 

2. Стойкость ножей из стали ХВГ, заточенных кругом из эльбора, в 
серийных устройствах типа ИЗМ – 1 и ИЗМ – 2 состваляет5,5-6,5 млн. циклов. 
Для ее увеличения необходимо подобрать рациональную пару материалов для 
вращающегося и неподвижного БН. 
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Анотація. Запропонована методика розрахунку режимів опрацювання 
матеріалів різанням з використанням ПЕОМ, що дає можливість їх 
оптимізувати. 

Ключові слова: матеріал,  різання,  режими, оптимізація. 
Abstract. The proposed method of calculation modes processing of materials by 

cutting using a pc, which allows them to optimize. 
Key words: material, cutting, regimes, optimization. 
Вступ. За сучасних умов розвитку науки і техніки, інтенсифікації 

виробництва і машинобудування, актуальне є впровадження прогресивних 
методів проектування та оптимізації технологічних процесів обробки деталей 
машин і механізмів. Вирішення цього завдання можливе лише за умови 
розширення меж використання обчислювальної техніки. 

Через це при розробленні робочих програм та методики викладання 
університетського курсу технології машинобудування головну увагу ми 
приділяємо широкому застосування ЕОМ не тільки для прискорення обчислень, 
а й для варіантної 

проробки технологічних процесів і находження оптимальних режимів 
механічної обробки заготовок деталей із різних матеріалів. 

З цією метою методичні розробки до лабораторних та курсових робіт ми 
намагаємося формувати у такій послідовності: постановка задачі, порядок її 
розв’язання, алгоритм і програма обчислення на ЕОМ, коментар до програми, 
вибір вихідних даних для розрахунку. Окремі етапи програми формують 
студенти. 

Основна частина. При виконанні лабораторних робіт з вивчення впливу 
режимів різання на точність, якість та шорсткість обробленої поверхні при 
різанні, свердлінні, зенкеруванні, протягуванні конструкційних матеріалів 
перед студентами ставляться завдання вибирати оптимальну комбінацію 
швидкості різання V, глибини різання t і подачі S,які забезпечують 
найефективніше використання ріжучого інструменту, найвищу продуктивність 
та найменші витрати на обробку. 

Для розв`язання цієї задачі в методичних розробках запропонований метод 
формалізації загальноприйнятої послідовності розрахунку та прийоми 
машинного пошуку і розрахунку режимів різання. 

Розглянемо хід  розв`язання  задачі по визначенню оптимальних  методів 
обробки однієї поверхні заготовки на токарному верстаті, який має ряд подач: 

.,...,, 21 kSSS  
За нормативними даними за певних умов(глибина різання it , твердість 
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оброблювання матеріалу iHB ,період стійкості інструменту Т можна знайти для 
кожного значення iS  швидкість iV .Одержимо ряд швидкостей V1,V2,…, nV ,які 
можуть бути реалізовані з урахуванням ряду обертів шпинделя верстата 
n1,n2,…, kn . 

Якщо розмістити по вертикалі ряд подач верстата S та відповідний йому 
ряд швидкостей Vі, а по горизонталі-ряд чисел обертів шпинделя n то одержимо 
наведену далі матрицю, на перехресті Vі – ni в якій будуть значення діаметрів 
заготовки d, розрахованих за формулою 

,1000

k

k
n n

Vd
π

=

Зі зміною умов обробки (t, T, HB та ін.) ряд допустимих швидкостей 
kVVV ,...,, 21 в матриці буде зміщуватися відносно .,...,, 21 kSSS Відповідно у 

матриці мінятимуться і значення діаметрів. Зміщення ряду швидкостей можна 
здійснити за рахунок введення коригуючих коефіцієнтів. Ці посилання і 
покладені в основу запропонованої методики та алгоритму машинного 
розрахунку режимів різання. 

 n1 n2 … nk 
V1 S1 d2

 (1)
 d2

 (1) … dn
 (1) 

V2 S2 d2
 (2) d2

 (2) … dn
 (2) 

. 

. 
. 
. 

. 

. 
. 
. 

. 

. 
. 
.. 

Vk Sk d2
 (k) d2

 (k) … dn
 (k) 

Постійна інформація – кількість обертів і подач - вводяться студентами в 
ЕОМ у вигляді векторів з початковими значеннями першого ступеня, 
знаменниками рядів та кількості ступенів (відповідно до паспортних даних 
верстата). 

Вектор кіькості обертів має вигляд 
{ },,,0 kJnR n=



а кількість подач - 
{ }kJSR S ,,0=



Число обертів кожної ступені обчислюють за формулою 
Jnn k

nk ⋅ −= 1

0

Коефіцієнти, які характеризують ряд швидкостей при зміні твердості, 
глибини різання, стійкості інструменту мають градацію за загальноприйнятими 
інтервалами цих показників. 

На першому рівні (при нормальному значенні цих параметрів) коригуючі 
коефіцієнти дорівнюють нулю, тобто зміщення ряду швидкостей немає. З 
огляду на це інформацію допустимих швидкостей різання зручніше вводити в 
ЕОМ не у формі табличного ряду, складеного за нормативами режимів різання, 
а у вигляді вектора { },,0 vJVV = де 0V - початкове значення ряду швидкостей і

vJ - знаменник цього ряду. 
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Початкове значення ряду швидкостей визначають аналітично за 
формулою  

)200(,,,0 HBCV StT vv yxm
nv=  

при початкових значеннях глибини різання t,подачі 0S ,твердості 
оброблюваного матеріалу HB і стійкості інструменту T, 

Знаменник ряду швидкостей визначається відношенням ,02 VVJ =  або 
jv,= jS

jv, тобто дорівнює знаменнику ряду подач верстата у степені .J v  
Таким чином, у пам`яті ЕОМ зберігається уявна матриця, в якій задані 

початкові координати матриці та характер зміни ступенів. При пошукові 
допустимих режимів різання машина будує цю матрицю, але тільки в області 
допустимих режимів обробки. Означена область в матриці обмежується по 
вертикалі при чистовому обточуванні умовами заданої точності та шорсткості 
,при чорновому точінні - силовими факторами. 

У межах цієї області обмежені діапазони ряду подач, швидкостей різання 
і відповідні їм максимальні кількості обертів, за яких можна обробляти 
поверхню виробу заданого діаметра. Пошук максимального значення величини 
ns виконується покроковим способ. 

Алгоритмом задачі передбачена також перевірка відповідності вибраних 
режимів потужності верстата та  міцностей  інструмента і верстата. При 
чистовій обробці, зважаючи на незначні сили різання, режими різання за 
потужністю не перевіряються. 

Алгоритмом також передбачена можливість вибору при чорновій обробці 
глибини різання, тобто максимального значення ii Sn , . 

Рекомендовані нормативами швидкості різання орієнтовані на одержання 
економічно доцільних режимів обробки при заданій потужності інструмента. 
Через це, знаходячи максимальне значення ii Sn , , одержуємо і оптимальний 
варіант режимів різання. 

Аналогічний підхід пропонується студентам для визначення режимів 
різання при розрахунку операцій фрезерування, свердління, зенкерування,  
протягування головним чином у лабораторних роботах. 

Після такого розрахунку студенти звичайно виконують механічну обробку 
заготовки на металорізальному верстаті при визначених режимах різання і, 
після відповідного контролю, впевнюються, що вони забезпечують одержання 
необхідного квалітету точності шорсткості та якості поверхні. 

Особливо ефективним є застосування ЕОМ при виконанні курсових 
проектів. За нашими даними, близько 70% студентів використовують ЕОМ для 
визначення оптимальних припусків на механічну обробку, в 50% проектів для 
розрахунку режимів різання, сили та потужності різання при обробці на 
токарних, фрезерувальних,  свердлувальних та інших верстатах. 

Висновок. Використання обчислювальних методів при виконанні завдань,  
які включають технологічні дослідження, дає можливість позбутися 
суб`єктивної оцінки технологічних процесів, підвищити надійність, 
достовірність висновків і рекомендацій щодо їх вдосконалення, скоротати час і 
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матеріальні витрати на проведення дослідів. 
Використання вказаних методик сприяє свідомому застосуванню 

студентами обчислювальної техніки при  розв`язанні  практичних 
технологічних задач. 
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Анотапція. Досліджені робочі характеристики нового кулькового млина і 
запропоновані раціональні жежими подрібнення сировини. 

Ключові слова: млин, подрібнення, швидкість, зусилля, потужність. 
Abstract. Researched performance of a new ball mill and the rational zhezhymy 

grinding of raw materials. 
Key words: mill, milling, speed, force, power. 
Вступ. Інтенсифікація  сучасних технологій подрібнення зернової 

сировини і підвищення ефективності процесу є найбільш перспективним і 
актуальним напрямком отримання дрібнодисперсних продуктів .Однак 
надмірно тонке подрібнення ініціює додаткові витрати електроенергії ,знижує 
ефективність технологічного обладнання та погіршує умови фракціонування 
продукту [1, 2]. 
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Анотація. Приведені результати аналізу термодинамічних 

парокомпресійних циклів на екологічно безпечних холодильних агентах і 
холодильних машин для роботи у складі мобільних комплексів охолодження 
зерна. 
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Abstract. The results of the analysis of the thermodynamic steam compression 

cycles on environmentally friendly refrigerant and refrigerating machine to work in 
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the complex mobile cooling grain. 
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Вступ. Метод охолодження зерна штучно охолодженим повітрям дозволяє 

зберігати зерно і насіння олійних культур з підвищеною вологістю протягом 
довгого часу. Крім того, що метод зберігає якість і є екологічно чистим, він 
дозволяє зменшити енерговитрати в 2-4 рази в порівнянні з використанням 
традиційної сушки зерна. 

