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ABSTRACT
Graphic models are often used in the construction of intelligent automated control systems for technological processes
and complexes. The advantages of their use are visibility and
simplicity in the study and development of the structure of objects, various subsystems, establishing links and relationships
between elements, tracking the occurrence of events and situations, as well as the formed mathematical apparatus for their
study. This is particularly relevant in designing decision-making
systems.
In general, the use of graph models for approximation, forecasting, diagnostics and other tasks is designed to improve the
functioning of resource and energy efficiency of automation
systems. However, the diversity of modern varieties of graphs
created a new problem in choosing the structure and type of
graph, as well as methods of its study.
The aim of the work was to form a generalized classification of graph models and to determine the recommendations
for their use to solve typical problems in the field of automation of technological processes and complexes.
The article analyzes the current state of graph models, presents their features and practical significance. Their classification according to many characteristics, particularly to structure
and type, was developed. The given classification formed the
basis of applied ontology, which according to the type of research tasks determines the recommended structures of graphs
and methods of their research. The ontology uses the OWL
language and it was tested. In addition, a typical SPARQL query
is given and the typical features of each instance of the graph
model are identified.
It is expected that the material of the article and the given
examples can be used in the performance of research and design
work and further analysis and synthesis of intelligent automated
control systems for complicated technological processes and
complexes. This material can also be used in the training process
of specialists in production automation and cybersecurity.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

КЛАСИФІКАЦІЯ ГРАФОВИХ МОДЕЛЕЙ У ЗАДАЧАХ
РОЗРОБКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ
СИСТЕМ КЕРУВАННЯ
А. П. Ладанюк, Н. М. Луцька
Національний університет харчових технологій
Л. О. Власенко
Київський національний торговельно-економічний університет
При побудові інтелектуальних автоматизованих систем керування технологічними процесами та комплексами часто використовуються графові моделі. Перевагою їх використання є наочність і простота при дослідженні та
розробці структури обʼєктів, різних підсистем, встановлення взаємозвʼязків і
взаємовідношень між елементами, відслідковування виникнення подій і ситуацій, а також сформований математичний апарат для їх дослідження. Особливо це актуально при побудові систем підтримки прийняття рішень. Використання графових моделей для апроксимації, прогнозування, діагностики
тощо підвищить ресурсо- та енергоефективність систем автоматизації.
Однак різноманітність сучасних різновидів графів спричинила проблеми при
виборі структури й типу графу, а також методів його дослідження.
У статті розроблено узагальнену класифікацію графових моделей і рекомендації щодо їх використання для розвʼязання типових задач у галузі автоматизації технологічних процесів та комплексів.
Проаналізовано сучасний стан графових моделей, їхні особливості та визначено практичне значення. Моделі класифіковано за множиною характеристик, зокрема структурою та видом. Наведена класифікація лягла в основу
прикладної онтології, що за типом задач дослідження визначає структури
графів і методи їх дослідження. Онтологія використовує мову OWL та пройшла
перевірку шляхом тестування. Також наведений типовий SPARQL-запит і визначені типові ознаки кожного екземпляра графової моделі.
Матеріал статті та наведені приклади можуть використовуватись при
виконанні науково-дослідних та проєктних робіт, аналізі та синтезі інтелектуальних автоматизованих систем керування складними технологічними процесами та комплексами, а також у процесі підготовки фахівців з автоматизації
виробництва та кібербезпеки.
Ключові слова: граф, програф, модель, система автоматизації, технологічний об’єкт, онтологія.
Постановка проблеми. Графові моделі, загалом, вивчаються в розділі математики — теорії графів, що досліджує властивості різних геометричних схем
(графів), утворених множиною точок і ліній, які їх зʼєднують, для розвʼязання
задач при розробці систем автоматизації різних обʼєктів, зокрема складних тех-
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нологічних (як окремих технологічних установок, так і технологічних комплексів) (Стайнер, 2018; Forrest, 2018). Різні класи графових моделей систем
(ГМС), від звичайних до зважених гіперграфів тощо, знаходять широке застосування при розробці методів структурного аналізу, а вдосконалення інструментальних засобів (компʼютерної техніки та програмного забезпечення) дає змогу
виділити прикладну теорію графів. Ця теорія найбільш ефективна при розвʼязуванні ряду складних задач в інформаційних технологіях (теорія звʼязку та
кодування, оптимізація програм, організація складних баз даних та їх візуалізація, людино-машинні інтерфейси тощо), але недостатньо використовується
при розробці та функціонуванні систем автоматизації складних технологічних
обʼєктів.
Водночас одним із основних завдань є аналіз структурності складного обʼєкта
та системи його автоматизації. Сама по собі структурна складність — це багатоаспектне поняття, яке безпосередньо впливає на постановку, розвʼязання та
використання головних задач — аналізу та синтезу ефективних систем автоматизації для складних обʼєктів. У технічній літературі є ряд розробок для задач
повнотекстового порядку (порівняння структурних моделей тексту), онтологічного інжинірингу (запити до онтологій), логістики (інтегральна оцінка транспортних мереж), аналізу соціальних мереж, біоінформатики тощо. Особливе місце тут займають синтез структури інформаційно-телекомунікаційних мереж і
керування, зокрема в інтелектуальних підсистемах (системах) підтримки прийняття рішень, зокрема на основі графових баз даних і знань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виникнення та використання
графових моделей пов’язані з розвитком алгоритмічних підходів у різних сферах
діяльності людини. В галузі вищої математики, яка є основою більшості найвишуканіших алгоритмів, нині ренесанс. Ще ніколи не було такої великої кількості
людей, які розуміють математику. Можна взяти на вибір будь-який документ
Кремнієвої долини, і вже на перших сторінках знайти посилання на криву Гаусса,
Булеву алгебру (логіку) та інші аспекти математичних обчислень, які обґрунтовують існування нашого світу на основі графових алгоритмів.
Французький математик П’єр-Сімон Лаплас висловився на адресу Ейлера
(Стайнер, 2018; Steiner, 2013): «Він перевершив нас усіх». Ейлер народився 1707 р.,
закінчив Базельський університет, у період свого студентства зустрічався з
Бернуллі, а після призначення на посаду професора Санкт-Петербурзької академії наук зміг вирішити так звану «проблему семи мостів Кенігсберга», яка
збурювала розум багатьох людей у цій частині європейського континенту. В
часи Ейлера місто Кенігсберг (нині Калінінград), належало Прусії. Рукави річки
Прегель ділили місто на декілька районів, серед яких були два острови, а з’єднувалися ці райони між собою сімома мостами. Популярним був пошук такого
маршруту через усе місто, щоб пройти кожним з мостів не більше одного разу.
Для надання цьому завданню наочності Ейлер зобразив серію точок (вершин),
які з’єднувалися за допомогою прямих ліній (ребер), що відображали райони
міста і його мости. Математик при цьому підкреслював, що відстані та форму
ліній жодним чином не можна змінювати, а вершини можна переміщувати доти,
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поки в незмінному вигляді лишаються лінії (тобто мости). У такий спосіб Ейлер
створив те, що в нинішній математиці виділено як граф, і довів, що пройти
Кенігсбергом, скориставшись кожним із мостів один раз і аж ніяк не більше, —
неможливо. Так була створена теорія графів.
Графи Ейлера — це деревоподібні діаграми, що можуть бути символічним
зображенням взаємозв’язків у природі, принципової схеми мікрочипа або зв’язків між різними людьми в місті.
Написання алгоритмів на основі теорії графів є новим і перспективним відгалуженням комп’ютерної науки, завдяки якому біологи отримують змогу
виявляти залежності між ланцюжками ДНК і біологічними властивостями людей, науковці — розшифровувати музику «Бітлз», ЦРУ — виявляти терористів у
всьому світі, а оглядачі з Волл-стріт — віднаходити взаємозв’язок між зовсім,
здавалося б, непоєднуваними речами. Та особливо корисною теорія графів є для
тих, хто аналізує мережу Facebook, де найвпливовіших членів можна виявити,
аналізуючи, з яких вершин у графах виходить найбільша кількість граней та які
грані є найбільш активними для привернення уваги людей і коментування. Інженери, які проводять співбесіди з претендентами на посади Facebook, часто розпитують їх про теорію графів.
Ейлер прожив 76 років, а коли помер, то його праці публікувались ще майже
ціле століття. Добре відоме рівняння Ейлера, на основі якого пишеться незліченна кількість алгоритмів та описуються тривимірні об’єкти:
V – E + F = 2,
(1)
де V — кількість вершин багатогранника (кутів, у яких перетинаються лінії);
E — кількість ребер у конкретному об’єкті; F — кількість граней у ньому. Наприклад, куб має 6 поверхонь, або граней, дванадцять ребер та вісім вершин:
8 – 12 + 6 = 2.
(2)
Саме це рівняння вивело Ейлера далеко за межі найпростіших і незмінних за
формою об’єктів (куби, піраміди, конуси, сфери). А з часом формула Ейлера надала можливість зрозуміти ще й геометрію вуглецевих молекул, погодних систем
з їхньою позірною випадковістю, а також оптичні, магнетичні й гідродинамічні
явища. Узявши за основу теоретичні засади формули, Ейлер почав вивчати
нежорсткі форми, заклавши основи топології — складової теорії хаосу, що за
останні десятиліття принесла нагороди математикам, які будували алгоритми,
використовуючи положення, закладені ще Ейлером.
У сучасній технічній літературі відсутня класифікація графових моделей і
рекомендації щодо їх використання для розвʼязання конкретних задач. У статті
наведена онтологічна модель області застосування графових моделей для розвʼязання типових задач керування складними технологічними обʼєктами.
Мета дослідження: формування узагальненої класифікації графових моделей і визначення рекомендації щодо їх використання для розвʼязання типових
задач у галузі автоматизації технологічних процесів та комплексів.
Матеріали і методи. У першому наближенні класифікація графових моделей
та основні задачі, які розвʼязуються на їх основі, наводяться в такому вигляді:
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- класичні графові моделі (ГМ) як спрощене відображення структури обʼєкта
та систем керування (види таких графів і моделей на їх основі добре відомі,
відзначимо лише принципову можливість навіть на відносно простих моделях
розвʼязати задачі аналізу структури обʼєктів і систем керування з елементами
синтезу оптимальних розвʼязків щодо визначення кількості підсистем, а також
технічної структури системи автоматизації з відповідним інформаційним та організаційним забезпеченням);
- прографи є розвитком орієнтовних графів, зокрема удосконалений варіант
мереж Петрі, що містить комплексування процесного, обʼєктного та ресурсного
графів. Такий вид графових моделей, окрім структурного представлення досліджуваного обʼєкта або системи, дає змогу врахувати та відобразити на схемі
ресурси, які необхідно затратити для проходження процесів, цілі, які необхідно
досягнути після закінчення операції, обʼєкти, що є результатом виконання операцій. Особливістю прографів є те, що вони відносяться до динамічних моделей і
враховують часову складову (Ладанюк, Заєць & Власенко, 2016; Trudeau, 1976);
- теоретико-графові моделі для задач керування великими системами (Омельченко, 2018), наприклад, використання теорії графів у задачі про ланцюги та
шляхи як впорядкована послідовність ребер і дуг, або вершин в орієнтованих і
неорієнтованих графах. Гіперграфи та оргіперграфи узагальнюють графи й орграфи в тому напрямку, що їх гіперребра і гіпердуги можуть бути більш ніж
двоелементними підмножинами множини вершин. У праці (Steiner, 2013) розглядаються оргіперграфи, у яких в гіпредугах вершини вважаються впорядкованими, що надало можливість формувати матриці інцидентності відображенням
приписування вершини гіпердугам;
- моделювання на гіперграфах (Diestel, 2017; Trudeau, 1976), де показано, що
в складних системах існують такі чинники (фактори), які включаються у бінарні
відношення та якісно впливають на них, утворюючи «гіпервідношення» для
відображення єдиної взаємодії довільної кількості чинників. Такі відношення
відповідають певним гіперструктурам, при цьому для «зважених» гіперграфів
приписуються певні показники: довжина шляху, час на транспортування, вартість тощо. Показано, що моделювання складних слабоструктурованих систем на
основі класичних графів є в принципі неадекватним, що усувається за допомогою
гіперграфової моделі, наприклад, для розвʼязання багатокритеріальних задач
керування;
- окремо розглядаються матричні моделі для ієрархічного аналізу складності
та подібності орграфів систем на основі теоретико-інформаційного підходу, зокрема для розвʼязання прикладних задач (логіко-обчислювальні мережі знань,
комунікаційних та компʼютерних мереж) (Diestel, 2017).
Окремі групи (або класи) ГМС складають їх різновиди, призначені для технологій створення баз даних та організації процедур підтримки прийняття рішень, наприклад:
- мережева модель даних CODASYL, яка дає змогу створювати бази даних,
структура яких є графом загального виду, а також модель даних СУБД IMS
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компанії IBM з ієрархічною деревоподібною структурою. Графові моделі сприяли розвитку сучасних технологій побудови баз даних, що надало можливість
ефективно виконувати операції навігації та маніпулювання даними з однозначним виконанням лише одиночних екземплярів — запасів, сегментів тощо;
- ієрархічні моделі даних, які відповідають реальним структурам, коли один
обʼєкт є батьківським, з яким звʼязана множина обʼєктів нижчого рівня;
- графо-семантичні моделі для оцінки варіантів проходження інформації та
вибору з них кращого шляхом поступового обмеження області допустимих розвʼязків, виключення таких, які не відповідають граничним обмеженням, та рекомендацій ОПР щодо вибору ним кращих, наприклад, за рахунок введення вагових коефіцієнтів критеріїв або дослідження області допустимих рішень за
Парето.
При статистичному керуванні складними технологічними обʼєктами використовують графові ймовірнісні моделі:
- у вигляді баєсовської мережі як графічної моделі з орієнтованим ациклічним
графом, при цьому орієнтовані ребра кодують відношення ймовірнісної залежності між змінними. Крім того, на основі такої моделі можна оцінити сумісний
розподіл змінних як добуток умовних атомарних розподілень, які є відомими;
- використання марківських випадкових полів, які задаються неорієнтованим
графом, а на відміну від баєсовських мереж використовуються цикли. За допомогою баєсовських мереж у поєднанні з марківськими випадковими полями досліджують мережеві структури різного призначення.
Також графові моделі використовуються в такій важливій галузі знань, як
онтологія (Луцька, Власенко & Пупена, 2021; Lutskaya, Vlasenko, Zaiets & Shtepa,
2020). Зокрема, утворюються сучасні онтологічні методи, контекстно-орієнтована
онтологія, розгалуження, контекстне узагальнення понять, графова онтологічна
модель, термінологічний граф, граф ієрархії контекстів. У технічній літературі є
матеріал щодо методів інтелектуального пошуку документів на основі онтологічних ресурсів і графових моделей (Kocay & Kreher, 2004), що є ефективним для
пошуку необхідної науково-технічної документації, зокрема виявлення необхідних груп систем керування складними обʼєктами та їх класифікація. При
використанні графових моделей набір документів подається у вигляді орієнтованих графів, а в Internet часто використовуються поєднання латентного семантичного пошуку та пошуку на графових моделях.
Викладення основних результатів дослідження. Часто зручно використовувати різні види графових моделей систем для вирішення різних задач при
проведені автоматизації технологічного обʼєкта на різних рівнях управління
виробництвом. Однак різновиди графових моделей породжують окрему задачу
їх вибору залежно від особливостей проблеми, а також впливають на методи їх
дослідження. Так можна побудувати граф, який залежно від типових задач автоматизації технологічним об’єктом буде рекомендувати тип і структуру графової моделі для її розв’язання (рис. 1).
На рис. 1 показано структуру онтологічної моделі, що складається з трьох
непустих класів: Графова_модель, Задача_дослідження та Метод_дослідження.
Клас Графова_модель ділиться на два перекриваючих класи — Вид_моделі та
Структура_моделі, які також поділяються на підкласи.
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Рис. 1. VOWL-граф задачі вибору

Кожен верхній клас складається з екземплярів, що з’єднані з екземплярами
інших класів відповідними відношеннями — включає, використовує, застосовує
(рис. 2). Відповідні зв’язки мають місце лише для визначених авторами екземплярів, що обґрунтовані проведенням наукового дослідження в цьому напрямку. Також визначено три атрибути для екземплярів класу Графова_модель, до
яких віднесли безпеку, збереженість і зв’язність графа.