Проблема. Вирішення задач низькотемпературного зберігання зерна 
пов'язане з розробкою мобільних транспортних холодильників з холодильною 
потужністю від 50 кВт і вище.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідея використання штучного 
холоду не нова і вже давно застосовується за кордоном в США, Німеччині, 
Японії, Австралії і інших високорозвинутих країнах. Фахівці Німеччини і Чехії 
підрахували що використання штучного холоду для зберігання зерна 
підвищеної вологості економічніше в порівнянні з сушкою на 25...30 %. У 
Японії, завдяки охолодженню, тривалість зберігання рису збільшилася в 2 рази 
і складає 2 роки. При охолодженні в порівнянні з традиційною сушкою зерно 
виходить екологічно чистим, виключена денатурація білка, забруднення зерна 
вуглеводнями, сажею, окисами сірки і азоту, важкими металами, нітритом і 
нітратами. Застосування штучного холоду при зберіганні зернових покращує 
смакові і хлібопекарські властивості зерна. 

Мета досліджень: Теоретичний аналіз основних холодильних циклів з 
урахуванням особливостей експлуатації. 

Результати досліджень: Нами опрацьовані схеми охолодження зерна в 
типових зернових складах з використанням поперечних і поздовжніх каналів. 
Також розглянули варіанти охолоджування зерна в елеваторах з використанням 
над- і підсепараторних силосів і ємкостей, тобто охолодження зерна в потоці. 
Зниження енерговитрат досягається внаслідок того, що такі установки 
працюють в режимі теплового насоса, а це дозволяє не тільки охолоджувати 
зерно, але і тепло, яке виділяється, надалі використовувати для екологічно 
чистої сушки зерна Наприклад: для підігріву у разі виготовлення насіневого 
матеріалу, або у випадку переробки на борошномельних і круп'яних заводах; 
опалювання приміщень, теплиць. 

З урахуванням необхідної холодильної потужності і малогабаритних 
характеристик, в мобільних системах охолодження зерна найбільші 
перспективи мають парокомпресійні холодильні машини (ПКХМ) і газові 
(повітряні) холодильні машини (ГХМ).  

До переваг ГХМ відносять відсутність проблем з робочим тілом – повітря 
вибухопожежобезпечне і може подаватися безпосередньо в охолоджувальні 
приміщення. ГХМ прості в експлуатації і не чинять негативний вплив на 
озоновий шар атмосфери. До недоліків ГХМ відносять низьку енергетичну 
ефективність при роботі на температурному рівні -30 ... -20 °С. Так, наприклад, 
при температурі -30 °Сдійсний холодильний коефіцієнт ПКХМ вищий, ніж 
ГХМ  в 2,1-2,9 рази . 

Проблеми використання ПКХМ в системах охолодження зерна пов'язані з 
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переходом на озонобезпечні холодагенти. В даний час пропонується цілий 
спектр замінників традиційного холодагенту ПКХМ – R12 [1], у тому числі і 
природними, наприклад, аміаком [2]. 

Для визначення перспектив використання традиційних і нових 
холодагентів в системах охолодження в зернових господарствах проведений 
термодинамічний аналіз циклів ПКХМ.  

Розрахунок циклу ПКХМ проведений для таких умов. Температура 
кипіння холодагенту прийнята з врахуванням оптимального рівня температур 
зберігання зерна (5 ºС і 10 ºС [3]), температурного напору між зерном і 
охолодженим повітрям (10 ºС), і перепаду температур в типовому 
повітроохолоджувачі (10 ºС [4]), тобто -15 ºС і -10 ºС. Температура конденсації 
холодагентів (40 ºС) прийнята з врахуванням експлуатації ПКХМ при 
температурі навколишнього середовища 32 ºС і перепаду температур в 
типовому повітряному конденсаторі (8...10 ºС [4]) .  Перепад температур в 
регенеративному теплообміннику (РТО) прийнятий 20 ºС. В схемі з R717РТО 
відсутній. 

Результати розрахунку енергетичних характеристик таких циклів ПКХМ 
приведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Енергетичні характеристики циклів ПКХМ при різних температурах 

кипіння 
Номер холодагенту 0q  l  ε  η  

R22 168 (170) 44(38) 3,82(4,47) 81,4(85,0) 
R134 152 (154) 41(39) 3,71(3,95) 79,1(75,1) 
R404A 115(118) 39(34) 2,94(3,47) 62,9(66,0) 
R407 160(162) 49(43) 3,27(3,77) 69,6(71,6) 
R410 167(172) 55(55) 3,04(3,13) 64,7(59,5) 
R507 112(116) 40(39) 2,80(2,94) 59,7(56,5) 
R717 1047(1053) 278(242) 3,77(4,35) 80,3(82,7) 
Примітка: 1– в дужках вказані характеристики для температури кипіння холодагенту 
-10 ºС; 2– Позначення: 0q - питома холодопродуктивність, кДж/кг; l - питома робота 
стискування, кДж/кг; ε - розрахунковий холодильний коефіцієнт циклу; η- ступінь 
термодинамічної досконалості %. 

 
Аналіз результатів, наведені в таблиці 1, показує, що найбільші 

перспективи в мобільних системах охолодження зерна має природний 
холодагент– аміак, що володіє до того ж чудовими екологічними 
характеристиками.  

Не дивлячись на те, що в даний час найбільшого поширення набули 
мобільні холодильні установки з парокомпресійними холодильними агрегатами 
[1], певні перспективи мають і розсольні тепловикористовуючі абсорбційні 
холодильні машини (АХМ) і пароежекторного типу (ПЕХМ) [5]. 
Електроенергія в АХМ і ПЕХМ витрачається лише на привід перекачуючих, 
циркуляційних насосів розсолів і в системах автоматики. 
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Великий інтерес викликають і ПЕХМ на озонобезпечному R134а. Ці 
установки забезпечують можливість використання низькопотенційного тепла 
на рівні температур +70 ºC, конструкції їх компактніші, а тиск в системі 
підтримується вище атмосферного, що виключає підсос повітря у випарник. 

Ефективність використання мобільних холодильних установок 
визначається інтенсивністю процесів теплообміну між холодним повітрям і  
зерном. У сучасних сховищах–силосах товщина зернового шару складає, не 
менше, 10 метрів, діаметр- 3 ...5 метра. 

При традиційному рішенні (подача охолодженого повітря в нижню 
частину силосу) виникають проблеми рівномірного розподілу повітряного 
потоку за об'ємом зернового шару. Ця проблема може бути успішно вирішена 
за допомогою високоефективних двофазних теплових систем, наприклад, 
термосифонів, вбудованих до складу конструкції силосу. 

Висновки. З врахуванням приведених результатів порівняльного аналізу, а 
також відомих переваг тепловикористовуючих холодильних машин в частині 
екологічної безпеки, можна рекомендувати їх як мобільні холодильні установки 
на елеваторах і зерноскладах України. 

Література 
1. Богданов С.Н. Холодильная техника. Кондиционирование воздуха. 

Свойства веществ : Справ. [Текст] / С.Н. Богданов [и др]. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – СПб.: СПбГАХПТ, 1999. – 320 с.- ISNB 5-89565-028-7. 

2. Железный В.П., Жидков В.В. Эколого-энергетические аспекты 
внедрения альтернативных хладагентов в холодильной технике [Текст] / В.П. 
Железный, В.В. Жидков. – Донецк: Донбас, 1996. –144 с. 

3. Петруня Б.Н., Титлов А.С., Кудашев С.Н. Перспективы использования 
холодильных систем для хранения зерна // Хранение и переработка зерна. –
2002. – № 12. – С. 33-34. 

4. Железный В.П., Железный П.В., Лысенко О.В., Овчаренко В.С. Эколого 
– термоэкономический анализ перспектив применения аммиака в холодильном 
оборудовании // Холодильная техника. – 2000. – № 3. – С. 12-16. 

5. Станкевич Г.Н., Петруня Б.Н., Бичинюк И.И., Лищенко Ю.В. 
Консервация зерновой массы с использованием искусственно охлажденного 
воздуха // Наукові праці Одеської державної академії харчових технологій. – 
Одеса: 2001. – Вып. 21. – С. 39-41. 

Стаття відправлена: 04.10.2016 р. 
© Василів В.П. 

 
ЦИТ: 316-164 
DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-3-164 
УДК 536.626.2 

Василенков В.Е., Гудзенко М.Н. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ КОЛБАСНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ НА КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЙ БОМБЕ 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

Киев, ул. Героев Обороны 15, 03041 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 70 



 Том 3. Выпуск 3 (44)                                                                                                                  Технические науки 

Vasilenkov V.E., Gudzenko M.N. 
DETERMINATION OF ENERGY VALUES OF SAUSAGE ON BOMB 

CALORIMETER 
National university of life and environmental sciences of Ukraine 

Kyiv, Heroyiv Oborony, 15, 03041 
 

Аннотация. В работе приведены результаты определения энергетической 
ценности исследуемого образца колбасных изделий экспериментальным путем. 
Экспериментальный метод определения энергетической ценности топлива или 
его теплоты сгорания является наиболее точным способом, который 
производится в лабораторных условиях с использованием специального 
прибора, так называемой калориметрической бомбы. Обосновано 
использование разработанной авторами программы для расчетов полученных 
данных при калориметрических исследованиях. Для вывода результатов 
исследования использована визуализированная форма отчета.  

Ключевые слова: теплота сгорания, калориметрическая бомба, колбасные 
изделия, программа, эксперимент  

Annotation. The results of determining the energy value of the test sample 
sausages experimentally. The experimental method for determining the energy value 
of the fuel or its combustion heat is the most accurate way to that produced in the 
laboratory using a special device, a so-called bomb calorimeter. Justify use of 
program developed by the authors to calculate the data obtained at calorimetric 
studies. Visualized report form used to display the results of the study. 