Рис. 2. Фрагмент відношень між екземплярами (OntoGraf)

Оцінка якості розробленої онтології проводилась комплексно як розробниками, так і майбутніми користувачами. Оскільки загальнодоступної онтології
для виробничої галузі харчової промисловості не існує, авторам не відомий
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єдиний стандарт, який би надавав можливість зробити технічний висновок щодо
відповідності і зіставлення змісту онтології та системи на кожній фазі її життєвого циклу, то оцінювання проводилось за верифікацією та валідацією онтології. Оцінка проводилась за набором критеріїв, які представлені кортежем (3):
J = <Vr, Vl>.
(3)
Перевірка верифікації Vr зводилась до оцінювання того, чи є розроблена
онтологія формально правильною згідно із синтаксичною достовірністю і відсутністю логічних протиріч. Валідність Vl фактично показувала правильність
синтаксичного кодування специфікації онтології, яке перевірялось за допомогою
валідатора OWL. Відсутність логічних протиріч в онтології забезпечує її сумісність. Якщо ж протиріччя є, то онтологія несумісна, тому будь-яка формальна
модель не відповідатиме її аксіомам.
Результат перевірки на узгодженість позитивний. Розроблена онтологія не
містить критичних проблем: циклічних ієрархій класів, надлишкових аксіом, логічно несумісних визначень понять і відношень. Також підтверджено достатність
відповідності з базовою концептуальною моделлю розроблюваної системи, правильність визначень, понять і співвідношень шляхом долучення сторонніх осіб,
що є експертами в цій галузі.
Розроблена онтологічна модель використовується при формуванні запитів
до неї. Зокрема, типовим запитом є визначення множини екземплярів класів
Графова_модель і Метод_дослідження для заданого екземпляра класу
Задача_дослідження. Наприклад, при формуванні SPARQL-запиту, наведеного
нижче,
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX
my:<http://www.semanticweb.org/nata/ontologies/2021/10/untitledontology-12#>
SELECT ?graph ?method
WHERE {my:Ситуаційна_задача my:застосовує ?graph.
my:Ситуаційна_задача my:використовує ?method}
ORDER BY ?graph
отримаємо список задіяних в онтології для екземпляра Ситуаційна_задача
екземплярів графових моделей і методів їх досліджень, фрагмент яких наведено в таблиці.
Таблиця. Результати SPARQL-запиту до розробленої онтології
№
1
2
…
5
6
…
9
10
…
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graph
Баєсова_мережа
Баєсова_мережа

method
Пошук_найкоротшого_шляху
Дослідження_досяжності

Дерево_подій
Дерево_подій

Пошук_найкоротшого_шляху
Дослідження_досяжності

Дерево_поломок
Дерево_поломок

Пошук_найкоротшого_шляху
Дослідження_досяжності
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Висновки

1. Графові моделі складних об'єктів і систем займають важливе місце в реалізації методів сучасної теорії керування та системного аналізу для задач аналізу
та синтезу ресурсо- та енергоефективних систем автоматизації: аналіз властивостей обʼєкта керування спостережність, керованість (можливості адаптивних і
робастних підходів тощо). В статті наведено короткий аналіз та описано використання не лише класичних моделей на основі одномірних графів, а й їх використання в сучасних компʼютерних технологіях, насамперед для розвʼязання оптимізаційних задач сучасних розподілених мереж передачі даних і керування.
2. Для розробки й аналізу функціонування сучасних розподілених систем теорія та моделі на основі графів поєднуються з мережевим аналізом, системами
масового обслуговування, тензорним аналізом, теорією нечітких множин, онтологічним підходом. Тож семантичні, баєсові та марківські мережі також можна
розглядати з точки зору теорії графів і методів їх досліджень.
3. Для технологічних обʼєктів, обʼєднаних у технологічні комплекси, аналізується топологія системи керування як множина вузлів і звʼязків між ними, як
графи різного призначення, у тому числі гіперграфи, онтологічні графи та прографи. Для розподілених систем керування на графових моделях розвʼязуються
задачі оптимізації структури — інформаційне й технічне забезпечення адаптації
та робастності. Отже, можна виділити основні методи дослідження, до яких
відносяться ієрархічність, досяжність, покриття та пошук оптимального шляху.
4. За проведеним аналізом сучасного стану графової теорії та її суміжних
дисциплін розроблено прикладну онтологію, що за типовими задачами автоматизації для складних об’єктів рекомендує тип графової моделі та методи його
дослідження. Розроблена онтологія пройшла верифікацію та валідацію, а також
приведено типовий запит щодо її використання.
Можна розширити розроблену онтологію шляхом включення етапів задач
досліджень, властивостей графів та алгоритмів розв’язку.
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ABSTRACT
Recently, the so-called integrated microbial technologies are
gaining more and more popularity among scientists in the field
of biotechnology, the attractiveness of which is due to the
possibility of obtaining several practically valuable metabolites
as a result of one technological process, which significantly reduces the cost of target products and increases market competitiveness.
Nowadays, the ability of microorganisms to synthesize byproducts together with polyhydroxyalkanoates — intracellular
spare polymeric substances, which are the basis for biodegradable plastics, but currently require high costs for production,
consequently, lose competition to hydrocarbon plastics. Integrated microbial technologies look no less promising in the context
of environmental protection, because with the accumulation of
final metabolites both inside cells and in the culture fluid (endoand exometabolites) it seems possible to organize production
with a minimum amount of generated waste. In addition, the
realization of such technologies makes it possible to dispose
inedible plant waste with a high content of cellulose and xylose
(such as sugarcane bagasse, rice straw, corn stalks, etc.), using
them as a cheap and growth substrate for the microorganismproducer.
The article analyzes modern literature data on the simultaneous synthesis of polyhydroxyalkanoates by microorganisms
with pigments carotenoids and violacein, exopolysaccharides,
osmolite ectoine, xylonate, surface-active rhamnolipids; cosynthesis of organic acids and alcohols (ethanol, 2,3-butanediol,
1,2,4-butanthriol, xylitol, lactic and succinic acid); integrated
technologies for obtaining non-proteinogenic amino acids (5aminolevulinic, S-adenosyl-L-methionine, 5-amino-valeric, γaminobutyric) with polyhydroxybutyrate, L-isoleucine, glutathione, δ-valerolactam. It is important that the simultaneous biosynthesis of several final products allows to expand the scope of
practical application of the complex of microbial products with
different properties.
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МІКРОБНІ ТЕХНОЛОГІЇ СПІВСИНТЕЗУ КІЛЬКОХ
ЦІЛЬОВИХ ПРОДУКТІВ
Т. П. Пирог, Є. І. Гук
Національний університет харчових технологій
Останнім часом усе більшої популярності серед науковців біотехнологічного
напрямку набувають так звані інтегровані мікробні технології, привабливість
яких зумовлена можливістю отримувати в результаті реалізації одного технологічного процесу кілька практично цінних метаболітів, що суттєво знижує
вартість цільових продуктів і збільшує їх конкурентоспроможність на ринку, а
також підвищує ефективність процесу біосинтезу. На сьогодні особливо активно досліджується здатність мікроорганізмів синтезувати супутні продукти
спільно з полігідроксиалканоатами — внутрішньоклітинними запасними полімерними речовинами, які слугують основою для біодеградабельного пластику,
але наразі потребують високих витрат на виробництво і, відповідно, програють
конкуренцію вуглеводневому пластику.
Не менш перспективними інтегровані мікробні технології виглядають і в
контексті охорони довкілля, адже за умови накопичення цільових метаболітів і
всередині клітин, і в культуральній рідині (ендо- та екзометаболіти) можливе
виробництво з мінімальною кількістю утворюваних відходів. Крім того, реалізація таких технологій дає змогу утилізувати неїстівні рослинні відходи з високим вмістом целюлози та ксилози (такі, як жом цукрової тростини, рисова
солома, кукурудзяні стебла тощо), використовуючи їх як дешевий і доступний
ростовий субстрат для мікроорганізму-продуцента.
У статті проаналізовано сучасні літературні дані щодо одночасного синтезу мікроорганізмами полігідроксиалканоатів з пігментами каротиноїдами та
віолацеїном, екзополісахаридами, осмолітом ектоїном, ксилонатом, поверхневоактивними рамноліпідами; співсинтезу органічних кислот і спиртів (етанол, 2,3бутандіол, 1,2,4-бутантріол, ксилітол, молочна та бурштинова кислота); інтегрованих технологій одержання непротеїногенних амінокислот (5-аміно-левулинова, S-аденозил-L-метіонін, 5-аміно-валеріанова, γ-аміномасляна) з полігідроксибутиратом, L-ізолейцином, глутатіоном, δ-валеролактамом, нізином. Важливо, що одночасний біосинтез кількох цільових продуктів дає змогу розширити
сфери практичного застосування комплексу мікробних продуктів з різними властивостями.
Ключові слова: інтегровані мікробні технології, полігідроксиалканоати,
органічні кислоти, спирти, амінокислоти, супутні метаболіти.
Постановка проблеми. Станом на сьогодні перед біотехнологічною промисловістю гостро стоять питання мінімізації кількості відходів (а за можливості, й
повторне їх використання) і зменшення виробничих витрат. Одним із засобів
досягнення прогресу у вирішенні цих питань є так звані інтегровані технології
мікробного синтезу, які передбачають продукування біологічним агентом одночасно кількох цінних метаболітів. Такі технології дають змогу провести один
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процес замість кількох, що однозначно є економічно вигідним. Якщо ж серед
цільових продуктів будуть наявні і екзо-, і ендометаболіти, то таке виробництво
характеризуватиметься практичною безвідходністю (Dvořák, Kováč & de Lorenzo, 2020).
У 2019 р. ми опублікували огляд (Пирог, Ключка, Клименко, Шевчук & Іутинська, 2019), у якому узагальнили наявні на той час дані літератури щодо отримання в одному технологічному процесі кількох практично цінних метаболітів.
Зокрема, було розглянуто мікробні технології співсинтезу з іншими метаболітами екзополісахаридів, амінокислот, полігідроксиалканоатів та поверхневоактивних речовин.
Разом з тим за останні кілька років з’явилася нова інформація про інтегровані
мікробні біотехнології, предметом яких є біотрансформація ксилозо- і целюлозовмісних рослинних відходів у багатоатомні спирти та органічні кислоти, а також
одночасний біосинтез непротеїногенних амінокислот та органічних кислот з
різноманітними супутніми метаболітами.
Мета статті: узагальнення даних літератури про здатність мікроорганізмів
здійснювати співсинтез кількох практично цінних продуктів, опублікованих
після виходу у світ огляду (Пирог, Ключка, Клименко, Шевчук & Іутинська,
2019), або таких, які не увійшли в цей огляд.
Викладення основних результатів дослідження. Спільний синтез полігідроксиалканоатів із супутніми продуктами. В переважній більшості праць,
присвячених інтегрованим мікробним технологіям, одним із продуктів неодмінно є полігідроксиалканоати (ПГА). Підвищена увага до біосинтезу цих лінійних
поліестерів зумовлена тим, що вони є основою для біодеградабельного пластику
та накопичуються в клітинах багатьох бактерій. Ці продукти мікробного синтезу
можуть бути використані для виготовлення пакувальних матеріалів, медичних
імплантів, як кормові добавки для тварин, носії для доставки ліків і навіть як
біопаливо. Оскільки нині існує проблема із накопиченням великої кількості вуглеводневого пластику, заміна його на безпечнішу для довкілля та біодеградабельну альтернативу є актуальною. Співсинтез ПГА з іншими практично цінними позаклітинними метаболітами дасть змогу компенсувати великі витрати на
його виробництво, які в 3—4 рази перевищують такі для синтетичного пластику
(Yadaw, Talan, Tyagi & Drogui, 2021). За останні роки було показано, що полігідроксиалканоати можуть синтезуватись одночасно з пігментами, екзополісахаридами, органічними кислотами, осмолітами та рамноліпідами (табл. 1).
Cпільний синтез ПГА з каротиноїдами досліджено в праці (Kumar, Kim, 2019).
Об’єктом дослідження став галофільний штам Paracoccus sp. LL1, який відомий
своєю здатністю продукувати ксантини та каротиноїди — сполуки, що проявляють антиоксидантну та протиракову активність. Автори праці досліджували
можливість синтезу обох цільових продуктів з використанням олій як дешевих
субстратів. Експерименти показали, що штам LL1 повільно росте на таких субстратах, тому в подальшому для підвищення доступності їх у поживне середовище додавали поверхнево-активні речовини, серед яких найефективнішим
виявився Твін-80 у концентрації 0,1%. За 120 год культивування на середовищі з
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пересмаженою олією концентрація ПГА становила 1 г/л, або 30,9% від абсолютно сухої біомаси (АСБ), каротиноїдів — 0,89 мг/л.
У праці (Romero-Soto та ін., 2021) досліджували одночасний біосинтез полігідроксиалканоатів та екзополісахаридів (ЕПС) помірно галофільним штамом
Yangia sp. ND199, виділеним з ґрунту мангрових лісів В’єтнаму. Дослідники
порівнювали вплив різних джерел Карбону (моносахариди, дисахариди та гліцерол), Нітрогену (дріжджовий екстракт, амонійні солі та натрію глутамат) на
рівень синтезу цільових продуктів. Хоча найвища концентрація ЕПС (0,29 г/л)
досягалася за умов росту продуцента на сахарозі, оптимальним джерелом Карбону для співсинтезу ЕПС і ПГА (3,3 г/л ПГА і 0,25 г/л ЕПС) виявилася фруктоза,
а джерелом Нітрогену — дріжджовий екстракт.
Таблиця 1. Співсинтез полігідроксиалканоатів з різними екзометаболітами
Продуцент