Keywords: calorific value, calorimetric bomb, sausages, software, experiment 
В состав продуктов питания входят белки, жиры, углеводы, витамины, 

минеральные вещества (макро- и микроэлементы) и вода. Однако 
энергетической ценностью (калорийностью) обладают лишь белки, жиры и 
углеводы. Их и надо учитывать при оценке калорийности. Состав продуктов 
питания указывается в таблицах калорийности и всегда на упаковке продукта. 
Состав продукта всегда указывается в граммах компонента (отдельно белки, 
жиры и углеводы) на 100 грамм съедобной части продукта (т.е. бананов без 
кожуры, слив без косточек, яиц без скорлупы, мяса и рыбы без костей и т.п.). 
Калорийность также указывается в килокалориях на 100 г съедобной части 
продукта. Помимо состава, на этикетке продукта указывается и его 
энергетическая ценность. Расхождение между результатами расчета по составу 
и указанной энергетической ценностью не должно удивлять. Иногда 
энергетическая ценность определяется путем прямого сжигания продукта в 
специальном аппарате, что дает несколько иные значения, поскольку 
содержащаяся в продуктах клетчатка горит с выделением тепла, но 
энергетической ценностью не обладает [3]. Расчетный метод определения 
энергетической ценности, основанный на составе продукта, рекомендуется 
использовать только для оценочных расчетов и дает приближенный результат. 
Экспериментальный метод определения энергетической ценности продукта или 
его теплоты сгорания, является наиболее точным способом, который 
производится в лабораторных условиях с использованием специального 
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прибора, так называемой калориметрической бомбы. 
Анализ результатов последних исследований. В Украине с каждым 

годом, все значимее возникают трудности в области теплотехнических 
измерений. Это связано с дефицитом денежных средств на новые 
стандартизированные приборы для измерения теплоты сгорания, которые стоят 
очень дорого. Большинство эксплуатируемых водяных калориметров, морально 
устарели и выработали свой физический ресурс. Вопреки ожиданиям, они 
эксплуатируются в исследовательских университетах, химических 
лабораториях предприятий, лабораториях контроля качества продукции, 
лабораториях арбитражу и других. В таких калориметрах процессы измерений 
не автоматизированы. Поэтому, в большинстве проанализированных 
источников, в которых описаны результаты калориметрических исследований, 
авторы используют программы, составленные в программе Microsoft Excel или 
специально разработанные под определенный калориметр.  

Цель работы – экспериментальное определение энергетической ценности 
колбасных изделий в калориметре. 

Результаты исследований.  
На кафедре теплоэнергетики в Национальном университете биоресурсов и 

природопользования Украины для научных исследований по определению 
энергетической ценности (теплоты сгорания) различных опытных образцов 
используется  лабораторная калориметрическая установка [1].  

В сотрудничестве с факультетом пищевых технологий и управления 
качеством продукции АПК проводились совместные исследования определения 
энергетической ценности различных видов рецептур колбасных изделий, 
которые разрабатываются магистрами факультета. Для экспериментального 
определения энергетической ценности были предоставлены образцы различных 
колбасных изделий. В данной статье приведены результаты по образцу вареной 
колбасы «Подолянка».   

Ответственным моментом при определении энергетической ценности 
продуктов питания или теплоты сгорания продуктов питания 
экспериментальным методом, является последующая обработка результатов 
эксперимента. Для обработки полученных экспериментальных данных, 
использовано авторское программное обеспечение, которое составлено в 
программе Microsoft Excel. Расчеты полученных результатов проводились 
согласно методике расчетов описанных в работах [2, 4]. На рисунке 1 приведен 
график полученной кривой зависимости изменения температуры в калориметре 
во времени. 

Для анализа и наглядности проведения расчетов в программе 
предусмотрен визуальный пошаговый этап вычислений формул, оформленный 
в виде окна программы производимых расчетов (рис. 2). 

Вывод 
В результате опыта определили, что энергетическая ценность 

предоставленного образца вареной колбасы «Подолянка» составляет 1877кал/г, 
или, из расчета на 100 грамм продукта – 187 ккал, что согласуется с 
калорийностью колбас данного типа.  
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Анотация. Обнаружено влияние воздуха, обогащенного озоном (ВОО), на 

состояние ферментативного комплекса поврежденного клопом-черепашкой 
зерна пшеницы. Разработан инновационный подход противодействия 
последствиям повреждения зерна пшеницы клопом-черепашкой с 
использованием современного экологически чистого способа – ВОО. 
Комплексный подход к изучению качественных характеристик 
неповрежденной (“здоровой”), поврежденной клопом, и обработанной ВОО 
зерновой массы пшеницы, позволил доказать эффективность использования 
предложенного способа. Было достигнуто улучшение технологических и 
физико-химических показателей партии зерна, 10 % которой поражено 
вредителем. Такой результат положительно влияет на процессы дальнейшего 
хранения зерна и его эффективную переработку в продукты питания. 

Ключевые слова: зерно пшеницы, клоп-черепашка, озон, биохимические 
исследования 

Abstract. The influence of air, enriched with ozone (AEO), on the state of the 
enzyme complex of wheat, infested by chinch, has been detected. An innovative 
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approach to eliminating the consequences of wheat grain defeat by chinch has been 
developed using AEO as modern, environmentally friendly agent. An integrated 
approach to the study of quality intact ("healthy"), chinch damaged and damaged 
and treated with AEO wheat grain mass allowed to prove the effectiveness of the 
proposed method. Technological, physical and chemical parameters of the grain 
mass, 10% of which struck by chinch, have been improved. Such result has a positive 
effect on the process of further storage of grain and its efficient recycling in foods. 

Keywords: wheat, chinch, ozone, biochemical research. 
Введение. Повреждение зерна клопом-черепашкой приводит к резкому 

ухудшению потребительских свойств пшеницы, что влияет на стоимость и 
технологические показатели, которые, в свою очередь, характеризуют условия 
хранения такого сырья, особенности его переработки и качество готовой 
продукции, изготовленной с его использованием. 

Постановка проблемы. Для улучшения свойств поврежденного клопом-
черепашкой зерна и производства из него муки существуют определенные 
приемы, однако они не достаточно эффективны. Поэтому, исследования, 
направленные на разработку способов улучшения качества поврежденного 
клопом-черепашкой зерна и продуктов его переработки, являются важной 
задачей, решение которой позволит уменьшить убытки зерносберегающих, 
зерноперерабатывающих и хлебопекарных предприятий. 

Литературный обзор. Клоп-черепашка (рис. 1 [1]) – вредное насекомое с 
внешним типом питания. Этот вредитель проявляет себя в начале молочной или 
на протяжении восковой спелости зерна. Поврежденное ним зерно (рис. 2 [2]) 
становится щуплым, сморщенным, со следами укола в виде темной точки, 
вокруг которой заметна зона повреждения – светло-темное пятно. Наибольший 
ущерб клопы наносят посевам сильных и ценных сортов пшеницы [1-3]. 

 
Последнее время в пищевой промышленности все интенсивнее 

проявляется тенденция использования в процессе производства продуктов 
питания, полуфабрикатов и промежуточного отраслевого сырья – безопасных и 
экологически чистых технологий. Все чаще, в рамках этой тенденции, 
основную роль в технологических режимах приобретают физические и физико-
химические методы, которые способствуют повышению экологической 

Рис. 1. Клоп-черепашка 
лат.: Eurygaster integriceps 

а)    б) 
Рис. 2. Поврежденная (а) и неповрежденная (б) 

клопом-черепашкой пшеница 
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составляющей производственного процесса. Среди этих методов, одним из 
наиболее перспективных, по мнению многих ученых мира, является 
использование озона и воздуха, обогащенного озоном (ВОО), основным 
действующим веществом которых является наиболее экологически чистый 
элемент – кислород. 

Поэтому задачей исследований было изучение возможности 
использования воздуха, обогащенного озоном, для коррекции отрицательных 
процессов возникающих при повреждении зерна пшеницы клопом-черепашкой. 

Объекты исследования. Биохимические процессы, которые протекают в 
пораженном клопом-черепашкой зерне пшеницы под воздействием озоно-
воздушной смеси (ОВС), физико-химические, технологические и 
ферментативные показатели зерновой массы. 

Цель работы — изучение влияния ОВС на состояние ферментативного 
комплекса, пораженного клопом-черепашкой зерна пшеницы и оценка 
вероятности проявления положительного эффекта при использовании озоновых 
технологий для обработки пораженных семян. 

Результаты исследования и их обсуждение. Было установлено, что при 
определенных режимах обработки ОВС зерна пшеницы удается повлиять на 
показатели качества зерновой массы, например, повысить перевариваемость 
компонентов зерна, что является благоприятным фактором при переработке 
зерна в продукты питания или корм и осуществляется за счет направленного 
влияния на белковую составляющую. Благодаря использованию отработанных 
режимов обработки пшеницы ОВС удается увеличить количество растворимой 
фракции низкомолекулярного белка в 1,5…2,0 раза за счет расщепления 
высокомолекулярных белковых структур зерна [11]. Следует отметить, что при 
этом, как и при активном действии протеолитических ферментов, возникают 
процессы глубокой деструкции высокомолекулярных белковых структур, 
соответственно, растет содержание водорастворимых, спирторастворимых и не 
осаждаемых кислотой азотсодержащих веществ, но эти процессы протекают с 
одним отличием – в течение такой обработки почти полностью инактивируется 
действие самих ферментов. 

Выводы. На основании проведенной серии лабораторных 
экспериментальных исследований установлено перспективное направление 
использования озоновых технологий в перерабатывающей и пищевой 
промышленности для хранения и переработки зерна. Разработан 
инновационный подход противодействия последствиям поражения зерна 
пшеницы клопом-черепашкой с использованием современного экологически 
чистого средства – ОВС. Комплексный подход к изучению качественных 
характеристик неповрежденной ("здоровой"), поврежденной клопом, а также 
поврежденной и обработанной ОВС зерновой массы пшеницы позволил 
доказать эффективность использования предложенного способа для улучшения 
технологических и физико-химических показателей партии зерна, что важно 
для дальнейшего гарантированного хранения и эффективной переработки его в 
продукты питания. 