Субстрат

Концентрація ПГА

Екзометаболіт

Пересмажена
1 г/л
Paracoccus sp. LL1 соняшникова
Каротиноїди
(30,9% АСБ)
олія

Концентрація
екзометаболіту
0,89 мг/л

Джерело
Kumar P.,
Kim B. S.,
2019
Romero
Soto L. та ін.,
2021

Yangia sp. ND199

Фруктоза

3,3 г/л
(85% АСБ)

Екзополісахариди

0,25 г/л

Halomonas
bluephagenesis TDADEL-58

Глюкоза

24 г/л
(75% АСБ)

Ектоїн

8 г/л

Halomonas salina
DSM 5928

Глюкоза,
глутамат
натрію

35,3 г/л
(80% АСБ)

Ектоїн

8,6 г/л

Iodobacter sp.
PCH194

Глюкоза

11 г/л
(58% АСБ)

Віолацеїн

1,5 г/л

Pseudomonas putida D-ксилоза,
EM42
D-целобіоза

0,26 г/л
(26% АСБ)

Ксилонат

4,4 г/л

Змішана мікробна Синтетичний
культура (активний гідролізат
геміцелюлози
мул)

3% АСБ

Левулинова
кислота

30 % АСБ

Pinto-Ibieta F.
та ін., 2020

5,81 г/л

Arumugam A.,
Shereen
Furhana M.,
2020

Enterobacter
aerogenes MTCC
8558

20

Макуха від
виробництва
олії таману

4,2 г/л

Рамноліпіди
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Використання галофільних біологічних агентів для одержання полігідроксибутирату (ПГБ, типовий представник полігідроксиалканоатів) і ектоїну — похідного піримідину, що є осмолітом і може бути застосований як компонент
косметичних або лікарських засобів, а також у трансплантації органів, описано в
працях (Ma та ін., 2020; Chen, Zhang, Li, Liu & Li, 2014). У дослідженнях Ма із
співавт. (Ma та ін., 2020) видаленням генів, відповідальних за деградацію ектоїну
(doeA та ectD), і вставкою генів ectABC (оперон, відповідальний за синтез ектоїну
з L-аспартат-β-напівальдегіду) та lysC (аспартаткіназа) сконструювали штам
Halomonas bluephagenesis TD-ADEL-58. Культивування цього штаму на середовищі з глюкозою (початкова концентрація 20 г/л), сечовиною (3 г/л) і дріжджовим екстрактом (10 г/л) з подальшим триразовим підживленням супроводжувалося синтезом 24 г/л (75% АСБ) полігідроксибутирату та 8 г/л ектоїну. У праці
(Chen та ін., 2014) дослідники використовували природний штам Halomonas
salina DSM 5928, який на середовищі з глюкозою (55 г/л) та глутаматом натрію
(25 г/л) синтезував 35,3 г/л ПГБ (80% АСБ) та 8,6 г/л ектоїну.
У праці (Kumar, Darnal, Kumar S, Kumar & Singh, 2021) встановлено можливість одночасного синтезу ПГБ з віолацеїном — пурпуровим водонерозчинним
пігментом, якому притаманна антибактеріальна, противірусна, антипаразитарна
дія та цитотоксична активність щодо деяких ліній ракових клітин. Як біологічний
агент використовували штам Iodobacter sp. PCH194, ізольований з осаду озера в
Гімалаях на висоті 4200 м над рівнем моря. За 96 год культивування на середовищі з глюкозою (42,5 г/л), триптоном (6 г/л) і натрію хлоридом (0,1%) штам
PCH194 синтезував 11 г/л (58 % АСБ) ПГБ і 1,5 г/л віолацеїну.
У 2020 р. група вчених (Dvořák та ін., 2020) встановила можливість одночасної біотрансформації D-ксилози та D-целобіози (основних вуглеводів, що входять до складу лігноцелюлози) в D-ксилонат і середньоланцюгові полігідроксиалканоати штамом Pseudomonas putida EM42, в який було вбудовано ген BglC
з Thermobifida fusca, відповідальний за синтез β-глюкозидази. Під час культивування на суміші ксилози (10 г/л) та целобіози (5 г/л) штам EM42 синтезував
0,26 г/л (21% АСБ) ПГА та 4,4 г/л ксилонату.
Біотрансформацію целюлозовмісних субстратів у ПГБ та левулинову кислоту
(попередник синтезу як мінімум 15 практично цінних сполук) досліджували в
праці (Pinto-Ibieta та ін., 2020). Для цього змішані культури мікроорганізмів
(активний мул) культивували в двох SBR-реакторах (sequential batch reactor),
використовуючи синтетичний гідролізат геміцелюлози як субстрат (в одному з
реакторів його збагачували ацетатом). Під час культивування домінантними
виявилися бактерії родів Paracoccus, Lactococcus, Enterococcus (у реакторі без
доданого ацетату) та Azospirillum (у другому реакторі). Зазначимо, що в цьому
процесі основним продуктом була левулинова кислота (30% АСБ), а полігідроксиалканоат — супутнім (3% АСБ), тому технологію можна розглядати виключно в контексті утилізації гідролізатів геміцелюлози з метою отримання левулинової кислоти.
Біоконверсію рослинних відходів у рамноліпіди та полігідроксиалканоати,
розглянуто в праці (Arumugam & Shereen Furhana, 2020). Як субстрат було обрано

———— Scientific Works of NUFT 2021. Volume 27, Issue 6 ————

21

БІОТЕХНОЛОГІЇ
макуху —відхід виробництва олії таману (одержується з вічнозеленого олександрійського лавра Calophyllum inophyllum), як біологічний агент — колекційний
штам Enterobacter aerogenes MTCC 8558. Зазначимо, що раніше повідомлень про
здатність цього штаму синтезувати ПГА та рамноліпіди не було. Встановлено,
що за використання сечовини як джерела Нітрогену, співвідношення C/N у середовищі 5:1 та рН 6,5 концентрація ПГА та рамноліпідів становила 4,2 і 5,81 г/л
відповідно.
Співсинтез органічних кислот і спиртів з іншими супутніми продуктами.
Інтегровані мікробні технології виробництва органічних кислот і спиртів також
є вкрай привабливим напрямом, оскільки в таких процесах витрати на виробництво можна зменшити не тільки внаслідок отримання кількох цінних продуктів, а й за рахунок використання доступних і дешевих субстратів рослинного
походження (Zhao, Shi, Lu, Zong & Zhuge, 2019). Таким же чином можна вирішити проблеми накопичення великої кількості лігноцелюлозних субстратів, адже
щороку в одних лише країнах Європейського Союзу кількість целюлозовмісних
відходів сягає близько 220 млн тонн (Dvořák та ін., 2020).
У 2017 р. група вчених на чолі з Wu (Wu та ін., 2017) досліджувала здатність
бактерій Enterobacter cloacae продукувати 2,3-бутандіол (двоатомний спирт,
який, зазвичай, одержується з вуглеводнів і використовується у виробництві ацетоїну, фармацевтичних продуктів, як розчинник тощо) і бурштинову кислоту.
Хоча у традиційному процесі синтезу бутандіолу сукцинат вважається одним із
головних побічних (і, відповідно, небажаних) продуктів, ця сполука може бути
використана в широкому спектрі галузей — від виробництва полімерів до харчової та фармацевтичної промисловості. Авторам вдалося досягти підвищення
концентрації сукцинату за рахунок додавання натрію гідрогенкарбонату (як джерела розчиненого CO2, який є ключовим для синтезу цієї кислоти) у вигляді
підживлювального розчину. Як субстрат використовували ксилозу — один із
головних моносахаридів гідролізатів лігноцелюлози, утилізація якого є актуальною. Концентрація 2,3-бутандіолу та сукцинату становила 40,67 і 21,79 г/л відповідно.
Zhao із співавт. (Zhao та ін., 2019) встановили можливість біосинтезу на
ксилозовмісних субстратах (гідролізат жому цукрової тростини) 1,2,4-бутантріолу і етанолу. Процес проводили в два етапи: на першому етапі відбувалась
утилізація глюкози й утворення етанолу, а також розкладання наявного в гідролізаті фурфуролу дріжджами Candida glycerinogenes UG21, після чого видаляли біомасу та етанол, а багатий на ксилозу супернатант використовували як
субстрат для Escherichia coli — продуцента бутантріолу. Концентрація етанолу та
1,2,4-бутантріолу за таких умов культивування штамів становила 54,1 та 4,9 г/л
відповідно.
За схожою схемою інші дослідники (Wang, Liu, Cai & Zhao, 2018) одержували етиловий спирт і молочну кислоту. В результаті зброджування гідролізату
кукурудзяних стебел, що містив 120 г/л глюкози та 33,5 г/л ксилози, дріжджами
Saccharomyces cerevisiae M3013 отримували етанол. Після відділення біомаси
супернатант інокулювали Bacillus coagulans LA1507 та здійснювали аерацію
впродовж 8 год для видалення етанолу, висока концентрація якого інгібує ріст
бактерій, та накопичення біомаси. Останнім етапом процесу був анаеробний
синтез молочної кислоти упродовж 10 год після закінчення аерації (загальна
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тривалість процесу 46 год). Таким чином було отримано 50,5 г/л етанолу та
21,5 г/л лактату.
У 2016 р. було опубліковано працю (Zahed, Jouzani, Abbasalizadeh, Khodaiyan
& Tabatabaei, 2016), в якій встановлено можливість біосинтезу етанол і ксилітолу
в результаті спільного культивування S. cerevisiae NCIM 3090 та Candida tropicalis NCIM 3119 (продуцентів етанолу та ксилітолу відповідно) на середовищі
з гідролізатом рисової соломи. Автори здійснювали процес як періодичним, так і
безперервним способом у мембранному біореакторі. За безперервного культивування при швидкості розбавлення середовища 0,03 год–1 вдалося досягти вищої
концентрації цільових продуктів (55 г/л етанолу та 31 г/л ксилітолу), ніж за
періодичного (33,4 і 25,1 г/л етанолу та ксилітолу відповідно).
На початку 2021 р. було опубліковано працю (Su, Li, Xie, Fei & Cheng, 2021a),
в якій повідомляється про одночасний синтез ацетоїну та бурштинової кислоти.
Для цього дослідники створили генно-інженерний штам E. cloacae ECΔbudCΔldhA
з вимкненими генами 2,3-бутандіолдегідрогенази (budC, відповідальний за реакцію відновлення ацетоїну до 2,3-бутандіолу) та лактатдегідрогенази (ldhA, відповідальний за відновлення пірувату до лактату). Джерелом Карбону слугувала
глюкоза (57,8 г/л), джерелом Нітрогену — амонію сульфат (2 г/л) і дріжджовий
екстракт (1 г/л). У процесі культивування додавались підживлювальні розчини:
спочатку тільки натрію гідрогенкарбонату (1 г/л через 6 і 12 год після початку
процесу, надалі 2 г/л), а потім і глюкози (20 г/л, починаючи з 48 год, кожні 12 год).
За таких умов культивування вдалося отримати 39,5 і 20,3 г/л ацетоїну та
бурштинової кислоти відповідно (без підживлення концентрація даних продуктів
становила всього 17,75 і 2,75 г/л).
Пізніше ця ж група дослідників (Su та ін., 2021b) здійснювала подальше
вдосконалення генно-інженерного штаму E. cloacae як продуцента ацетоїну та
сукцинату. Для цього було додатково вимкнено ген ptsG, який кодує білок,
відповідальний за транспорт глюкози в клітину транслокацією груп (таким
чином отримали штам E. cloacae CL80). Як субстрат використовували гідролізат
біомаси ціанобактерій Synechococcus elongatus. У результаті після 36 год культивування отримали 10,55 г/л ацетоїну та 1,8 г/л сукцинату, що менше, ніж у попередньому дослідженні (Su та ін., 2021a).
Дані про одночасний синтез органічних кислот і спиртів з іншими цінними
продуктами узагальнено в табл. 2.
Таблиця 2. Співсинтез органічних кислот і спиртів з різними супутніми
продуктами

Продуцент
1
Enterobacter
cloacae
CICC 10011

Субстрат

КонценКонцентрація
Основний трація Супутній
супутньопродукт основного продукт
го
продукту
продукту
3
4
5
6

Джерело

2
7
Ксилоза,
натрію
2,340,67 г/л Сукцинат 21,79 г/л Wu та ін., 2017
гідрогенкар- Бутандіол
бонат
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1
2
3
Candida
Гідролізат
glycerinogenes
жому
UG21
Етанол
цукрової
Escherichia coli
тростини
MXW004C
Saccharomyces
cerevisiae
Гідролізат
M3013
кукурудзяних Етанол
Bacillus
стебел
coagulans
LA1507
Saccharomyces
cerevisiae
Гідролізат
NCIM 3090
рисової
Етанол
Candida
соломи
tropicalis
NCIM 3119
Enterobacter
cloacae
ECΔbudCΔldhA

Глюкоза

Ацетоїн

Enterobacter
Гідролізат
Ацетоїн
cloacae
біомаси
CL80
ціанобактерій

4
54,1 г/л
—
50,5 г/л
—

5
Бутантріол

Молочна
кислота

Продовження таблиці 2
6
7
—
4,9 г/л

Zhao M.,
Shi D., Lu X.,
Zong H.,
Zhuge B., 2019

—
21,5 г/л

Wang Y.,
Liu J., Cai D.,
Zhao G., 2018

Zahed O.,
Jouzani G. S.,
Abbasalizadeh S.,
55 г/л Ксилітол 31 г/л
Khodaiyan F.,
Tabatabaei M.,
2016
Su H. Y., Li H.
Y., Xie C. Y.,
39,5 г/л Сукцинат 20,3 г/л
Fei Q.,
Cheng K. K.,
2021a
Su H. Y.,
Wu S. W.,
Chou H. H.,
10,5 г/л Сукцинат 1,8 г/л
Lin W. H.,
Chow T. J.,
2021b

Співсинтез амінокислот з різними супутніми продуктами (табл. 3). Увагу дослідників інтегрованих технологій мікробного синтезу також привертають і непротеїногенні амінокислоти. Потенційною для застосування у багатьох галузях є 5-амінолевулинова кислота (АЛК) — загальний попередник практично всіх
пірольних сполук рослин, тварин і мікроорганізмів (ціанокобаламін, хлорофіл,
порфірини, гем тощо). Цю кислоту можна застосовувати в медицині (діагностика ракових утворень), сільському господарстві (як біодеградабельний пестицид або регулятор росту рослин) та харчовій промисловості (як консервант).
Потреба в розробці технології біосинтезу АЛК зумовлена ще й тим, що її хімічний синтез характеризується складністю та низьким виходом, а отже, й високою вартістю кінцевого продукту (Li, Guo, Qiao & Chen, 2016; Zhang та ін., 2018).
Станом на 2021 р. в доступній літературі вдалося знайти два повідомлення про
співсинтез 5-амінолевулинової кислоти з полігідроксиалканоатами (Li та ін.,
2016; Zhang та ін., 2018). В обох випадках дослідники використовували як біологічні агенти генно-інженерні штами E. coli. У праці 2016 р. (Li та ін., 2016) в
E. coli вбудували ген heml (5-АЛК-синтаза) з S. cerevisiae (таким чином АЛК
синтезувалась через так званий С4-шлях з сукциніл-КоА) та оперон phaCAB
(відповідальний за синтез полігідроксибутирату з ацетил-КоА) з Ralstonia eutropha, отримавши штам LTT19PHB+ALA+, який на середовищі з глюкозою
(20 г/л), гліцином (3 г/л) і сукцинатом (6 г/л) синтезував 1,6 г/л амінолевулінової
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кислоти та накопичив полігідроксибутирату в кількості 43,1% від АСБ. У цьому
процесі через 18 год культивування додатково вносили підживлювальний розчин, що містив 10 г/л глюкози, 2 г/л гліцину та 4 г/л сукцинату. Двома роками
пізніше (Zhang та ін., 2018) іншим дослідникам вдалося отримати вдвічі більшу
кількість АЛК (3,2 г/л) і практично таку ж кількість ПГБ (38,2% АСБ). Штампродуцент E. coli DALA-103 містив гени так званого С5-шляху біосинтезу АЛК:
hemA (Salmonella arizona), heml та rhtA (E. coli), ріс на мінімальному мінеральному середовищі з глюкозою (40 г/л). Перевагою цього способу біосинтезу є
відсутність потреби в підживленні.
Ще однією важливою для медицини амінокислотою є S-аденозил-L-метіонін
(SAM). Ця сполука є донором метильних груп, синтезується з метіоніну та АТФ
за участю метіонінаденозилтрансферази (МАТ) і наявна в усіх живих організмах.
Амінокислоту використовують у лікуванні депресії, гепатиту, шизофренії, остеоартриту, а також як дієтичну добавку. Відомими з літератури (Han, Hu & Wang,
2015) продуцентами SAM є S. cerevisiae (2,8 г/л) та Pichia pastoris (2,49 г/л), в
яких активність МАТ не піддається регулюванню кінцевим продуктом. Однак
поживне середовище для вирощування цих дріжджів повинно містити L-метіонін, який є дороговартісним. Для зниження собівартості амінокислоти було розроблено інтегровані технології синтезу SAM із супутнім метаболітом.
У праці (Han та ін., 2015) дослідники пропонують отримувати S-аденозил-Lметіонін разом з ізолейцином, використовуючи для цього штам Corynebacterium
glutamicum IWJ001/pDXW-8-metk-vgb, який містить гени metk (кодує метіонінаденозилтрансферазу) та vgb (кодує VHb — Vitreoscella hemoglobin, надекспресія
цього гена також підвищує вихід SAM). Культивування проводили упродовж
72 год на середовищі з глюкозою (100 г/л) з внесенням, починаючи з 18 год,
підживлювального розчину метіоніну (1 г/л) кожні 10 год. Концентрація S-аденозил-L-метіоніну та ізолейцину становила 0,67 і 13,8 г/л відповідно.
Таблиця 3. Співсинтез амінокислот з різними супутніми продуктами
КонценКонцентрація
трація Супутній
Продуцент
Субстрат
супутнього Джерело
аміно- продукт
продукту
кислоти
1
2
3
4
5
6
7
Li T.,
Глюкоза,
Guo Y. Y.,
Escherichia coli
1,6 г/л
гліцин,
43,1% АСБ Qiao G. Q.,
5-аміноLTT19PHB+ALA+
ПолігідроChen G. Q.,
сукцинат левулинова
ксибутират
2016
кислота
Escherichia coli
Zhang X. та
Глюкоза
3,2 г/л
38,2% АСБ
ін., 2018
DALA103
Corynebacterium
Han G.,
glutamicum
S-аденозил-LLHu X.,
Глюкоза
0,67 г/л
13,8 г/л
Wang X.,
IWJ001/Pdxw-8метіонін
ізолейцин
2015
metk-vgb
Wang D.,
Li D.,
Candida utilis
S-аденозил-LZhang G.,
770 мг/л Глутатіон
Глюкоза
962 мг/л
Wang C.,
Δpor1
метіонін
Wei G.,
2019
Амінокислота
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1

2

3

4

5

Lactococcus lactis
S-аденозил-L9,0 мг/л Глутатіон
NZ9000/pNZ- Глюкоза
метіонін
GMcA

Продовження таблиці 3
7
6
Xu C.,
Shi Z.,
17,3 мг/л
Shao J.,
Yu C.,
Xu Z., 2019
1,82 г/л
(рН 5,0)
Cheng J. та
ін., 2021
6,88 г/л
(рН 9,0)

10,24 г/л δ-ВалероГлюкоза, 5-аміно(рН 5,0) лактам
Escherichia coli
цитрат, валеріанова
ML103-raiP-katE
3,98 г/л δ-ВалероL-лізин
кислота
(рН 9,0) лактам
γLactococcus lactis
Liu J. та ін.,
Глюкоза аміномасляна 9,12 г/л
Нізин
2300 МО/мл
2020
F44/GadB1C1
кислота

Упродовж 2012—2018 рр. (Wang, Wang, Wei & Shao, 2012; Wang, Wang, Wei
& Wang, 2013; Li, Wang & Wei, 2017; Xu, Wang, Wang, Zhang & Wei, 2018; Wang,
Li, Zhang, Wang, Wei, 2019) було проведено низку досліджень з дріжджами
Candida utilis щодо впливу різноманітних факторів на співсинтез ними SAM і
глутатіону (GSH). Спершу автори (Wang та ін., 2012) встановили позитивний
вплив на підвищення синтезу цільових продуктів (до 0,67 г/л сумарно) додавання
в поживне середовище метіоніну (на початку процесу) та цистеїну (через 21 год).
В наступному дослідженні (Wang та ін., 2013) було показано, що інтенсифікувати
синтез цільових продуктів можна внесенням через 15 год культивування цитрату
натрію як додаткового джерела енергії. Далі (Li та ін., 2017) було досліджено
вплив концентрації розчиненого кисню в середовищі, оскільки від цього параметра залежить активність ключових ферментів біосинтезу цільових продуктів — метіонінаденозилтрансферази та γ-глутамілцистеїнсинтази (γ-ГЦС). Автори з’ясували, що для забезпечення високої активності цих ферментів концентрація розчиненого кисню в середовищі повинна перебувати на рівні 30% від
насичення повітрям. Позитивний вплив на активність МАТ і γ-ГЦС спричинило
видалення гена por1 (Xu та ін., 2018), що кодує один із мітохондріальних поринів
(спостерігали підвищення концентрації цільових продуктів у середньому на 30 %
порівняно з рівнем синтезу вихідним штамом), а також підвищення експресії гена
ATP6 (Wang та ін., 2019), що кодує субодиницю 6 АТФ-синтази (мутант синтезував SAM і GSH на 46,6 і 28,7 % більше, ніж вихідний штам). Зазначимо, що у
більшості досліджень сумарна концентрація S-аденозил-L-метіоніну та глутатіону не перевищувала 700 мг/л. Лише за умови внесення підживлювального розчину глюкози концентрацією 600 г/л (Xu та ін., 2018) з 12 по 28 год культивування
вдалося отримати 770 і 962 мг/л SAM і GSH відповідно.
У літературі також наявна інформація про використання генно-інженерного
штаму Lactococcus lactis NZ9000/pNZ-GMcA як продуцента SAM і GSH (Xu, Shi,
Shao, Yu & Xu, 2019), але в дослідженні мова йшла про радше отримання пробіотичного штаму зі здатністю синтезувати ці речовини (концентрації SAM і
GSH разом не перевищували 30 мг/л), а не про цілеспрямоване їх отримання.
Описаний також спосіб отримання 5-аміновалеріанової кислоти (АВК) та δвалеролактаму (δ-ВЛ) — вихідних сполук для синтезу поліамідних пластиків
(Cheng та ін., 2021). Як продуцент використовували генно-модифікований штам
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E. coli з генами α-оксидази (raiP) та каталази (katE), оскільки цільові продукти
синтезуються шляхом окиснення L-лізину (субстрату) пероксидом водню, який
додавали в середовище після 24 год культивування. Встановлено, що синтез цільових продуктів залежав від кислотності середовища (табл. 3): за рН 5,0 співвідношення концентрацій АВК і δ-ВЛ становило 5,63:1 (10,24 і 1,82 г/л), у той
час як при рН 9,0 синтезувалось значно менше АВК (3,98 г/л, що становить 58%
від концентрації δ-ВЛ за даних умов). Отже, зміною рН середовища можна регулювати спрямованість процесів біосинтезу у бік утворення того чи іншого цільового продукту.
Цікавою є технологія одночасного синтезу нізину та γ-аміномасляної кислоти
(ГАМК) молочнокислими бактеріями L. lactis (Liu та ін., 2020). Оскільки нізин —
це поліпептидний антибіотик, який використовується як харчовий консервант, а
ГАМК — антиоксидант, то, на думку дослідників, суміш цих компонентів є відносно недорогим і перспективним консервантом з антимікробними та антиоксидантними властивостями. Як біологічний агент був використаний штам
L. lactis F44/GadB1C1 з підвищеним рівнем експресії генів глутаматдекарбоксилази (gadB, відповідає за перетворення глутамінової кислоти на ГАМК) та глутамат/ГАМК антипортного білка (gadC, відповідає за транспорт ГАМК з клітини
антипортом з глутаматом). Джерелом карбонового живлення слугувала глюкоза
(25 г/л), нітрогенового — пептон і дріжджовий екстракт (по 15 г/л). Особливістю
технології є те, що спочатку рН підтримували на рівні 6,0, що є оптимальним для
росту продуцента, а після 16 год культивування знижували до 4,8 (оптимального
для синтезу ГАМК). За таких умов культивування продуцента концентрація γаміномасляної кислоти досягала 9,12 г/л, активність нізину становила 2300 МО/мл.
Висновки