Выявлено, что обработка ОВС в 1,5 раза (практически до нормы) 
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уменьшает протеазную активность, которая возрастает в поврежденном зерне. 
Амилолитическая активность также уменьшается на 30...33 %. При этом 
уменьшаются как суммарная, так и α- и β-амилазная активности. В зерне, 
поврежденном клопом-черепашкой и обработанном ОВС, содержание 
клейковины в значительной степени не изменяется и ее упруго-эластичные 
свойства не ухудшаются. 
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Анотація. В статті запропоновано удосконалення способу визначення 
теплотворної властивості гранульованого біопалива, енергетичної цінності 
кормових біодобавок, і інших твердих горючих речовин. Спосіб полягає в 
використанні пакету (тонкого паперу) для загортання в нього наважки 
експериментальної проби, обвязування ниткою визначеної довжини і 
подальшого визначення її теплотворної властивості. Удосконалений спосіб дає 
змогу точніше визначити теплотворну властивість  гранульованого біопалива 
і сірки в ньому. Удосконалений спосіб розширяє перелік калориметричних 
стандартів для визначення енергетичного еквівалента калориметра за рахунок 
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визначення енергії згорання іншої речовини, а саме, цукрової пудри з 
використання пакетного способу спалювання. 

Ключові слова: теплотворна властивість, енергетична цінність, 
калориметр, пакет, спосіб. 

Abstract. In the article the improvement method for determining the calorific 
properties of granulated biofuel energy value of feed supplements and other solid 
combustible materials. The method is to use the package (tissue paper) to wrap it in 
an experimental sample tests, strap defined thread length and further define the 
heating fuel properties. Advanced mode enables realistic and better define the 
calorific property biofuels and granulated sulfur in it. An improved method for 
expanding calorimetric standards to determine the energy equivalent of calorimeter 
by determining the energy of combustion of other substances, namely, powdered 
sugar using batch mode of combustion. 

Key words: calorific value, energy value, calorimeter, pack, method. 
Для найбільш  ефективного використання біопалива і кормових біодобавок 

необхідна їх попередня підготовка, а саме зниження високої вологості і 
збільшення насипної ваги, що потребує сушки та пресування для зручного 
транспортування. Найбільш ефективним видом підготовки є грануляція. При 
цьому кінцева вологість готового продукту складає 8-12%, а вихідний матеріал 
ущільнюється в 5-10 разів. Гранульоване біопаливо і кормові біодобавки також 
мають постійні якісні характеристики, зручні у зберігання, використовуються в 
опалювальних системах. В державах Західної Європи, США, Японії, а також 
останні роки в Україні гранульоване біопаливо і кормові біодобавки знаходять 
все більш широке застосування, як в промисловій енергетиці, так і в побутових 
опалювальних установках. Десятки фірм пропонують котельне обладнання, яке 
використовує гранули в якості палива і біодобавок. Найбільш застосовують 
гранули з відходів деревини, соломи, лузги соняшника.  

Ще в 50-х роках XX століття на вуглезбагачувальних і брикетних 
фабриках обов'язковою завершальною операцією був технічний аналіз якості 
продукції при переробці і збагаченні палива. Однією із головних задач було 
визначення енергетичної цінності палива або його теплотворної властивості. 
Тому найбільш близьким по технологічній суті досягнутому ефекту є спосіб 
визначення теплотворної властивості твердого палива, що включає 
використання твердого видобувного палива і приладу, що зветься 
калориметричною бомбою [5]. При цьому спосіб визначення теплотворної 
властивості твердого палива наступний: проба вагою 0,9 - 1,5 г подрібненого 
твердого палива завантажується в тигель калориметричної бомби, кінці 
дротового запалу довжиною 12 см приєднують до електричних контактів тигля, 
а середню частину дроту заглиблюють у порошок, наповнюють бомбу киснем 
до 24-30 атм. Спалювання проби відбувається пропусканням електричного 
струму напругою 8-12 В і струмом 6-10 А через дротовий запал (залізний, 
нікелін, константин, мідь) в умовах надлишку кисню і підвищеного тиску в 
бомбі, яка занурена у воду, теплотворна властивість палива визначається по 
підвищенню температури води. Недоліком цього способу є те, що подрібнене 
тверде паливо вагою 0,9- 1,5 г безпосередньо завантажують в тигель 
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калориметричної бомби. Послідуюча операція, а саме наповнення бомби 
киснем при тиску 24-30 атмосфер призведе до розпилу проби і як результат 
неточне вимірювання теплотворної властивості палива. Крім того 
розпилювання палива по внутрішньому об'єму бомби ускладнює подальший 
процес визначення сірки в паливі. Аналогічний недолік спостерігається при 
градуюванні калориметра із застосуванням бензойної кислоти, яка теж 
знаходиться в порошкоподібному стані. При цьому виготовляють за допомогою 
спеціального преса для кожної бомби брикети бензойної кислоти масою 
(1,00±0,01) г. В країнах західної Європи, особливо в Німеччині виготовляють і 
пропонують використовувати готові спресовані розфасовані таблетки, а якщо 
використовуються у вигляді порошку, то пропонується цілий перелік дорогого 
обладнання [2].  

Мета роботи полягає у створенні раціонального способу визначення 
теплотворної властивості гранульованого біопалива й розширення переліку 
калориметричних стандартів для визначення енергетичного еквівалента 
калориметра за рахунок визначення енергії згорання іншої речовини, а саме, 
цукрової пудри з використання пакетного способу спалювання. 

Бензойна кислота, яка використовується в калориметрії, як еталон енергії, 
повинна мати дуже високу чистоту. Еталонна бензойна кислота марки K-I, яку 
випускає Всеросійський науково-дослідний інститут метрології 
ім. Д.І. Менделєєва (ВНИИМ, м. С.-Петербург), має чистоту 99,997 %. [3]. 
Приблизно так само атестована бензойна кислота, що випускається Бюро 
стандартів США (нині Національний інститут Стандартів і Технологій), як 
калориметричний стандарт згідно сертифікату, її чистота – 99,997 %, Вміст 
вологи  близько 0,002% .  

Вторинні стандарти для калориметрії згоряння повинні мати форму зручну 
для спалювання, а їх згоряння в бомбі не повинно представляти будь-яких 
технічних труднощів. Коло речовин, які використовують в калориметрії в 
якості вторинних стандартів, розширюється в міру розвитку 
експериментальних робіт, а їх характеристики уточнюються, тому в 
термохімічної літературі, нерідко можна зустріти й інші речовини, що 
пропонуються , як вторинні стандарти, окрім згаданих вище. Важливо, щоб 
вони задовольняли перерахованим раніше вимогам. Крім того, слід відмітити, 
що в даний час основний первинний калориметричний стандарт, а саме, 
бензойну кислоту, випускає як близьке так і дальнє зарубіжжя, але не Україна, 
тобто маємо чергову залежність [1].  

На кафедрі теплоенергетики Національного університету біоресурсів і 
природокористування України проведені експериментальні дослідження по 
визначенню теплотворної властивості запропонованої речовини вторинного 
стандарту, а саме, цукрової пудри. Результати показали, що наважка цукрової 
пудри вагою 1 г  при повному спалюванні в калориметричній бомбі в 
середовищі стиснутого кисню під тиском 30 ат., температурі 25°С дає 
теплотворну властивість аналітичної проби по бомбі 3980 кал/г. При цьому 
проба загортається в тонкий папір (наприклад, цигарковий) і зав'язується 
ниткою визначеної довжини. Утворений пакет завантажують в тигель 
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калориметричної бомби, вагу паперу і нитки перед цим зважують і визначають 
їх теплотворну властивість. Середню частину дроту пропускають через 
утворений пакет. Теплотворна властивість гранульованого біопалива і 
кормових біодобавок визначається по підвищенню температури води, від якої 
віднімається теплотворна властивість паперу та нитки. 

Висновки 
Запропонований пакетний спосіб має наступні переваги: 
– дає змогу точніше визначати теплотворну властивість гранульованого 

біопалива і сірки в ньому; 
– розширює перелік калориметричних стандартів для визначення 

енергетичного еквівалента калориметра, за рахунок визначення енергії згорання 
іншої речовини, а саме, цукрової пудри поміщеної в пакет. 
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Анотація. Проведено дослідження зміни харчової, біологічної цінності 
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бульб картоплі різних сортів та визначено їх втрати при тривалому 
зберіганні. Встановлено, що кращими для зберігання є бульби картоплі сорту 
Водограй, так як вони мають більший вміст крохмалю, кращі біохімічні 
показники та зазнають менших втрат при зберіганні.  

Ключові слова: Бульби картоплі, біохімічні показники, зберігання, якість.   
Abstract. The investigations of changing of nutritive and biological value of 

potatoes tubers of different varieties were presented. The best for storage were 
potatoes tubers of Vodohray variety was establishment. They have high biochemical 
indexes and little of losses at long term of storage. 

Key words: potatoes tubers, biochemical indexes, storage, quality. 
Вступ.  
Картопля – один з основних продуктів харчування. Її широко 

використовують на корм худобі та як сировину для промисловості [1]. За 
кількістю поживних речовин, що можна одержати з одиниці площі, серед 
сільськогосподарських культур картопля займає одне з перших місць. 
Поживних речовин з гектара вона дає в 2-4 рази більше, ніж жито або ячмінь, і 
поступається лише перед цукровими буряками і кукурудзою. Бульби в 
середньому містять 75-80 % води і до 25 % сухої речовини  [2, 3]. Крохмалю в 
бульбах міститься від 14 до 25 %, а в окремих сортів – до 30 %  [4], сирого 
протеїну – в середньому до 2 %. Цінність картоплі визначається високими 
смаковими якостями та сприятливим для організму людини хімічним складом. 
Особливе значення має білок картоплі, який ціниться значно вище білка інших 
сільськогосподарських культур [5]. Однак, під час зберігання втрати бульб 
картоплі можуть становити до 20-30 % [6, 7].  Тому, актуальною задачею є 
підбір сортів бульб картоплі, які стійкі під час зберігання і мають високу 
харчову та біологічну цінність.  

Мета досліджень було визначення сортів бульб картоплі  придатних для 
зберігання, які мають високу харчову та біологічну цінність.     