Отже, натепер у літературі опубліковано чимало досліджень, присвячених інтегрованим мікробним технологіям. Основний масив інформації стосується співсинтезу із супутніми продуктами полігідроксиалканоатів (альтернативи синтетичному пластику), амінокислот (5-амінолевулинова, 5-аміновалеріанова, γ-аміномасляна, S-аденозил-L-метіонін, L-ізолейцин), а також біотрансформації дешевих
і доступних целюлозовмісних субстратів у спирти (етанол, бутандіол, бутантріол,
ксилітол) та органічні кислоти (сукцинат, лактат, ксилонат). Це свідчить про те,
що інтерес до таких технологій зумовлений актуальними проблемами забруднення довкілля вуглеводневим пластиком і накопиченням великої кількості неїстівних рослинних відходів. Крім цього, співсинтез кількох цінних метаболітів в
одному технологічному процесі дає змогу суттєво зменшити витрати на виробництво та знизити собівартість цільових продуктів.
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ABSTRACT
The constant increase in population each year leads to a significant acceleration of urbanization with tangible consumption
of concrete for infrastructure construction. However, modern
technology of Portland cement (concrete base) leads to large
emissions of carbon dioxide. Deposition of CaCO3 by microbiological agents is a promising way to maintain nature.
Today, there are two main ways to use MIСР: to change the
pore structure of the respective materials by sendimentation calcium carbonate with biological agents in the presence of the enzyme urease, and to rise the strength between the particles of
bulk materials by binding.
Nowaday, the research established the advantages of the
first and second MIСР technology with the possibility of application in different geographical, climatic and environmental
boundaries on the planet. To start applying and for greater dissemination of MIСР technology, it is necessary to develop scaling of industrial technology, standards of proper production,
control and test protocols at different stages of production, eligibility criteria and quality management at all stages of the life
cycle.
The use of MIСР technology also makes it possible to reduce energy use, decrease carbon emissions and increase opportunities for the processing various wastes of industrial origin and
agricultural sector. However data to quantify these benefits are
societal and industrial concerns. The development of principles
and methodologies for assessing the life cycle of MIСР and the
structures used with MIСР may play a significant role in the
future.
There are several problems in the adaptation of the biological process in the construction industry, which are not in the
focus sector of experts.
Biosafety and process economics: MIСР offers excellent
opportunities for the utilization of industrial waste and thus attracts part of the economy. However, they need to be adapted
locally.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІОЦЕМЕНТАЦІЇ
ТА ПАРАМЕТРІВ КОНТРОЛЮ
В. М. Удимович
Національний університет харчових технологій
Постійне збільшення населення щороку призводить до прискорення урбанізації зі значним споживанням бетону для будівництва інфраструктури. Однак
сучасна технологія отримання портландцементу (основа бетону) спричиняє
значні викиди вуглекислого газу. Осадження СаСО3 мікробіологічними агентами
є перспективним способом підтримки природи.
Існує два основних шляхи використання MIОК: зміна структури пор відповідних матеріалів завдяки осадженню карбонату кальцію біологічними агентами
у присутності ферменту уреази та збільшення міцності між частинками сипучих матеріалів унаслідок зв’язування.
На сьогодні при проведенні досліджень встановлено переваги першої і другої
технології МІОК з можливістю застосування в різних географічних, кліматичних та екологічних межах на планеті. Для початку застосування і достатнього
поширення технології МІОК необхідно розробити масштабування технології
промислового використання, стандарти належного виробництва, а також протоколи контролю і випробувань на різних етапах виробництва, критерії прийнятності і менеджменту якості на всіх етапах життєвого циклу.
Також використання технології МІОК надає можливість оптимізувати
об’єми використання енергії, зменшити викиди вуглекислого газу та збільшити
можливості для переробки різноманітних відходів як промислового походження,
так і агросектору. Формування принципів і методик для оцінки життєвого
циклу MIОК та структур, які використовуються з MIОК, може мати важливе
значення в майбутньому.
Існує декілька проблем в адаптації біологічного процесу в будівельній галузі.
Це біологічна безпека використання та економіка процесу. MIОК пропонує ефективні способи утилізації промислових відходів виробництв, однак вони повинні
бути адаптовані на місцевому рівні. Наведені в статті результати дослідження узагальнюють інформацію про дослідження технології МІОК і параметри
контролю при впровадженні технології.
Ключові слова: біоцементація, мікробно-індуковане осадження кальцію,
уреазо-продукуючі бактерії, уреаза, Sporosarcina pasterii Bacillus subtilis.
Постановка проблеми. Переважна кількість інфраструктурних об’єктів, (дороги, мости та будівлі житлового та нежитлового призначення) будувались швидкими темпами протягом останніх ста років. Значна кількість цих споруд зводилася в середині минулого століття в країнах, що свого часу розвивалися, тому
сьогодні постає питання технічного обслуговування й оновлення. Водночас
країни, що розвиваються, насамперед Китай та Індія, стрімко будують і розвивають власну інфраструктуру. В результаті це призвело до значного споживання
будівельних матеріалів, яке в найближчому майбутньому продовжуватиме зростати (Chen et al., 2010, Schneider et al., 2011).
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Серед будівельних матеріалів бетон завоював статус найбільш використовуваного матеріалу штучного виробництва у світі, тому на сьогодні доволі складно
знайти належну заміну бетону на основі портландцементу для зростаючого будівельного попиту (Imbabi et al., 2012).
Цемент як основа будівельних матеріалів залишатиметься ключовим матеріалом для забезпечення світових потреб у житлі та сучасній інфраструктурі й
надалі. На сьогодні щорічне глобальне виробництво цементу досягає значення до
3,5 млрд тонн, але очікується збільшення приблизно до 4 млрд тонн на рік. Одна
лише Китайська Народна Республіка споживає близько 55% від загального об’єму виробництва (Chen et al., 2012). Основне зростання споживання цементу
передбачається в Китаї та Індії, а також у таких регіонах, як Близький Схід і
Північна Африка (Bond et al., 1999).
Унаслідок збільшення споживання перед цементною промисловістю у всьому
світі постає питання збереження матеріалів для отримання цементу й енергоресурсів, а також скорочення викидів СО2 (Удимович, 2021).
У недалекому минулому були визначені шляхи для вирішення цих проблем.
Змішування цементу із вторинними матеріалами, такими як попіл, доменний
шлак і кремнезем є найважливішим серед них. Але в будь-якому разі виробництво портландцементу на сьогодні призводить до антропогенних викидів CO2, що
негативно впливає як на біосферу в цілому, так і на людину безпосередньо.
У сучасному глобальному світі будівельна індустрія повинна відповідати за
вплив на навколишнє середовище (раціональне використання матеріалів та енергії), соціальні проблеми (здоровʼя та благополуччя населення), економічні наслідки (вартість будівництва).
Сучасні технології виробництва будівельних матеріалів засновані на використанні величезної кількості енергії та призводять до виробництва значних обсягів
CO2, тому трансформаційні зміни у виробництві будівельних матеріалів є необхідними для забезпечення сталого розвитку як інфраструктури, так і цивілізації.
Метою статті є аналіз сучасних публікацій, які стосуються методів лабораторних досліджень та обробки бетонних конструкцій за допомогою біоцементації.
Викладення основних результатів дослідження. Природа протягом мільйонів років створювала будівельні матеріали зі стійкими властивостями. Зазвичай,
для нас вони представлені такими формами, як кераміка (зубна емаль, оболонка
молюсків), полімери (екзоскелет членистоногих, шовк, клітинні стінки рослин)
або збалансовані композити на основі кераміки та полімерів (пір’я, роги, кістки).
Біологічні матеріали — це практично всі композити з оптимізованим складом
(Chen et al., 2012). Відтворення принципів природного будівництва має величезний потенціал для розвитку стійких будівельних матеріалів.
Останнім часом біомінералізація успішно розпочинає впроваджуватися в процесі отримання будівельних матеріалів (De Muynck et al., 2010, Ramachandran
et ak., 2001) та є перспективною у структурних і геотехнічних застосуваннях
(Achal et al., 2011; DeJong et al., 2010; DeJong et al., 2013; Van Tittelboom et al.,
2010).
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Біомінералізація. Мінералізація часто використовується в будівництві, що
відображається у виробництві корисних копалин, карбонатних продуктів. При
біомінералізації саме живі організми беруть участь у процесі мінералізації.
Біомінералізація може бути двох видів:
- біологічно контрольована мінералізація (БКМ);
- біологічно індукована мінералізація (БІМ).
При біологічно контрольованій мінералізації мінеральні складові, зазвичай,
осідають всередині органічних матриць живих (мікробних) клітини, що дає змогу
організмам здійснювати достатній рівень контролю при утворенні та накопичені
корисних копалин (Bazylinski and Frankel, 2000).
Під час біологічно індукованої мінералізації, навпаки, мікроорганізми виділяють один або декілька метаболічних продуктів, що взаємодіють з іонами або
сполуками в навколишньому середовищі, що в подальшому призводить до осадження мінеральних частинок у результаті утворення побічних продуктів метаболізму. Утворені таким чином біомінерали, найімовірніше, є ненавмисним і неконтрольованим наслідком метаболічної активності, яка доволі часто призводить до
вибіркової цементації, виробляючи відносно нерозчинні органічні та неорганічні
сполуки та їх з’єднання, а сам процес доволі часто називають біоцементуванням
(Frankel and Bazylinski, 2003).
Це твердження опирається на осадження карбонату кальцію, що викликане
мікроорганізмами (мікробноіндуковане осадження кальцію, МІОК) (Rong and
Qian, 2012). Застосування технології МІОК було продемонстровано при відновленні та вилученні важких металів (Achal et al, 2012 a, b, c), зміцненні ґрунту
(Whiffin et al., 2007), відновленні кам’яних матеріалів (Castanier et al., 1999; Rodriguez-Navarro et al., 2003; Stocks-Fischer et al., 1999; Tiano et al., 1999), очищенні
стічних вод (Hammes et al., 2002), ущільненні піску (Achal et al., 2009), зміцненні
бетону (Achal et al., 2011; De Muynck et al., 2008; Ramachandran et ak., 2001).
МІОК відбувається під час складних біохімічних реакцій, що регулюються
такими двома важливими ферментами, як уреаза та карбоангідраза, які виробляються мікробами. Крім того, використовується сечовина як субстрат, а також
кальцій як джерело мінералів. За активності уреази 1 моль використаної сечовини
призводить до утворення 1 моль аміаку та 1 моль карбамату, який спонтанно
гідролізується з утворенням додаткових 1 моль аміаку та вугільної кислоти
(Burne and Chen, 2000).
Невдовзі утворюються бікарбонат та 2 молі іонів амонію та гідроксиду після
врівноваження у воді, що призводить до збільшення значення рН та, зрештою,
зміщує рівновагу бікарбонату, що призводить до утворення карбонат-іонів. Через
збільшення рН у клітині для секреції карбонат-іонів необхідна значна концентрація позаклітинних іонів кальцію та низька концентрація позаклітинного протону. Доволі високе значення рН призводить у подальшому до утворення CO32–
із HCO3– (Knoll, 2003). У результаті концентрація карбонату збільшується, що
викликає збільшення рівня перенасичення до осадження CaCO3 навколо клітини
при наявності розчинних іонів кальцію.
Ще один фермент, що полегшує взаємоперетворення СО2 та НСО3– і сприяє
осадженню СаСО3, — це карбоангідраза (Mobley and Hausinger, 1989). Цей фермент відіграє значну роль у концентруванні CO2 (Yadav et al., 2011). Якщо HCO3–
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є джерелом розчиненого неорганічного вуглецю (РНВ), карбоангідраза може
пришвидшувати його перетворення в CO2 (Li et al., 2010).
Тобто процес MIОК залежить від шести ключових факторів:
- наявності уреази;
- наявності карбоангідрази;
- достатньої концентрації кальцію;
- концентрації розчиненого неорганічного вуглецю;
- значення рН;
- наявності місця формування.
У майбутньому MIОК може використовуватися в об’ємі як єдиний цементуючий матеріал (біоцементація) або як поверхневий шар цементування (біоосадження).
Біоцементація. Біоцемент утворюється за рахунок MIОК у проміжках та
порах частинок зернистого матеріалу за рахунок взаємодії рідини, що містить
відповідні уреазопродукуючі мікроорганізми, сечовину як субстрат та розчин
кальцію (Achal et al., 2013; Rong and Qian, 2012). Фермент уреаза, який продукується відповідними бактеріями, гідролізує сечовину і кальцій, що використовується як джерело енергії для утворення біоцементу. В подальшому біоцемент
звʼязує між собою частинки разом, утворюючи тверде тіло. Такий процес у подальшому може активно застосовуватися для стабілізації ґрунтів (Cheng et al., 2013;
Cheng and Cord-Ruwisch., 2012), при проведенні будівельних робіт (Mukherjee
et al., 2013), відновленні артефактів з каменю (Jimenez-Lopez et al., 2007; Tiano
et al., 1999), герметизації водних каналів і тріщин у них (Tobler et al., 2012) та
усуненні забруднень (Achal et al., 2012 b).
Спостерігалося поліпшення показників міцності до 25%, коли біоцементація
досягалася шляхом змішування мікроорганізму Shewanella sp., що був ізольований з гарячих джерел до розчину цементу (Ghosh et al., 2005). Біоцементація
використовувалася спільно зі звичайним цементом для виготовлення цементних
розчинів, які показали на 17—36% вищу міцність і стійкість до водопроникності
(Achal et al., 2009; Achal et al., 2011a, b). Дослідження наочно продемонструвало,
що біоцементація залежить від використовуваних штамів бактерій, які продукують уреазу з достатньою активністю та високою здатністю осаджувати кальцій.