Вихідні дані і методи.  
Дослідження проводили впродовж 2014-2015 рр. у науково-навчальній 

лабораторії кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації 
продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика  НУБіП України. Для досліджень 
використовували сорти картоплі Зов та Водограй. Дослідну продукцію 
вирощували в Інституті картоплярства НААН України. Контролем слугувала 
якість бульб картоплі дослідних сортів зразу після збирання врожаю. Бульби 
картоплі обох дослідних сортів у кількості 10 кг кожний, зберігали впродовж 8 
місяців при температурі 2–4 °С та відносній вологості повітря понад 80 %. 
Після кожного місяця зберігання в бульбах за загальноприйнятими методиками 
визначали втрати та біохімічні показники: суха речовина, титрована 
кислотність, крохмаль, вміст моноцукрів, вітамін С).  

Результати. Обговорення та аналіз.  
Як свідчать літературні джерела найважливішими факторами, які 

впливають на збереженість бульб картоплі під час зберігання є якість з якою 
вони були закладені на зберігання, умови зберігання та враженість хворобами.  

Перед закладанням на зберігання бульби картоплі були ретельно 
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відсортовані із вибракуванням травмованих та явними ознаками враження 
хворобами, тому вплив першого чинника на втрати під час зберігання було 
виключено.  

Умови зберігання вибрали такі, як рекомендують більшість дослідників 
(температура 2–4 °С, вологість понад 80 %), що теж виключило вплив цього 
фактора на якість і втрати бульб під час зберігання. Тому, основних втрат 
бульби зазнали за рахунок ураженості хворобами та дихання в процесі їх 
тривалого зберігання. Результати цих досліджень представлено у табл. 1.  

Таблиця 1  
Втрати  бульб картоплі дослідних сортів під час зберігання  

(середнє за 2014–2015 рр.) 

Сорт 
картоплі 

Місяць зберігання 

Всього втрат, 
% 

ж
ов

те
нь

 

ли
ст

оп
ад

 

гр
уд

ен
ь 

сі
че

нь
 

лю
ти

й 

бе
ре

зе
нь

 

кв
іт

ен
ь 

тр
ав

ен
ь 

Зов  100 100 100 100 100 95 89 80 20 
Водограй  100 100 100 100 100 99 99 98 2 

     
Таблиця 2  

Динаміка біохімічних змін бульб картоплі під час зберігання (середнє за 
2014–2015 рр.) 

Показники 

Місяці зберігання 

ко
нт

ро
ль
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кв
іт
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Водограй 
Сухі речовини, %  22,3 22,28 22,26 22,26 22,24 22,24 22,02 21,75 21,0 
Титрована кислотність, % 0,17 0,16 0,16 0,17 0,17 0,16 0,17 0,17 0,17 
Моноцукри, % 0,58 0,64 0,7 0,74 0,75 0,8 0,8 0,84 0,89 
Крохмаль, % 14,9 14,87 14,88 14,88 14,86 14,85 14,78 14,4 14,1 
Вітамін С, мг% 10,45 10,23 10,21 10,21 10,13 10,05 9,84 9,67 9,24 

Зов 
Сухі речовини, %  18,59 17,88 17,85 17,80 17,70 17,65 16,9 15,5 18,59 
Титрована кислотність, % 0,16 0,16 0,16 0,17 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 
Моноцукри, % 0,86 0,86 0,88 0,9 0,9 0,92 0,97 1,1 1,18 
Крохмаль, % 9,4 9,42 9,42 9,47 9,54 9,52 10,06 10,28 10,5 
Вітамін С, мг% 9,16 9,15 9,06 9,06 9,05 8,96 8,81 8,64 8,36 

 
Аналізуючи отримані результати ми бачимо, що за увесь період зберігання 

(8 місяців) втрат у кількості 20 % зазнають бульби картоплі Зов, а бульби сорту 
Водограй надійно зберігаються (втрати 2 %). Це підтверджує висновки інших 
дослідників, які стверджують, що одним із найбільш визначних чинників 
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лежкості бульб картоплі є сортові особливості і їх обов’язково необхідно 
враховувати при доборі сортів для тривалого зберігання.  

Біохімічні показники бульб картоплі дослідних сортів впродовж усього 
періоду зберігання  представлено у табл. 2.  

Біохімічні показники якості бульб картоплі зазнали значних змін лише у 
кінці зберігання (березень–травень), що пояснюється активізацією фізіологіч-
них процесів у бульбах (проростанням та підвищенням інтенсивності дихання) 
на весні. Цим також пояснюється зменшення кількості сухих речовин та 
крохмалю в бульбах картоплі обох дослідних сортів.  

Показник титрованої кислотності залишається стабільним на протязі 
всього періоду зберігання і для обох дослідних сортів становить 0,17 %.  

Кількість моноцукрів в бульбах сортів Водограй та Зов в процесі 
зберігання збільшується за рахунок проходженням процесів гідролізу складних 
поліцукрів (крохмалю) під дією амілолітичних ферментів. 

Вітамін С частково розпадається, особливо на весні, при посиленні 
процесів проростання та дихання бульб картоплі. 

Висновки.  
Були розглянуті  питання щодо впливу сортових особливостей, тривалості 

та умов зберігання на якість бульб картоплі.   
Отримані результати свідчать, що за оптимальних умов зберігання 

(температура, вологість, повітрообмін) на величину втрат бульб картоплі 
основний вплив мають їх сортові особливості та якість на момент закладання.  

Кращими для зберігання є бульби картоплі сорту Водограй, які майже не 
вражалися хворобами і як результат зазнали втрат під час зберігання у кількості 
2 % проти 20 % у сорту Зов. Крім того, бульби картоплі цього сорту мають 
високий вміст сухих речовин 21,0 % та крохмалю 14,1  %. 
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Аннотация. Проаналізовано стан виробництва та споживання томатних 

соусів в Україні. Представлено основних українських товаровиробників та 
торгових марок. Визначено співвідношення та структуру експорту й імпорту 
на ринку соусів. Встановлено, що на ринку соусів спостерігається тенденція до 
збільшення споживчого попиту на продукцію з натуральної сировини високої 
якості, без використання штучних компонентів, таким чином, актуальним 
завданням є розробка і впровадження технології  нових соусів. Практична 
значущість результатів дослідження полягає в можливості їх використання 
для вдосконалення технологій виробництва томатопродуктів на 
підприємствах. 

Ключові слова: технологія, соус, харчування, переробка плодів та овочів, 
томати, ринок 

Abstract. The state of production and consumption of tomato sauces in Ukraine. 
The basic Ukrainian producers. Research work conducted towards determining the 
quality of tomato sauces from different manufacturers entering the distribution 
network of Kyiv determined ratio and the structure of exports and imports on the 
market sauces. It was established that the market sauces tendency to increase 
consumer demand for products with natural ingredients of high quality, without 
artificial ingredients, so the actual task is to develop and implement new technologies 
sauces. The practical significance of the study results is the ability to use technology 
to improve tomato production enterprises. 

Key words: technology, dressing, feeding, processing of fruits and vegetables, 
tomatoes, market 

Вступ 
Харчування відноситься до найважливіших факторів, що суттєво 

впливають на стан здоров`я людини, її працездатність, тривалість життя. 
Дефіцит в раціонах харчування основних видів БАР, незбалансованість 
харчування, разом з небезпечною екологічною ситуацією в Україні, призвели 
до зниження імунітету населення і поширенню аліментарнозалежних 
захворювань. Основні принципи концепції здорового харчування вимагають 
сучасного підходу до створення нових та удосконалення існуючих технологій 
харчових продуктів, які повинні задовольняти потреби організму людини в 
основних харчових речовинах і енергії, а також сприяти профілактиці 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 84 



 Том 3. Выпуск 3 (44)                                                                                                                  Технические науки 

захворювань, збереженню здоров’я і подовженню тривалості життя. Одночасно 
їжа повинна бути різноманітною, смачною, безпечною, відповідати 
національним традиціям і звичкам населення. 

У щоденному раціоні населення України існує дефіцит  незамінних 
амінокислот, мінеральних речовин, вітамінів та харчових волокон, що 
призводить до зниження резистентності організму до захворювань і 
несприятливих факторів довкілля. Пріоритетним у вирішенні проблеми 
забезпечення якісного харчування населення є збагачення раціону овочами, 
плодами, ягодами та продуктами їх переробки. Серед продукції харчової 
промисловості важливе місце займають соуси, які набувають великого значення 
під час виготовлення багатьох страв. 

Соуси – це невід’ємна частина щоденного раціону харчування людини. 
Соусна продукція використовується, як в домашній кулінарії, так і в 
громадському харчуванні. Близько 70 % страв, що подають у закладах 
громадського харчування відпускають з соусом, що дозволяє не тільки 
покращити аромат, зовнішній вигляд та смак готової страви, але й підвищити 
вміст ессенціальних речовин. Соуси стимулюють апетит і сприяють кращому 
засвоєнню страви. 

Огляд літератури. 
Розширення асортименту здорових продуктів харчування, зокрема 

виробництво продуктів, збагачених харчовими та біологічно активними 
інгредієнтами, а також спеціалізованих продуктів функціонального 
призначення, до складу яких відносять дієтичні, лікувальні і лікувально-
профілактичні харчові продукти є необхідним для харчової промисловості. 
Український ринок овочеконсервної продукції динамічно розвивається, 
збільшуючи щорічні показники в середньому на 10…40 %, залишаючись 
водночас при цьому привабливим як для виробників, так і для постачальників 
матеріально-технічних ресурсів [1]. Постійне збільшення споживання томатної 
пасти свідчить про те, що вітчизняний ринок ще не досяг свого насичення. 
Розширення даного сектору харчової продукції здійснюється за рахунок 
розробки нових та удосконалення існуючих технологій, та вимагає створення 
привабливих за органолептичними показниками функціональних продуктів, 
збагачених натуральними компонентами збалансованими за складом і 
співвідношенням окремих інгредієнтів. Вирішенню проблеми виробництва й 
розширення асортименту томатних соусів присвячені роботи З.В. Василенка, 
О.М. Артемова, А.Б. Горальчук, А.В. Антоненка, Б.М. МакКенна та ін. [1–4]. 

Результати. Обговорення і аналіз. 
Український ринок соусів відрізняється від європейського відсутністю 

чіткої структури за сегментами. Відомо декілька класифікацій соусів: за ДСТУ 
4566:2006 вони поділяються на столові та десертні. За проф. Б. М. МакКенна – 
на холодні (кетчуп, томатний соус, гірчицю тощо), гарячі (споживають у 
розігрітому вигляді й не потребують додаткового приготування), дресінги 
(салатні заправки, соуси на жировій основі тощо) [3]. За класифікацією 
маркетингової компанії "Синергія" соуси поділяють на солодкі фруктові та 
гострі закусочні. Останні поділяють на білі (майонез і соуси на майонезній 
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основі), червоні (кетчупи й соуси на томатній основі), гірчичні та соєві, які в 
2015 р. займали відповідно 64, 31, 4 і 1 % українського ринку соусів. 

Соуси є важливим продуктом харчування для багатьох українців. 
Проведений аналіз ринку і тенденції розвитку соусного сегменту в Україні та 
цілому світі свідчить про орієнтацією споживачів на здорове харчування та 
бажання споживати екологічно чисту продукцію. Відбувається активне 
оновлення асортиментну соусів, тому що на сьогодні основна частка соусів, що 
виробляється промисловістю, припадає на сегмент майонезних соусів – більше 
60 %, третина – на сегмент кетчупів і соусів на томатній основі і до 10 % на 
виробництво гірчиці та інших соусів [6]. 

Аналізуючи загальну місткість ринку соусів в Україні, слід зазначити, що 
вітчизняні виробники практично повністю забезпечують внутрішню потребу 
ринку в соусах (табл.1). За оцінками експертів, обсяг імпорту на ринку 
становить лише близько 3,7 % від загальних обсягів продажу, тобто 96,3 % 
ринку належить вітчизняним виробникам [3]. При цьому найбільша частка 
імпортної продукції припадає на складні соуси, якісних аналогів яких в Україні 
не виробляється, – у цій частині імпорт складає близько 6,9%.  

Таблиця 1 
Об’єм ринку соусів в Україні за 2013-2015 рр. (тис. тонн). 

Показник 2013 2014 2015 

Виробництво 277,95 263,81 269,14 

Експорт 27,24 28,37 29,64 

Імпорт 18,78 19,69 20,13 

Об’єм ринку 269,48 255,13 259,63 
 
Особливу увагу викликають соуси на основі продукції овочівництва, які є 

незамінним джерелом важливих речовин – вітамінів, поліфенолів, мінеральних 
та інших речовин, необхідних для нормальної життєдіяльності людини. Томати 
належать до найбільш цінних овочевих культур, є одним з основних джерел 
бета-каротину й аскорбінової кислоти. Томати, як первинна сировина, активно 
переробляються, формуючи широкий асортиментний спектр продукції, 
центральне місце в якому поряд з кетчупами займають томатні соуси (рис. 1).  

Сьогодні ринок томатних соусів є достатньо конкурентним, виробничу 
активність на ньому виявляють більш ніж 30 підприємств. Проте, основними 
виробниками томатних соусів в Україні є ПрАТ «Волинь Холдинг» (ТМ 
«Торчин») та ПАТ «Чумак» (ТМ «Чумак»). Лідером ринку є компанія «Чумак» 
Друге місце посідає ПрАТ «Волинь Холдинг» – компанія, яка належить 
міжнародній корпорації «Нестле»[5]. 

Також на ринку працює декілька великих регіональних виробників 
кетчупів – це такі компанії, як ПП КФ «Пані Крістіна», ТОВ «Агрокосм» або 
ПАТ «Луцк Фудз» [6,7]. Дані компанії змогли зайняти свою нішу на ринку. В 
цілому в України присутні близько 200 видів томатних соусів та кетчупів 
численних виробників та торгових марок, в тому числі близько 130 
найменувань кетчупів іноземних виробників, але при цьому у 
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середньостроковій перспективі навряд чи хтось зможе потіснити двох лідерів, 
сукупна частка ринку яких становить близько 80 %. 

 

 
Рис. 1. Кількісний розподіл ринку соусної продукції 

в Україні станом на 2015 р. 
 
У цілому соуси користуються стійким попитом у 80–90 % населення. 

Серед споживачів цієї продукції 58 % жінок та 42 % чоловіків [7]. Основну 
частину споживачів – 85 % – становлять покупці віком від 18 до 55 років. За 
статистичними даними томатні соуси споживають 2–6 разів на тиждень 35.8 % 
покупців, один раз на тиждень – 24.2, один раз на місяць – 12.6 % (рис. 2). 
Томатні соуси за підсумками 2014 р. користувалися найбільшим попитом 
(80 %). 

 
Рис. 2. Частота покупок томатних соусів українцями 
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У найближчі 2–3 роки аналітики прогнозують посилення конкурентної 
боротьби на ринку у зв’язку з появою Privat Label  - приватної торгової марки 
окремої мережі магазинів, пошуком ексклюзивних рецептів томатних соусів, 
ергономічної та недорогої упаковки [8]. 

Отже, основне завдання для  галузі плодоовочевої переробки – створення 
нових видів томатних соусів з спрямованою оздоровчою та функціональною 
дією та постійне підвищення якості продукції. 

Висновки. 
Ринок томатних соусів України має певний потенціал розвитку і 

вдосконалення, тому прогнозується подальше зростання обсягів виготовлення і 
збуту продукції. Рівень конкуренції є дуже високим, при цьому основна 
боротьба розгортається між вітчизняними виробниками, оскільки імпортери 
займають незначну нішу. Висока конкуренція зумовлює необхідність досягати 
високої якості при збереженні конкурентоспроможної ціни. Важливою 
проблемою залишається також оптимізація асортименту продукції та розробка 
нових рецептур томатних соусів. 
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Анотація. У статті дана оцінка можливості використання біологічно 

активних харчових добавок (БАД) з ламінарії і фукуса в якості інгредієнтів для 
збагачення швидкозаморожених напівфабрикатів. Встановлена доцільність 
поєднання прісноводної риби та водоростей (фукусу, ламінарії) у технології 
швидкозаморожених напівфабрикатів (рибних котлет) для розширення 
асортименту біологічно цінної харчової продукції.   

Ключові слова: швидкозаморожені напівфабрикати, котлети, водорості. 
Abstract. The article assess the possibility of using biologically active food 

additives (BAA) from kelp and fucus as ingredients for enriching frozen convenience 
foods. The expediency of combination of fresh-water fish and algae (fucus, kelp) in 
quick technology semifinished products (fish burgers) to expand the range of 
biologically valuable food. 

Key words: frozen convenience foods, burgers, algae. 
Рибнi нaпiвфaбрикaти є oдними з нaйбiльш пoпyляpних хapчoвих 

пpoдyктiв зaвдяки мoжливocтi їх швидкoгo пpигoтyвaння, ocoбливo в дaний 
чac, кoли пpиcкopюєтьcя pитм життя cyчacнoї людини. У тoй жe чac ринок 
Укpaїни пpедставлений, в основному, кoтлетами із м’яcної сировини. У зв’язкy 
з цим, набуває нayкoве oбґpyнтyвaння i yдocкoнaлення тeхнoлoгiї 
швидкoзaмopoжeних нaпiвфaбрикaтiв, a caмe розробка технології виготовлення 
швидкозаморожених напівфабрикатів нa ocнoвi м'яca прісноводної риби. 

Прісноводна риба містить повноцінні білки, біологічно цінні жири, 
жиророзчинні вітаміни і фактично не містить такі дефіцитні, на сьогоднішній 
день, мікроелементи як йод, бром, селен, які є необхідними складовими 
рецептур функціональних продуктів харчування в екологічних умовах розвитку 
суспільства. Тому поліпшення сенсорних показників і функціональних 
властивостей продукції з прісноводної риби можливо за рахунок додавання 
водоростей, адже вони є одним з найефективніших природних джерел 
органічного легкозасвоюваного йоду.  

В Україні існує багато досліджень по використанню морських водоростей і 
продуктів їх переробки. Відомі технології борошняних виробів з добавками 
ламінарії [1], сухий порошок фукусів використовують в складі м'ясних 
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фаршевих виробів [2], виробництво хліба проводять з додаванням водоростей 
[3]. В Одеській національній академії харчових технологій вивчали вплив 
морської капусти і фукусів на функціонально-технологічні властивості м'ясних 
консервів [4]. Добавки морських водоростей за цими технологіями 
забезпечують потребу людини в органічному йоді і мікроелементах.  

Харчова цінність морських водоростей обумовлена незначним вмістом 
білка, жиру і досить високим мінеральним складом, які домінують в морських 
водоростях, і характеризує їх харчову цінність. Відомо, що мінеральні речовини 
відіграють важливу роль в організмі людини. Макро- і мікроелементи входять 
до складу таких важливих органічних сполук, як гемоглобін, ферменти, 
гормони; виконують роль пластичного матеріалу для побудови кісткової 
тканини; в іонному стані беруть участь у передачі нервових імпульсів; 
забезпечують згортання крові виконують важливу функцію у багатьох 
фізіологічних процесах організму. Недостатність або надлишок в харчуванні 
будь-яких мінералів викликає порушення обміну білків, жирів, вуглеводів, 
вітамінів, призводить до розвитку цілого ряду різних захворювань [5].  

Окрім йоду, водорості багаті на різні біологічно активні речовини, серед 
яких поліненасичені жирні кислоти, похідні хлорофілу, полісахариди, фукоїди, 
глюкани, пектини, галактани, альгінова кислота, ферменти, рослинні стерини, 
каротиноїди. Вони мають антимутагенний та радіопротекторний вплив, а також 
відрізняються протизапальною та імуномоделюючою активністю [5]. Виходячи 
з цього, розширення асортименту харчових продуктів з використанням 
біологічно активної добавки морської водорості залишається актуальною 
проблемою сучасних інноваційних технологій, а зacтocyвaння швидкoгo 
зaмopoжyвaння дoзвoляє збepiгaти нaпiвфaбpикaти бeз викopиcтaння 
кoнcepвaнтiв тa зaбeзпeчити cпoживaчiв зpyчним y пpигoтyвaннi пpoдyктoм. 