Біоосадження. У процесі біологічного осадження шар карбонату біологічного
походження осаджується на пористій основі, такій як цегла, цемент або цементний розчин. MIОК осаджує кристали карбонату всередині поверхневих пор і
тріщин, запобігаючи таким чином потраплянню речовин і матеріалів в основу
матеріалів ззовні. Тобто поверхня з пористих матеріалів, таких як бетон або
цегла, може бути захищена від проникнення води або хімічних речовин при
впливі атмосферних опадів (Phillips et al., 2013).
Біоосадження може проводитися за допомогою використання різноманітніх
мікроорганізмів (De Muynck et al., 2008).
У деяких експериментальних дослідженнях використовували кубики вапняку
розміром 30 мм, які оброблялися розчином з NaHCO3, сечовиною та CaCl2 і
культуральними рідинами зі штамами Bacillus (пʼять різних Bacillus sphaericus і
один штам Bacillus lentus).
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Оптимальна доза кальцію складала близько 13,4 мг Ca2+. Збільшення концентрації сечовини та кальцію на певному рівні і повторна обробка покращили
стійкість вапняку до водопроникнення через MIОК (De Muynck et al., 2009,
De Muynck et al., 2011, Dick et al., 2006).
Відновлення на основі МІОК. Усі інфраструктурні об’єкти з плином часу піддаються впливу ряду зовнішніх факторів, таких як атмосферні опади або ж механічне пошкодження, що призводить до їхнього пошкодження та втрати первинної
міцності й подальшого зменшення терміну експлуатації. Для усунення пошкоджень, зазвичай, використовують різноманітні синтетичні полімери та продукти
на їхній основі, які не завжди дають необхідний ефект і результат для відновлення пошкодженої структури.
Саме тому MIОК вважається ефективним способом для відновлення пошкоджених бетонних конструкцій. Його можна виконувати на поверхні конструкції,
де кристали карбонату осаджуються всередині тріщин і герметизують їх.
Існує декілька способів проведення біовідновлення в бетонних зразках. Перший полягає в тому, що культуру мікроорганізмів накопичують на оптимізованому поживному середовищі разом із розчином сечовини та кальцію, додають до
розчину цементу перед подальшим використанням цементуванням при появі
тріщин та розгерметизації. Це призводить до утворення біомінералів кальцію, що
одразу герметизують пошкодження. Другий спосіб полягає в тому, що на пошкоджену бетонну конструкцію наносять культуральну рідину з бактеріальними
клітинами (Wang et al., 2012).
На основі MIОК (Ramachandran et al., 2001) в тріщини бетонних конструкцій
вносили суміш піску з клітинами Sporosarcina pasteurii, що призводило до покращення міцності на 61%. В іншому експерименті було застосовано бактеріальні
клітини, що інкапсульовані поліуретаном для захисту від високого значення рН
цементу, але високих значень міцності та захисту досягнуто не було (Bang et al.,
2001).
Бактеріальні клітини, які пропонується подавати до тріщин для відновлення
бетонних конструкцій, можуть розвиватися за наявності води, мінімальної кількості поживних речовин, що надходять з атмосферними опадами, та кисню з
подальшим утворенням уреази і, в кінцевому результаті, осадженням кальциту,
що блокує тріщини.
Одна з перешкод, що виникає при відновленні бетонних конструкцій з
тріщинами, є високе значення рН бетону. Для цього можна використовувати
мікрокапсули як носії бактерій. Для створення мікрокапсул як основа може
використовуватися меламін, що створює необхідні умови стійкості до високого
значення рН та формує систему забезпечення з джерелом живлення (наприклад,
дріжджовий екстракт) та компонентами МІОК (сечовина, джерело кальцію). У
цьому разі мікрокапсули з наявними у них бактеріальними клітинами в тріщинах
бетонних конструкцій розриваються і починають осаджувати карбонат кальцію
для закупорювання тріщини при наявності активної уреази, що продукується
бактеріями (Wang et al., 2014).
Сьогодні також проводяться дослідження щодо можливості використання
молочнокислих бактерій як альтернативних біологічних агентів, які можуть бути
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залученні для біоцементації, оскільки їх використання може призводити до
зниження значення рН (Удимович, 2021).
Вплив МІОК на покращення параметрів конструкцій. Міцність оброблених
матеріалів. Бетон, який містить у своєму складі біоцемент, має більшу міцність
при навантаженні (стисканні), ніж звичайний бетон. Для визначення цього факту
проводились підготовка та накопичення алкалофільних аеробних бактерій Bacillus pasterii.
Алкалофільну аеробну бактерію Bacillus pasterii вирощували у поживних
середовищах, що мали у своєму складі сечовину, CaCl2, також використовували
цементний розчин як заміник води (Ramakrishnan et al., 1998; Ramakrishnan et al.,
1999).
Відносно вища міцність при механічних навантаженнях (близько 65 МПа)
цементних кубів вимірювалась протягом 28 днів порівняно з контрольними кубами (55 МПа), де бактеріальні клітини не додавалися. У (Ghosh та ін., 2005) повідомлялося про збільшення міцності при механічному навантаженні на 17% та на
25% після 7 та 28 днів відповідно у досліджуваних зразках через біоцементацію
за допомогою мікроорганізму Shewanella sp. У (Jonkers & Schlangen, 2007) використовували клітини S. pasterii для біоцементації розчинів. Було визначено, що
немає значної різниці в міцності між досліджуваним зразком і між контролем,
тоді як міцність при навантаженні була вищою. В подальшому досягнуто 10%
приросту міцності через 28 днів за допомогою консорціуму Bacillus pseudofirmus
та Bacillus cohnii.
У праці (Achal та ін., 2009; 2010 a, b) досліджували міцність розчинів на тиск
з використанням промислових побічних продуктів, таких як розчин лактози та
кукурудзяний екстракт як джерело поживних речовин для накопичення культури. При цьому спостерігалося збільшення на 17% міцності при механічному навантаженні через 28 днів, коли використовувалась лактоза для вирощування
S. pasterii для біоцементації. Коли кукурудзяний екстракт використовувався для
вирощування бактеріальних клітин для MIОК, відзначалося збільшення компресії на 35% протягом 28 днів спостереження. Це значення збільшення міцності
було досягнуто за рахунок використання модифікованого поживного середовища порівняно зі стандартним поживним середовищем.
Також виявлено та ідентифіковано бактеріальний ізолят Arthrobacter crystallopoietes для підвищення міцності при біоцементації (Park та ін., 2010). У (Afifudin
та ін.) зафіксовано збільшення міцності при стисканні на 28% бетону, що
містить Bacillus subtilis, порівняно зі стандартним досліджуваним зразком. При
додаванні бактеріальних клітин у цементні матеріали, вони почали рости після
отримання поживних речовин, що знаходилися в порах цементного матеріалу та
навколишнього середовища. Це призвело до активності бактеріальних клітин, які
почали осаджувати карбонат кальцію у товщі матриці цементного розчину. В
підсумку клітини або гинули, або переходили в ендоспори (Ramachandran et al.,
2001).
Отже, крім MIОК, загальне збільшення міцності досягалося і за рахунок достатньої кількості необхідних органічних речовин для мікробної біомаси.
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Водопроникність оброблених матеріалів. Як один із фундаментальних параметрів у технології МІОК і перспективи довговічності бетону стійкість до водопроникності відіграє важливе значення, оскільки цей фактор відображає можливість проникнення та впливу різних агресивних речовин на бетон і бетонні
конструкції, що в подальшому може призвести до його пошкодження та руйнування. Проникність, зазвичай, залежить від пористості цементного розчину, яка
кількісно відображається пористістю, розподілом за розмірами, в’язкістю та
мікротріщинами (Phung et al., 2013).
MIОК продемонстрував здатність значно зменшувати водопроникність цементних матеріалів та інших будівельних матеріалів. У 1993 р. церква Святого Медара
в Туарі була частково відремонтована за допомогою використання карбонату
кальцію мікробного походження (біокальцину), що зменшило в п’ять разів поглинання води з поверхонь, не впливаючи на естетичний вигляд (Le MetayerLevrel et al., 1999). Пізніше подібні випробування були проведені на цементному
розчині за допомогою B. sphaericus для покращення біоосадження.
Бактерії закупорюють пори з утворенням біоплівки, що має активні ферменти
(уреаза, карбоангідраза) для подальшого залучення позитивно заряджених іонів
металів з навколишнього середовища і таким чином створюють біоосадження
через власний негативний заряд у клітинній стінці (Hammes & Verstraete, 2002).
У (Achal et al., 2011) продемонстровано зменшення проникності через осадження шару кристалів карбонату кальцію за допомогою S. pasterii в бетонних кубах
розміром 150 мм. При проведенні вимірювання проникності води у верхній та
бокових сторонах куба було визначено, що проникність води бокових стінок є
вищою, ніж з верхньої частини (в 4 рази нижча порівняно з контрольним зразком)
саме через гравітаційне осадження.
Проникність іонів хлориду оброблених матеріалів. Розповсюдження іонів
хлориду в залізобетоні може завдати шкоди армуванню. Хлоридна корозія є
одним з основних механізмів погіршення якості, що впливає на будівельні конструкції. Сталева арматура, закладена в бетон, захищена від корозії лише за рахунок високої лужності бетону. Однак лужність бетону може бути нейтралізована
через навколишнє середовище завдяки карбонізації. Якщо хлориди потрапляють
до сталевого армування, підвищується ризик корозії.
Щоб уникнути цієї дилеми, деякі дослідники оцінили альтернативи хлориду
кальцію як джерела кальцію. Нітрат кальцію був успішно використаний як ефективне джерело кальцію для S. pasterii (Qian et al., 2009). Оскільки хлорид кальцію
призводить до утворення аміаку і, відповідно, збільшує ризик корозії армування,
запропоновано (Neville, 1996) використовувати лактат кальцію, оскільки його
метаболічне перетворення не призводить до утворення великої кількості аміаку.
Лактат кальцію, використаний Bacillus cohnii, призвів до того, що на поверхнях
тріщин випадає велика кількість осаду CaCO3 розміром 20—80 мкм (Jonkers et al.,
2010).
У (Qian та ін., 2009) для покращення захисту армуючих елементів готували
розчини з різним значенням рН на основі H2SO4 для перевірки кислотостійкості
осадження кальциту за допомогою B. pasterii на кубах розміром 30 мм. Отримані
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результати продемонстрували збільшення стійкості до поверхневої проникності речовин через осадження кальциту на поверхні досліджуваних зразків, індуковане бактеріальною уреазою, при постійній обробці кислотним розчином
(рН ˃ 1,5). Тому можна припустити, що така обробка може покращувати кислотостійкість елементів армування залізобетонних конструкцій, що особливо
важливо в прибережних районах (Qian et al., 2009).
У праці (Xu та ін., 2014) порівняно здатність лактату кальцію та глутамату
кальцію до осадження карбонат кальцію, що індукований B. Cohnii. З’ясовано,
що товщина шару CaCO3, який осаджується з використанням глутамату кальцію,
більша, ніж у лактату кальцію.
Наявність біомаси сприяє й загальному зменшенню газопроникності в цементних розчинах, що призводить до підвищення стійкості до карбонізації
(De Muynck et al., 2008). Збільшення стійкості до карбонізації було обумовлено
товщиною карбонатного шару (30—50). Дослідники припустили, що захисний
ефект від біологічного осадження до карбонізації можна покращити шляхом
додаткової обробки бактеріями та джерелом кальцію або збільшенням концентрації іонів кальцію. De Muynck та ін. (2008) вимірювали опір проникнення хлориду в зразках, оброблених біологічними осадженням, за допомогою тесту прискореної міграції. МІОК призводить до меншого коефіцієнта міграції хлоридів
(10—40%) порівняно з контрольними зразками. Окрім цього, за рахунок підвищеного опору до хлоридної міграції було досягнуто ефекту акрилового покриття
силанів і силіконів.
Вплив на стійкість конструкцій. На сьогодні МІОК широко не застосовується
і в найближчій перспективі не розглядається як глобальна перспектива для виробництва альтернативних будівельних матеріалів. Однак додавання біоцементу
(за рахунок МІОК) у вигляді додаткових компонентів до таких будівельних
матеріалів, як вапно, пісок чи портландцемент може покращити ефективність за
такими параметрами, як стійкість, збільшення міцності та довговічність конструкції (Hooton & Bickley, 2014). Окрім цього, використання біоцементу зменшує
кількість використовуваних будівельних матеріалів та викиди вуглекислого газу
при виробництві подібних будівельних матеріалів.
Методика оцінки життєвого циклу (ОЖЦ) (ISO 14040, 2006), що дає змогу
належним чином оцінити вплив на навколишнє середовище, популярна як один
з первинних показників стійкості продукції та процесів. Також досліджено вплив
на навколишнє середовище технологій отримання цементу та бетону (Huntzinger
& Eatmon, 2009; Knoeri et al., 2013; Li et al., 2014; Petek Gursel et al., 2014; Silva
et al., 1995; Van den Heede and De Belie, 2012).
Методика оцінки життєвого циклу може сприяти у вивченні впливу MIОК на
навколишнє середовище. Однак на сьогодні перспектива застосування цієї методики має ряд певних обмежень (відсутня точна межа визначення системи, недостатній життєвий цикл системи для обрахунків, обмежене розуміння показників
життєвого циклу і терміну системи).
Саме тому необхідні додаткові дослідження та відповідні результати навіть
для оцінки впливу сечовини та кальцію хлориду при проведені МІОК, а також
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необхідний час для впровадження МІОК у промислові масштаби виробництва та
застосування для більш детального розуміння масштабування процесу.
Також потрібно відзначити, що функціональні одиниці для оцінки життєвого
циклу повинні використовуватися з точки зору продуктивності (наприклад, параметрів міцності та довговічності), а не терміну чи кількості (наприклад, обʼєм).
Використання промислових відходів або ж побічних продуктів як джерела
кальцію, сечовини та поживних речовин для росту бактеріальних культур може
значно зменшити екологічний та економічний вплив MIОК. Саме для цього необхідно приділити належну увагу при дослідженні оцінки життєвого циклу.
Висновки

Технологія МІОК має значний потенціал як для подальших удосконалень, так
і застосування. Але відсутність масштабного промислового виробництва на сьогодні не дає змоги виявити та вивчити проблеми, які виникають, та вдосконалити
цю технологію.
Одним із ключових викликів, що виникає, є побоювання державних органів і
фахівців будівельної галузі щодо впливу біологічних процесів та мікроорганізмів, які використовуються при МІОК як на біосферу, так і на людину. Це психологічний бар’єр, який потрібно усувати шляхом просвітницької діяльності науковців і будівельників.
Також необхідно відзначити, що МІОК при застосуванні в будівельній галузі
може використовуватися в широких географічних та екологічних зонах. При
впровадженні технології на це також слід зважати й адаптувати до нових умов,
тому стандартні протоколи оцінки життєвого циклу та протоколи перевірки
й тестування повинні постійно оновлюватися з належними критеріями прийнятності.
Для впровадження технології МІОК у промислове виробництво також порушується питання забезпечення бактеріальних культур, які використовуються, належними поживними середовищами.
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ABSTRACT
The research paper has provided the theoretical and methodological study of negative risks and positive opportunities from
the use of genetic testing technologies in insurance. It is determined that currently the main disadvantage of using genetic
information in insurance is genetic discrimination. It is argued
that genetic discrimination in insurance may also lead to another
negative consequence, namely the refusal to participate in scientific or medical genetic research for fear of possible genetic discrimination by insurance companies. Information asymmetry
can be a significant problem for the insurance market, which
arises from people being more aware of their possible risks to
life and health based on the results of genetic research, without
disclosing this information to insurance companies when concluding insurance contracts.
The results of the study also showed that as a tool to prevent
the negative impact of the use of genetic information in insurance, a certain group of scientists proposes to ban its use, taking
into account some reasons, the main of which are: firstly, genetic tests do not accurately predict the risks of polygenic diseases, their development is also influenced by the environment,
diet, etc.; secondly, the assessment of future disease prediction
based on genetic data is defined only as the probability of occurrence of a particular event; the third is that humans cannot
control their genotype; the fourth is that the purpose of health
insurance is to share the risk in society so that most vulnerable
groups are not burdened with additional medical costs; the fifth
is that no one is genetically perfect. It was also determined that
today there is no single approach to regulating the process of
using the results of genetic research at the insurance market —
the principles and methods vary from country to country.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ
ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СТРАХУВАННІ
М. І. Арич, Я. О. Каленюк
Національний університет харчових технологій
М. М. Левон
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
У статті проведено теоретико-методичне дослідження негативних ризиків
і позитивних можливостей від використання технологій генетичних досліджень
у страхуванні. Визначено, що наразі основними недоліками від використання
генетичної інформації у страхуванні є генетична дискримінація. Обґрунтовано,
що генетична дискримінація у страхуванні також може бути причиною іншого
негативного наслідку, зокрема відмови брати участь у наукових чи медичних
генетичних дослідженнях через страх можливої генетичної дискримінації страховими компаніями за результатами цих досліджень у майбутньому. Встановлено, що суттєвою проблемою для страхового ринку може бути інформаційна
асиметрія, яка виникає через більшу обізнаність людей щодо своїх можливих
ризиків життя та здоров’я на основі результатів генетичних досліджень, при
цьому не розкриваючи цих даних страховим компаніям під час укладання договорів страхування.
Визначено, що як інструмент запобігання негативного впливу використання
генетичної інформації у страхуванні окремою групою науковців пропонується
заборонити її використання, враховуючи такі причини: по-перше, генетичні аналізи не повністю точно прогнозують ризики полігенних хвороб; по-друге, оцінка
прогнозування майбутнього захворювання на основі генетичних даних визначається тільки як імовірність настання певної події; по-третє, люди не можуть
контролювати свій генотип; по-четверте, метою страхування здоров’я є розподіл ризику в суспільстві, щоб більшість вразливих верств населення не були
обтяжені додатковими медичними витратами; по-п’яте, ніхто не є генетично
досконалим. Встановлено, що основними мотивами використання генетичної інформації для оцінки ризиків життя та здоров’я у страхуванні є передусім
точність і релевантність (відповідність) таких даних цілям її використання
в андерайтингу.
Ключові слова: страховий ринок, страхування, генетичне тестування, генетична дискримінація, життя, здоров’я.
Постановка проблеми. Функціонування страхового ринку в сучасних умовах відбувається під впливом різних соціальних, політичних та економічних факторів як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. При цьому особливо
специфічним є вплив технологій генетичного аналізу та вдосконалення інтерпретації їх результатів. Так, досвід зарубіжних країн показує, що використання
генетичної інформації для оцінки ризиків життя та здоров’я майбутніх власників
полісів страхування має як переваги, так і недоліки. Щодо позитивних сторін, то
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основним тут є вдосконалення процесу андерайтингу. Ключовим же недоліком є
генетична дискримінація здорових (безсимптомних) страхувальників, які мають
підвищену генетичну схильність до певного захворювання. Така ситуація спонукає уряди країн більш дієво регулювати та навіть обмежувати право страховиків
у застосуванні результатів генетичних досліджень для цілей страхування. З іншого боку, можливість проведення генетичних досліджень і використання їх результатів для оцінки ймовірності майбутніх захворювань страхувальників до
укладення страхового договору і неповідомлення цих даних страховим компаніям створює на ринку проблему інформаційної асиметрії, адже у страховиків і
страхувальників є різний масив даних, на основі яких можуть прийматися рішення щодо ризиків стану здоров’я застрахованих. А тому для нашого дослідження
є важливим не тільки виявлення основних ризиків і можливостей використання
технологій генетичного аналізу, а й обґрунтування того, чому і наскільки це буде
актуальним для всіх учасників страхового ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних умовах використання
генетичних досліджень для цілей страхового ринку набуло досить-таки широкої
практики в таких країнах, як Сполучені Штати Америки (Prince, 2016; Joly,
Dupras, Pinkesz, Tovino & Rothstein, 2020), Канада (Ngueng & Joly, 2014), Австралія (Barlow-Stewart, Liepins, Doble & Otlowski, 2018; Tiller та ін., 2018), Японія
(Iida & Muto, 2020), Велика Британія (Association of British Insurers, 2018),
Сінгапур (Ministry of Health, 2021), Гонгконг (Golinghorst та ін., 2021) тощо. При
цьому процес супроводжується як позитивними, так і негативними наслідками
для ринку страхування та сфери захисту прав людини щодо ризиків генетичної
дискримінації тощо. А тому на сьогодні багатьма науковцями пропонуються різні підходи до формування принципів і моделей використання результатів генетичних досліджень та в цілому генетичної інформації для оцінки ризиків на
страховому ринку. Так, у праці (Tiller, Otlowski & Lacaze, 2017) зазначено, що з
огляду на можливі ризики та потенційні негативні результати (наприклад, генетична дискримінація) слід заборонити використовувати генетичну інформацію
компаніями страхування життя, оскільки це може спонукати майбутніх страхувальників відмовлятися брати участь у генетичних дослідженнях в цілому, що,
звичайно, матиме відповідний вплив на систему охорони здоров’я країни. При
цьому науковці (Joly, Feze & Simard, 2013; Thomas, 2018) вказують, що на сьогодні документально підтверджених випадків генетичної дискримінації у страхуванні досить-таки мало, що може характеризувати цей виклик страхового ринку
скоріше як тимчасову і непослідовну проблему, ніж добровільну та сплановану
діяльність страхових компаній.
Метою дослідження є аналіз позитивних і негативних наслідків використання генетичної інформація для цілей страхування в умовах розвитку технологій
генетичних досліджень та інтерпретації їх результатів у контексті оцінки ймовірності страхових ризиків майбутніх власників полісів страхування.
Матеріали і методи. Джерелами матеріалів, що були опрацьовані в цьому
дослідженні, є сучасні наукові публікації в базах PubMed, Google Scholar, ResearchGate, ScienceDirect тощо, релевантні темі дослідження. Також проведено
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системний і критичний огляд літературних джерел з метою визначення основних
переваг та недоліків, ризиків і можливостей використання генетичних досліджень
для ринку страхування.
Викладення основних результатів дослідження. Сьогодні результати генетичної революції все більше входять у наше життя. При чому її вплив не обмежується сферою охорони здоров’я, а є важливим інструментом оцінки ризиків у
страхуванні. Натомість такий метод андерайтингу все ще залишається більш компрометуючим, ніж загальноприйнятим, адже виникає багато специфічних питань
щодо принципів використання генетичних даних людини для цілей страхування.
Генетичні дослідження: стан ринку і сучасні можливості. Згідно з останніми
дослідженнями, ринок генетичних досліджень у світі у 2019 р. оцінювався у
12,7 млрд дол. США. До кінця 2027 р. очікується зростання до 21,3 млрд дол. США
(Research and Markets, 2020). Варто відмітити, що вартість проведення генетичних аналізів продовжуватиме знижуватися, а кількість видів генетичних досліджень і далі зростатиме. Так, на сьогодні на ринку пропонується близько 75 тис.
генетичних аналізів, при цьому щодня ця цифра збільшується на 10 видів генетичних досліджень (Reinsurance Group of America, 2021).
Вартість генетичних досліджень сьогодні варіюється у діапазоні від 100 до
4 500 дол. США, що залежить від методології та повноти генетичного тестування. Вартість секвенування всього геному (whole genome sequencing) орієнтовно
оцінюється в 600 дол. США (Preston, VanZeeland, & Peiffer, 2021). І це на фоні
зростання відкритості та доступності суспільства до технологій генетичного тестування. На сьогодні ці можливості надаються не тільки в установах та організаціях, що мають ліцензію на здійснення генетичних досліджень, але й так званими «direct-to-consumer (DTC)» інструментами (Regalado, 2019).
Варто також відмітити важливу роль генетичних досліджень їх інструментів
у житті суспільства, наприклад, технології редагування геному людини, що відомі із 1960-х років. Один із найбільш визнаних — інструмент CRISPR-Cas9, що
є також способом запобігання та лікування хвороб (Genetic Home Reference, 2020;
Marshall, 2021). Незважаючи на те, що технологія CRISPR-Cas9 переважно використовується для моногенних захворювань (наприклад, муковісцидоз, гемофілія
та серповидно-клітинна анемія), вона також є ефективною для діагностування,
запобігання та лікування більш складних і полігенних хвороб, таких як, наприклад, рак, хвороби серця, психічні захворювання та вірус імунодефіциту людини
(American Society of Clinical Oncology, 2021). При цьому ранні клінічні дослідження ефективності CRISPR-Cas9 для онкологічних захворювань розпочалися ще у 2018 р. (Flomenberg & Daniel, 2021).
Що стосується України, то на сьогодні на ринку генетичних досліджень є
трохи більше як 100 установ (організацій), що мають ліцензію на здійснення
цього виду аналізів. Така їх кількість створює конкурентні умови та стимулюватиме зменшення цінових діапазонів вартості продуктів генетичних досліджень,
що, як наслідок, зробить цей вид послуг більш доступними для кожного громадянина.
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Заслуговують на увагу результати дослідження (Oleksyk та ін., 2021), де вказуються генетичні варіанти (близько 500 тис. із 13 млн отриманих у дослідженні),
які значною мірою відрізняються порівняно з іншими європейськими популяціями. Ці генетичні мутації (варіанти) асоціюються з такими хворобами, як, наприклад, рак грудей, аутизм і вроджений амавроз Лебера (Oleksyk та ін., 2021)
тощо. Отже, наука генетичних досліджень в Україні, як і їх інтерпретація, розвивається досить швидкими темпами, що створює потенційні можливості все
ширшого використання генетики для цілей оцінки ризиків у страхуванні.
Однак генетичні дослідження є досить-таки суперечливою темою для різних
аспектів суспільних відносин. Так, наприклад, страхові компанії, на нашу думку,
хотіли б мати вільний доступ до всіх генетичних даних майбутніх власників полісів страхування життя та/або здоров’я з метою більш якісної оцінки відповідних
ризиків настання страхової події.
Практика використання генетичної інформації на страховому ринку. Загалом, міжнародна практика державного регулювання використання страховими
компаніями генетичної інформації є досить-таки різною. Так, наприклад, у Великій Британії від страхових компаній вимагається ігнорувати та не враховувати
при оцінці ризиків будь-яку генетичну інформацію, навіть якщо страхувальник її
повідомляє страховику. Однак це діє тільки до певного, наперед визначеного розміру страхової суми (300 і 500 тис. фунтів стерлінгів для договорів страхування
життя та критичних захворювань відповідно). Якщо ж сума більша, то страховик
не обмежується у праві використовувати генетичну інформацію про майбутнього
страхувальника (Golinghorst та ін., 2021). Як приклад можна навести умови
договору страхування життя, де страхова сума рівна чи більша 500 тис. фунтів
стерлінгів. Якщо страхувальнику відомі результати своїх генетичних досліджень,
наприклад, щодо хвороби Гантінгтона (Huntington’s disease), то страховик має
право вимагати від нього розкриття цих даних (Association of British Insurers,
2018).
Натомість у Канаді немає специфічного законодавства, яке прямо регулює використання генетичної інформації у страхуванні. Так, закон Канади про генетичну недискримінацію (Canada’s Genetic Non-Discrimination Act), прийнятий у
2017 р., забороняє будь-кому вимагати від будь-кого проходження генетичних
аналізів. Також визнається незаконною дискримінація через відмову у здачі генетичних аналізів та/або їх результатів, якщо такі було отримані (Golinghorst та ін.,
2021; Genetic Non-Discrimination Act, 2017).
У ряді інших країн оцінка страхового ризику на основі даних про генетичну
інформацію страхувальників є практично повністю забороненою. Так, наприклад, після ухвалення закону про недискримінацію щодо генетичної інформації
(Genetic Information Nondiscrimination Act) у 2008 р. у США заборонено використовувати генетичну інформацію людини для цілей страхування здоров’я, однак
цей закон не поширюється на сферу страхування життя. При цьому на рівні
окремих штатів існує практика додаткового регулювання застосування генетичної інформації на страховому ринку. У Флориді, починаючи з липня 2020 р.,
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аналогічна заборона на використання генетичних даних людини для оцінки ризиків у страхуванні поширюється також і на страхування життя (Cicchetti, Tully,
Petillo, & Kamal, 2020). Після цього деякі інші штати також почали приймати
аналогічні нормативно-правові акти.
Дещо схожою є практика Австралії, де Рада фінансового регулювання (Financial Services Council), що є одним із основних регуляторів сфери страхування,
визначила, що з 1 липня 2019 р. страхувальники звільняються від необхідності
розкривати результати раніше зроблених генетичних аналізів для страхових договорів у межах певних страхових сум (в австралійських доларах):
1) 500 000 — для ризиків смерті;
2) 500 000 — покриття ризиків постійної непрацездатності;
3) 200 000 — для ризиків критичних захворювань;
4) 4 000 — страхування захисту доходів (у розрахунку на місяць).
Але така система регулювання буде актуальною для Австралії тільки до
30 червня 2024 р. з обов’язковим переглядом і можливістю внесення змін за
необхідності у 2022 р. (Reinsurance Group of America, 2021; Financial Services
Council, 2019).
Законодавче регулювання Сінгапуру (The Moratorium on Genetic Testing and
Insurance) пеердбачає дещо іншу практику застосування страховими компаніями
результатів генетичних досліджень. Так, сінгапурське Міністерство здоров’я
(Ministry of Health) та Асоціація страхування життя (Life Insurance Association)
визначають, що для цілей андерайтингу можливим є використання діагностичних (diagnostic) і прогностичних (predictive) генетичних аналізів. Якщо ж рішення
щодо застосування першого виду генетичних досліджень приймається індивідуально кожним окремим страховиком, то щодо другого дозволено використовувати тільки результати, які стосуються відповідних досліджень хвороби Гантінгтона (Huntington’s disease) та онкологічних захворювань, пов’язаних із генами
BRCA1 та BRCA2 (Ministry of Health, 2021).
У 2020 р. в Гонконзі було накладено мораторій на використання результатів
генетичних досліджень, що також визначає особливості застосування генетичної
інформації у сфері страхування. Так, аналогічно до практики Сінгапуру, для
страхування важливими є діагностичні та прогностичні результати генетичних
досліджень. При цьому страховикам дозволено використовувати діагностичні
аналізи з метою андерайтингу. Однак прогностичні результати генетичних досліджень можуть бути використані тільки у разі, якщо будуть задоволені вимоги
щодо типу страхового продукту, його страхової суми, а також для наперед визначеного переліку генетичних аналізів для таких хвороб, як (Reinsurance Group
of America, 2021):
1) автосомно-домінантна хвороба Альцгеймера з раннім початком (early-onset
autosomal-dominant Alzheimer’s disease);
2) спадковий синдром раку молочної залози та яєчників (hereditary breast and
ovarian cancer syndrome);
3) синдром Лінча — спадковий неполіпозний колоректальний рак (Lynch syndrome — hereditary non-polyposis colorectal cancer);
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4) автосомно-домінантний полікістоз нирок (autosomal-dominant polycystic
kidney disease);
5) хвороба Гантінгтона (Huntington’s disease);
6) гіпертрофічна кардіоміопатія (hypertrophic cardiomyopathy).
В Україні наразі відсутнє пряме державне регулювання щодо використання
генетичної інформації для цілей страхування. Це створює умови, в яких страхові
компанії нерідко запитують генетично релевантну інформацію у майбутніх власників полісів страхування, при цьому інколи можуть вимагати додаткові медичні обстеження.
Генетична дискримінація та інші ризики використання генетичної інформації для цілей андерайтингу. Генетична дискримінація характеризується упередженим ставленням, що може проявлятися у відмові в можливостях, правах, перевагах тощо, на основі даних про генетичну інформацію особи. Щодо сфери
страхування, то тут генетична дискримінація може трактуватися як встановлення
більш високих тарифів або відмова у страховому захисті безсимптомних здорових людей, які мали, наприклад, ген серповидноклітинної анемії, або ген, який
визначає їхню схильність чи їхніх дітей до майбутнього захворювання, такого як,
наприклад, хвороба Гантінгона, онкологічні захворювання, гемохроматоз, сімейна гіперхолестеринемія (Joly, Dupras, Pinkesz, Tovino, & Rothstein, 2020; Joly,
Feze, & Simard, 2013) тощо. На сьогодні відомі випадки генетичної дискримінації
у страхуванні, що ґрунтуються, в основному, на результатах прогностичного
генетичного тестування (predictive test results) та історії хвороб найближчих родичів щодо захворювань. Однак ці докази фрагментарні, а методологія наукових
публікацій часто непослідовна (The Genetic Discrimination Observatory, 2021).
Варто відмітити, що ризик можливої генетичної дискримінації, в тому числі і
в страхуванні з боку страхових компаній, може викликати зменшення активності
людей щодо участі в генетичних дослідженнях та при проведенні генетичних
аналізів для медичних цілей, побоюючись, що їхні результати можуть бути використані, наприклад, страховими компаніями для зміни умов страхового договору на менш вигідних умовах для страхувальників (Joly, Feze, & Simard, 2013;
Thomas, 2018).
Дослідження інших можливих ризиків використання генетичної інформації
для цілей страхового ринку показує, що основні причини заборони такі (Chapman, Mehta, Parent, & Caplan, 2019):
1) генетичні аналізи не повністю точно прогнозують ризики полігенних хвороб, оскільки на їхній розвиток також впливає навколишнє середовище, спосіб
харчування тощо:
2) оцінка прогнозування майбутнього захворювання на основі генетичних
даних визначається тільки як імовірність настання певної події;
3) люди не можуть контролювати свій генотип;
4) солідарність і суспільство: метою страхування здоров’я є розподіл ризику в
суспільстві, щоб більшість вразливих верств населення не були обтяжені додатковими медичними витратами;
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5) ніхто не є генетично досконалим — ми всі маємо як позитивні, так і негативні генетичні особливості;
6) страхувальники, та/або учасники генетичних досліджень, та/або пацієнти
погоджуються на проведення генетичних аналізів у разі, якщо результати не
будуть використані у страхуванні життя та/або здоров’я.
Підходи протидії генетичній дискримінації, зокрема й у страхуванні. Відповідно до класифікації міжнародної ініціативи «The Genetic Discrimination Observatory» виділяють групи країн, для яких характернітакі методи чи моделі уникнення ризиків генетичної дискримінації, що також є актуальним і застосовується
для страхових ринків (The Genetic Discrimination Observatory, 2021):
1) країни, що ратифікували Конвенцію про права людини та біомедицину, але
не мають чинних внутрішніх нормативно-правових актів щодо протидії генетичній дискримінації;
2) країни, що мають спеціальне національне законодавство, що прямо забороняє генетичну дискримінації;
3) країни, в яких окремі регіони чи інші адміністративно-територіальні одиниці мають чинні нормативно-правові акти щодо захисту від генетичної дискримінації;
4) країни, які мають практику рішень судів, що забезпечують певний рівень
протидії генетичній дискримінації;
5) країни, де є чинними нормативно-правові акти, окремі частини/статті яких
включають етичні рекомендації щодо заборони генетичної дискримінації;
6) країни, які прийняли заборону чи адміністративне регулювання щодо використання результатів генетичних досліджень;
7) країни, що не мають чинного спеціального законодавства та/або методів
регулювання щодо протидії генетичній дискримінації, але діють норми рекомендаційного (необов’язкового до виконання) характеру;
8) країни, де абсолютно повністю відсутнє будь-яке спеціальне нормативноправове забезпечення чи інші інструменти, які б забороняли і протидіяли генетичній дискримінації (The Genetic Discrimination Observatory, 2021).
Що стосується України, то на сьогодні немає будь-якого особливого (спеціального) законодавства, яке б прямо забороняло генетичну дискримінацію. Натомість, в окремому нормативно-правовому забезпеченні (наприклад, Конституції
України (Верховна Рада України, 1996), Закон України «Про засади запобігання
та протидії дискримінації в Україні» (Верховна Рада України, 2013) тощо) є положення, які захищають від багатьох форм дискримінації (однак серед захищених ознак немає «генетичних»), проте такий список не є вичерпним. Тобто
перелік ознак дискримінації, які потенційно можуть підпадати під дію цих двох
нормативно-правових актів, є відкритим, що з певною мірою ймовірністю дозволяє говорити про захист також і від генетичної дискримінації, однак це питання
вимагає професійного юридичного аналізу, а тому зараз робити однозначні висновки, як мінімум, зарано.
Отже, ми можемо констатувати досить-таки різні підходи до генетичної дискримінації, її заборони та рівня регулювання. Окремі групи країн характеризуються також, наприклад, практично повною відсутністю будь-якого регулювання
цього соціально-економічного явища.
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Вплив результатів генетичних досліджень на поведінку страхувальників і
страховий ринок. Наразі точно не відомо, як впливають генетичні дані на ціну
полісів страхування. Однак у дослідженні (Howard, 2016) встановлено, що заборона на використання генетичної інформації для оцінки ризиків критичних
захворювань може призвести до зростання в середньому на 26% страхових виплат (на 16% для чоловіків та на 41% для жінок) (Howard, 2016), що також може
бути причиною збільшення страхових тарифів.
У жовтні 2018 р. Відділ перестрахування товариства актуаріїв у США (Reinsurance Section of the Society of Actuaries) опублікував результати дослідження
взаємозв’язку генетичної інформації (в тому числі й результати генетичних досліджень) та смертності у страхуванні життя (Lombardo, 2018). Було запропоновано два можливих сценарії залежно від поінформованості учасників страхового
ринку про генетичну інформації страхувальників:
1) тільки майбутні страхувальники знають результати своїх генетичних аналізів, при цьому і вони, і страхова компанія знають історію хвороб найближчих
родичів страхувальників;
2) тільки майбутні страхувальники знають результати своїх генетичних аналізів та історію хвороб своїх найближчих родичів.
Відповідно до результатів першого сценарію прогнозується збільшення страхових виплат на 4—8% для нових договорів страхування та 3% — для вже діючих
страхових полісів (Lombardo, 2018). Другий сценарій показав дещо більші відсотки зростання страхових виплат: від 5% до 10% — для нових договорів, 4% —
для тих договорів, які були укладені раніше (Lombardo, 2018).
Варто відміти, що, з одного боку, технології генетичного тестування є дієвим
інструментом для прогнозування, запобігання та лікування захворювань, однак з
іншого — все більша доступність для громадян цих інструментів оцінки ризику
і їх цінова привабливість робить проблему інформаційної асиметрії на ринку
страхування все більш відчутною (Jawalkar, Lund, Zhu, Cardus, & Muller, 2020).
Цікавими для аналізу є також результати дослідження поведінки споживачів
страхових послуг, які, знаючи, що мають ген, що підтверджує підвищений ризик
хвороби Альцгеймера (Alzheimer’s disease) в середньому у 5,76 раза, погодяться
на зміну страхової суми. Тож якщо генетичне тестування вищевказаного виду захворювання стане більш доступним для населення, то в разі підтвердження наявності цього гена може винукнути проблема для страхового ринку, адже підвищиться рівень інформаційної асиметрії (Zick та ін., 2005).
Переваги використання генетичних досліджень для оцінки ризиків у страхуванні. Досліджуючи вплив генетичних досліджень на страховий ринок, необхідно
також проаналізувати можливі переваги використання технологій генетичних
аналізів для оцінки ризиків, пов’язаних із життям і здоров’ям страхувальників.
Тут варто відмітити постійний розвиток наукових інструментів та підвищення їх
ефективності для інтерпретації результатів генетичних досліджень в андерайтингу (табл. 1).
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Таблиця 1. Переваги/причини використання генетичної інформації для цілей
страхування (Tiller та ін., 2018; Chapman, Mehta, Parent & Caplan, 2019; (Joly, Dupras,
Pinkesz, Tovino & Rothstein, 2020)
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7