Метою даних досліджень було yдocкoнaлення тeхнoлoгiї 
швидкозаморожених напівфабрикатів (котлет), з використанням м’яca 
прicнoвoдних риб.  

Oб’єкт дocлiджeння – м'ясо товстолобика звичайного (Hypophthalmichthys 
molitrix), водоростей фyкycа (Fucus LE) та лaмiнaрiї (Laminaria), 
швидкозаморожені напівфабрикати.  

Пpeдмeт дocлiджeння – органолептичні, структурно-механічні та фізико-
хімічні показники. 

Матеріали і методи дослідження.  
В якості основної сировини в експериментальних дослідженнях 

використовували товстолобика звичайного (Hypophthalmichthys molitrix pp) 
вирощеного в умовах  ПАТ «Черкасирибгосп» та Біломорські водорості 
(ламінарія, фукус), серії «Лінія життя», що відповідає вимогам ТУ 9265-003-
56529037 – 2004. 

Органолептичну оцінку проводили за вдосконаленою п’ятибальною 
шкалою, що містить п’ять основних рівнів якості для оцінки кожного показника 
[6], визначення величини граничного напруження зсуву (ГНЗ) за допомогою 
пенетрометра Ulab 3-31 M за кімнатної температури, експозиції 5 с, в 
однакових вимірювальних ємкостях із використанням голчастого індентора [7]. 
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Результати досліджень  
Зразки напівфабрикатів підібрали з урахуванням вмісту в них основних 

компонентів: 1 зразок – з додаванням фукусу; 2 зразок – з додаванням ламінарії, 
контрольний зразок без водоростей, лише на основі м'яса товстолобика.  

Процес виробництва швидкозаморожених напівфабрикатів (котлет) 
складається з наступних операцій: приймання сировини, сортування, миття, 
розбирання на філе, подрібнення, приготування фаршу, формування, 
панірування, заморожування, фасування в споживчу тару, упакування в 
транспортну тару та зберігання.    

Дocлiдження зaгaльнoгo хiмiчнoгo cклaду дocлiдних зрaзкiв пoкaзaли, щo 
вмicт золи у дocлiдних зрaзкaх вищий в порівнянні з кoнтрoлем, що свідчить 
про їх збагачення мінеральними речовинами (тaбл. 1) 

Тaблиця 1 
Хiмiчний cклaд напівфабрикатів   

Зразок  Вмicт вoлoги,% Вмicт 
бiлкa,% 

Вмicт 
жиру,% 

Вмicт зoли,% 

1 (кoнтрoль) 66,44  18,4  14,1  1,05  
2 (з лaмiнaрiєю) 66,30  18,1  13,9  1,68  

3 (з фукуcом) 42,08  17,8  14,0  1,51  
 
В результаті органолептичних досліджень було встановлено доцільність 

поєднання водоростей з прісноводною рибою про, що свідчить приємний, 
властивий, без стороннього присмаку, маловиражений рибний смак, дocить 
coкoвитi, мaють пружну кoнcиcтенцiю, вирaжений приємний cмaк i зaпaх в 
порівнянні з контролем, який був однорідний, світло-сірий, з наявним рибним 
присмаком (рис. 1). 

Дocлiдженнями реoлoгiчних влacтивocтей фaршу вcтaнoвленo, щo 
дocлiдний зрaзoк з лaмiнaрiєю нaбувaє пiдвищенoго граничного нaпруження 
зcуву при мacoвiй чacтцi вoдoрocтей – 10 %, в пoрiвняннi з дocлiдним зрaзкoм 
фукуcу 10 % i кoнтрoлем (риc. 2) i вкaзує нa утвoрення пружнoї cтруктури 
кoтлетнoгo фaршу, що зумoвленo збiльшенням вмicту мiцнoзв’язaнoї вoлoги тa 
твердiшoї кoнcиcтенцiї мoдельнoгo фaршу.  

   
Рис. 1. Профілограми органолептичної оцінки рибних котлет на основі 

прісноводної риби з додаванням водоростей: 2 – з фукусом, 3 – з 
ламінарією. 
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Риc. 2. Грaничне нaпруження зcуву рибних котлет: 1 – контроль, 2 – з 

фукусом, 3 – з ламінарієм. 
 
При дocлiдженнi ГНЗ зрaзкiв вiдмiченo, щo додавання до рецептурного 

складу котлет лaмiнaрiї cуттєвo впливає на структуру фаршу, який стає більш 
щільним, пружним в порівнянні з контролем і свідчить про доцільність 
викoриcтaння фукуcу i лaмiнaрiї у технoлoгiї за рахунок їхньої гідратаційної 
здатності.  

Отже, розроблена технологія рибних напівфабрикатів, значно розширить 
асортимент продуктів функціонального призначення на основі природних 
компонентів, що дозволить в певній мірі розширити актуальну проблему 
переробки прісноводної риби. Отримані позитивні дослідження свідчать про 
продовження вивчення даної технології і потребують подальших розробок. 
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Приведены результаты исследования изменения биохимического состава 

и качества компотов из черной смородины. В результате проведенных 
исследований установлено, что для получения качественных компотов 
целесообразно использовать 30- или 40%-й сахарный сироп. Суммарная 
сохранность аскорбиновой кислоты составляет до 51-55%, фенольных 
веществ 79-89% после 9 месяцев хранения. 

Ключевые слова: ягоды черной смородины, компот, качество. 
The results of the study of the biochemical changes in the composition and 

quality of of compotes black currants. The investigations established that for 
obtaining quality of compotes appropriate to use a 30 or 40% -s' sugar syrup. The 
overall safety of ascorbic acid up to 51-55%, phenolic compounds 79-89% after 9 
months of storage of compotes. 

Keywords: berries black currant compote, quality. 
Черная смородина является одной из самых ценных ягодных культур, 

которая широко распространена на территории Украины. Сейчас наблюдается 
стойкая тенденция по увеличению площадей (более 6 тыс. га) и валовых сборов 
(более 50 тыс. т). В современных рыночных условиях для потребления в 
свежем виде и для переработки целесообразно отбирать сорта, 
характеризующиеся скороспелостью, высокой урожайностью, устойчивостью к 
болезням, пригодностью к переработке и высокими показателями компонентов 
биохимического состава [1,5].  

В ягодах черной смородины выявлено комплекс ценных биологически 
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активных веществ: фенольные, пектиновые вещества, микроэлементы, 
аминокислоты. Известно, что ягоды черной смородины характеризуются 
высоким содержанием аскорбиновой кислоты и фенольных веществ в 
сравнении с другими плодами и ягодами. Фенольные вещества – антоцианы, 
лейкоантоцианы, катехины, флавоны, оксикорични кислоты и др. В организме 
человека они проявляют Р-витаминные свойства и являются биологически 
активными веществами из-за высоких антиокислительных, противоопухолевых 
и радиопротекторных свойств, кроме того они обладают способностью 
защищать липиды от окисления в организме человека и поддерживать высокую 
эластичность капилляров, повышая их прочность и проницаемость [2, 4].  

Учеными установлено, что концентрация аскорбиновой кислоты и 
фенольных веществ при измельчении ягод, взаимодействии металлов 
оборудования, кислородом воздуха, повышении температуры (пастеризация, 
стерилизация, проваривание и уваривания) снижается из-за окисления и 
конденсации (фенольные вещества выпадают в осадок), что существенно 
снижает биологическую ценность продуктов переработки. Данных об 
изменении компонентов биохимического состава продуктов переработки при 
длительном хранении готовой продукции из смородины недостаточно [4,6,7]. 

Целью исследований было установление изменений ценных компонентов 
компотов при длительном хранении. 

Место проведения, объекты и методика исследования. Исследования 
проведены на кафедре технологии хранения, переработки и стандартизации 
продукции растениеводства им. Б.В.Лесика Национального университета 
биоресурсов и природопользования Украины. Образцы компотов из плодов 
черной смородины изготавливали используя различные концентрации сахара в 
заливке, закладывали на хранение и через 4 и 9 месяцев определяли качество и 
изменения компонентов биохимического состава биологически ценных 
составляющих. Технохимический контроль компотов проведен по 
общепринятым методикам [3]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Проведенные исследования 
установили, что после хранения черносмородиновых компотов в течение 4 
месяцев остается до 96-99% (в ягодах и в заливке) фенольных веществ по 
отношению к их содержаниt в свежих ягодах. В компотах с разной 
концентрацией сахара основная часть фенольных веществ сосредоточена в 
ягодах - 72,0-78,0%, в сироп их диффундирует только - 18,0-22,0%. При 
хранении компотов до 9 месяцев отмечено уменьшение фенольных веществ в 
ягодах на 31,3%, а в заливке незначительное повышение на 5,0%, что в общем 
снижение составляет 25,8%, то есть более 25% их окисляется и конденсируется. 
Более высокую сохранность комплекса фенольных веществ компотов 
наблюдали в компотах с концентрацией сахара 30%. 

Исследованиz изменений аскорбиновой кислоты в черносмородиновых 
компотах установили, что после 4 месяцев хранения наблюдали уменьшение 
аскорбиновой кислоты на 30-45% по сравнению с содержанием в свежих 
ягодах. В компотах содержание аскорбиновой кислоты остается на уровне 55,4-
61,2 мг / 100г сырого веса. После 9 месяцев хранения компотов наблюдается 
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уменьшение концентрации аскорбиновой кислоты на 6-8% по сравнению с 4-х 
месячным хранением. Сохранность аскорбиновой кислоты незначительно выше 
в компотах с 40-й концентрацией сахара.  

Дегустационная оценка опытных образцов консервированной черной 
смородины показала, что более высокое качество после 4 месяцев хранения 
имеют компоты с концентрацией сахарного сиропа 30-и 40, а после 9 месяцев 
хранения в общем качество продукции снижается в следствие размягчения 
консистенции, потери свежего аромата и вкуса, поэтому органолептические 
показатели ниже на 0,1-0,2 балла. 

Расчеты зависимостей показали, что содержание аскорбиновой кислоты 
имеет обратную зависимость с содержанием фенольных веществ в ягодах (r = - 
0,7) и прямую зависимость с концентрацией фенольных веществ в заливке 
(0,88). Интересно отметить, что при дальнейшем хранении связь между 
содержанием витаминов С и Р в заливке слабеет, что свидетельствует о 
непропорциональных изменениях концентраций фенольных веществ и 
аскорбиновой кислоты. 

Содержание некоторых биологически активных веществ в 
черносмородиновых компотах после хранения  
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Срок хранения 4 месяца 
Сироп 65%-ной 
концентрации 1,22 0,28 1,50 96,1 50,5 60,90 4,2 

-//-   40%-ной    -//- 1,13 0,32 1,45 92,9 55,7 67,20 4,8 
-//-    30%-ной    -//- 1,20 0,35 1,55 99,3 55,4 66,90 4,8 

Срок хранения 9 месяцев 
Сироп 65%-ной 
концентрации 0,80 0,30 1,11 71,3 47,95 52,70 4,1 

-//-   40%-ной    -//- 0,97 0,27 1,24 79,5 55,50 60,90 4,7 
-//-    30%-ной    -//- 1,07 0,33 1,40 89,7 54,50 59,90 4,6 

* содержание дубильных и красящих веществ в свежих ягодах черной смородины 1,56%, 
аскорбиновой кислоты – 91мг/100 г. 

 
Выводы. Более высокое качество и биологическую ценность среди 

исследуемых образцов компотов отмечено с использованием сахарного сиропа 
с концентрацией 30-и 40%. Суммарная сохранность аскорбиновой кислоты 
составляет до 51-55%, фенольных веществ 79-89% после 9 месяцев хранения. 
Полученные компоты, целесообразно использовать для расширения 
разнообразия рациона и как источник натуральных пищевых волокон, 
углеводов и органических кислот в зимне-весенний период. Полученные 
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данные целесообразно учитывать при производстве качественной и 
конкурентоспособной продукции с сырья черной смородины и составлении 
полноценных рационов питания в зимне-весенний период. 
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В статті наведено результати біохімічних досліджень натеральних 
смородинових джемів отриманих за різними рецептурами та за різного 
терміну зберігання. Виявлено, що зразки виготовлені за рецептурою 
ягоди:цукор – з 1:1 є найбільш гармонійними за органолептичними 
показниками. Найвища збереженість вітаміну С та фенольних речовин 
виявлено у зразках отриманих з грубим подрібненням ягід. 

Ключові слова: якість, хімічний склад, смородина, ягоди, джем. 
The article presents the results of biochemical studies nateralnyh currant jam 

obtained with different recipes and different shelf life. Discovered that samples 
produced by compounding berries: sugar - 1: 1 is the most harmonious organoleptic 
characteristics. The highest preservation of vitamin C and phenolic compounds 
detected in the samples obtained from coarse crushing berries. 

Key words: quality, chemical composition, black currants, berries, jam. 
Ґрунтово-кліматичні умови України є сприятливими для вирощування 

ягідних культур, серед яких смородина – одна з найрентабельніших. Ягоди 
смородини за обсягами споживання на душу населення значно поступаються 
іншим фруктам і овочам, проте маючи у своєму складі високий вміст біолочно 
активних речовин, зокрема вітамінів, фенольних та мінеральних сполук, 
органічних кислот, вони є незамінними у раціоні харчування людини, а також 
чудовим профілактичним та лікувальним засобом [3, 4, 5, 8]. 

Відомо, що вміст аскорбінової кислоти та фенольних сполук в ягодах 
смородини значно вищий ніж у інших культурах. Фенольні речовини – це клас 
сполук з високою біологічною активністю, до якого відносять: антоціани, 
лейкоантоціани, катехіни, флавони, оксикоричні кислоти та ін. В організмі 
людини вони проявляють Р-вітамінні властивості, володіють 
антиоксидантними, протипухлинними та радіопротекторними властивостями, 
забігають окисненню ліпідів, підвищують міцність та проникність капілярів [1]. 
Встановлено пряму залежність між вмістом вітаміну С та фенольних сполук в 
плодах яблуні, суниці, смородини, а також відмічено їх синергічну дію. В той 
же час показано, що сахароза сприяє стабілізації аскорбінової кислоти у 
продуктах переробки з плодів і ягід [2,6,9,10,11]. 

Ягоди смородини є цінною сировиною для виготовлення різних продуктів 
перероблення (варення, повидло, джем, підварка, сульфітоване пюре тощо). 
Відомо, що  під час перероблення, сировина зазнає істотних змін у хімічному 
складі. Наразі за механічного подрібнення і нагрівання відбувається інтенсивна 
взаємодія з киснем повітря і металами обладнання внаслідок чого знижується 
біологічна цінність продуктів перероблення. Тому актуальним є проведення 
досліджень вмісту цінних біологічно активних речовин  під час перероблення 
та тривалого зберігання.  

Метою наших досліджень було дослідити вміст аскорбінової кислоти та 
фенольних речовин під час виробництва натуральних смородинових джемів та 
підібрати найбільш оптимальні ощадні технологічні режими. 

Методика досліджень. Досліди проведені на кафедрі технології 
зберігання та переробки продукції рослинництва ім. проф. Б.В.Лесика 
Національного університету біоресурсів і природокористування України. 
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Джеми з ягід смородини готували з різними співвідношеннями цукру та 
термообробкою (варіанти джемів з співвідношенням цукру і сировини 1:0,3, 1:1 
– стерилізували, а варіанти 1:2 – без пастеризації) та різним ступенем 
подрібнення. Контроль якості та хімічний склад визначали через 4 та 9 місяців 
зберігання за загальноприйнятими методиками [6]. 

Результати досліджень. Проведені дослідження змін вмісту деяких 
біологічно активних компонентів смородинових джемів після зберігання 
протягом 4 місяців виявили, що залежно від вмісту цукру збереженість 
аскорбінової кислоти та фенольних речовин були різні (таблиця).  

У джемах приготовлених за різною рецептурою концентрація фенольних 
речовин становив в межах від 32,0 до 61,5%. Відмічено, що у джемі з 
рецептурою ягоди:цукрор 1:0,3 зберігається більше фенольних речовин від 55,7 
до 61,5% у порівняні з вмістом у свіжих ягодах, а за використання рецептури 
1:1 та 1:2 – від 32,7-48,7%. Цікаво відмітити, що збереженість фенольних 
речовин та аскорбінової кислоти вищі у джемах з грубо подрібненими ягодами 
в середньому на 9,2%. Під час зберігання джемів до 9 місяців спостерігається 
незначне зменшення фенольних речовин до 5% в усіх варіантах.  

Дегустаційна оцінка дослідних зразків джемів з смородини  показала, що 
вищу якість після 4 місяців зберігання мала рецептура 1:2 з грубо подрібнених 
ягід, а після 9 місяців зберігання в загальному якість продукції дещо 
зменшується в наслідок розм’якшення консистенції, втрати свіжого аромату та 
смаку, тому органолептичні показники знижуються на 0,1-0,2 бали. 

Висновки. Отже, біологічна цінність натуральних смородинових джемів 
вища за нижчого вмісту цукру. Найвищу збереженість і органолептичну оцінку 
мали зразки з співвідношенням ягоди-цукор – 1:1 із застосуванням грубого 
подрібнення. За використання цієї рецептури збереженість вітаміну С після 4 
місяців зберігання становить 90-95%, фенольних – 46-48%, а після 9 – 
знижується на 14-18% і 4-5% відповідно. Тому натуральні смородинові джеми є 
цінним джерелом біологічно активних речовин у зимово-весняний період. 
Отримані дані доцільно враховувати під час виробництва якісної і 
конкурентоспроможної продукції, зокрема джемів з смородини. 

Вміст біологічно активних сполук у смородиновому джемі та зміна 
якості за тривалого зберігання 
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Термін зберігання 4 місяці 
Грубо подрібнені  
ягоди: цукор 1:0,3  0,96 - 0,96 61,5 64,5 77,90 4,1 
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Дрібно подрібнені ягоди, 
ягоди: цукор 1:0,3  0,87 - 0,87 55,8 56,8 68,60 4,1 

Грубо подрібнені ягоди, 
ягоди: цукор 1:1  0,76 - 0,76 48,7 79,3 95,70 4,3 

Дрібно подрібнені ягоди, 
ягоди: цукор 1:1  0,72 - 0,72 46,1 75,2 90,80 4,2 

Грубо подрібнені ягоди, 
ягоди: цукор 1:2 0,55 - 0,55 35,2 65,5 79,00 4,3 

Дрібно подрібнені ягоди, 
ягоди: цукор 1:2  0,51 - 0,51 32,7 60,5 73,00 4,3 

Термін зберігання 9 місяці 
Грубо подрібнені  
ягоди: цукор 1:0,3  0,91 - 0,91 58,7 60,66 66,60 4,0 

Дрібно подрібнені ягоди, 
ягоди: цукор 1:0,3  0,871 - 0,871 55,1 55,35 60,80 4,0 

Грубо подрібнені ягоди, 
ягоди: цукор 1:1  0,69 - 0,68 43,6 71,40 78,50 4,3 

Дрібно подрібнені ягоди, 
ягоди: цукор 1:1  0,66 - 0,70 42,3 70,10 76,20 4,1 

Грубо подрібнені ягоди, 
ягоди: цукор 1:2 0,60 - 0,60 35,2 65,00 71,40 4,3 

Дрібно подрібнені ягоди, 
ягоди: цукор 1:2  0,58 - 0,58 32,0 57,00 62,60 4,1 

* вміст дубильних і фарбних речовин у свіжих ягодах смородини 1,56%, аскорбінової 
кислоти – 91мг/100 г. 
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