Критерій переваги/причини

Пояснення причини

Точність та якість використання генетичних аналізів
для прогнозування ризиків захворювань весь час
зростає.
Оцінка ризику майбутнього захворювання є
Релевантність (relevance)
релевантною до ймовірності настання страхової події.
Інші інструменти оцінки ризику захворювання є
Невизначеність (uncertainty)
також імовірнісними (вік, стать, куріння, професія).
Люди не можуть контролювати такі фактори стану
Контроль (control)
здоров’я, як вік, стать тощо.
Капіталізм і вільний ринок: з метою прибуткової
Політична філософія
діяльності страхові компанії не повинні укладати
(political philosophy)
договори страхування з клієнтами, які принесуть
більше витрат, ніж доходів.
Ті, хто має генетичну схильність до захворювань, з
Несприятливий вибір
більшою ймовірністю куплять поліс страхування
(adverse selection)
життя та/або здоров’я.
Політика державного регулювання використання
Договірні очікування
генетичної інформації для цілей страхування може з
(contractual expectations)
часом змінюватися.
Точність (accuracy)

У табл. 1 наведено перелік факторів, які сприяють використанню технологій
генетичного тестування для оцінки ризиків життя та здоров’я у страхуванні.
Однак тут також треба відміти і можливість вдосконалення та підвищення якості
системи охорони здоров’я, яке теоретично може відбутися через використання
генетичних аналізів для збільшення ефективності прогнозування, запобігання та
лікування хвороб.
Висновки

У статті проаналізовано основні переваги на недоліки застосування технологій генетичних досліджень для оцінки ризиків, пов’язаних із життям і здоров’ям
у страхуванні. Досліджено зарубіжну практику використання та регулювання з
боку держави можливостей страхових компаній застосовувати генетичну інформацію як джерело даних для процесу андерайтингу. При цьому встановлено, що
наразі немає єдиного підходу, натомість усі наявні моделі принципово різняться
між собою.
Обґрунтовано, що основними недоліками використання генетичної інформації для цілей страхового ринку є генетична дискримінація (упереджене ставлення, що виявляється у формі відмови в можливостях, правах, перевагах тощо на
основі генетичних даних людини) та інформаційна асиметрія (страхувальники
знають набагато більше істотних даних про свій страховий ризик і не повідомляють цю інформацію страховій компанії). Також встановлено, що основними
потенційними причинами застосування технологій генетичного тестування у
страхуванні є їхня точність і релевантність.
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ABSTRACT
The article highlights the essence, principles and concept of
circular economy. The authors support the need to realize the
fact that economic growth and expansion of production and economic activity is a real threat to the existence of civilization. An
alternative to the linear system is circular economy, which aims
to break the link between economic growth and increased consumption of natural resources. The circular economy concept
expands opportunities for the development of small and mediumsized businesses; increases the number of jobs, reduces the costs
of enterprises, develops innovative technologies, provides an incentive for the search and implementation of new useful qualities in existing and used materials.
An urgent need has been established for the development
of a theoretical and methodological basis and applied tools for
the implementation of the principles of circular economy for
the national socio-economic system of Ukraine.
The article also reveals the role of the circular economy in
saving resources, reducing waste in a closed production cycle.
The definition of the circular economy from the point of view
of sustainable development is generalized. The business models
of the circular economy studied in the article contribute to understanding the transformation of the dominant linear economy
into an ecologically and economically innovative model of the
circular economy. The authors found that such business models
cannot always fully unleash the potential of permanence, that is,
some business models focused on the closed (circular) economy
can have negative side effects — ignoring the social vector of
sustainable development in circular models reduces their social
effectiveness and makes their implementation risky in socioeconomic systems of the transitional type. Thus, the authors
identified a vector for further research — minimization of
negative external effects arising from the reduction of resource
cycles at all hierarchical levels.
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ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ
С. В. Бурлуцька, Ю. І. Дідашко
Національний університет харчових технологій
У статті висвітлено сутність, принципи та концепцію циркулярної економіки.
Автори підтримують необхідність усвідомлення факту того, що економічне
зростання та розширення масштабів виробничо-господарської діяльності є реальною загрозою існування цивілізації. Альтернативою лінійній системі є циркулярна економіка, метою якої є розірвання звʼязку між економічним зростанням
і збільшенням споживання природних ресурсів. Концепція циркулярної економіки
розширює можливості для розвитку малого та середнього бізнесу, збільшує
кількість робочих місць, скорочує витрати підприємств, розвиває інноваційні
технології, дає стимул для пошуку й реалізації нових корисних якостей у матеріалах, які вже існують і використовуються.
Доведена гостра необхідність у розробці теоретико-методологічної основи
та прикладного інструментарію впровадження принципів циркулярної економіки для національної соціально-економічної системи України. Також розкрито
роль циркулярної економіки в ресурсозбереженні, скороченні відходів у замкнутому виробничому циклі. Узагальнено визначення циркулярної економіки з точки
зору сталого розвитку.
Досліджувані в статті бізнес-моделі циркулярної економіки сприяють розумінню трансформації домінуючої лінійної економіки в екологічно й економічно
інноваційну модель економіки замкнутого циклу. Виявлено, що такі бізнес-моделі
не завжди можуть повністю розкрити потенціал сталості, тобто деякі бізнесмоделі, орієнтовані на замкнуту (циркулярну) економіку, можуть мати побічні
негативні ефекти — ігнорування соціального вектора сталого розвитку в циркулярних моделях скорочує їх суспільну ефективність і робить ризикованим їх реалізацію в соціально-економічних системах перехідного типу. Визначено вектор
подальших досліджень — мінімізація негативних зовнішніх ефектів, що виникають при скорочення ресурсних циклів на всіх ієрархічних рівнях.
Ключові слова: сталий розвиток, циркулярна економіка, замкнуті ланцюги,
управління відходами, циркулярні бізнес-моделі, концепт відповідального споживання.
Постановка проблеми. Розвиток технологій забезпечив суспільству можливість задовольняти базові життєві потреби та створювати прийнятні життєві стандарти для всього людства. Але нарощування особистого (демонстративного) споживання залишається підґрунтям виробничої активності, а ринкова система з
приматом людського егоїзму є основною формою суспільного устрою. Економічне зростання, спрямоване на максимальне задоволення споживчих запитів,
супроводжується зростанням споживання ресурсів, що, у свою чергу, посилює
антропогенний тиск на природне середовище. Неконтрольоване споживання не56
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відтворюваних та обмежених ресурсів знищує основи існування майбутніх поколінь. Відсутність скоординованих дій, спрямованих на подолання сформованих
у ХХ ст. тенденцій, та підвищення тиску на навколишнє середовище може підвести цивілізацію до межі, після якої процеси руйнування стануть незворотними.
Безумовна актуальність і своєчасність розглянутої проблематики усвідомлюється
правлячими світовими елітами, проте саме показники економічного зростання
залишаються індикаторами соціально-економічного розвитку національних економік. Економісти небезпідставно вважають, що економічне зростання (збільшення валового національного продукту) створює підґрунтя для збільшення національного багатства, розширює можливості для розв’язання соціальних проблем,
а отже, є головним орієнтиром державної економічної політики. Водночас існує
думка, що розширення масштабів виробничо-господарської діяльності є реальною загрозою існування цивілізації. Альтернативою лінійній системі може стати так звана циркулярна економіка, метою якої є розірвання звʼязку між економічним зростанням і збільшенням споживання природних ресурсів. Актуальність
дослідження економіки замкнутого циклу полягає в загостренні проблем, повʼязаних зі зростанням створених людиною навантажень на природу, виснаженням
багатьох видів природних ресурсів, збільшенням обсягів екологічно шкідливих
викидів, зниженням якості середовища проживання людей (Бурлуцька, 2016,
Burlutskiy, 2019).
Глобальність сформульованих проблем не дає змоги знайти їх розв’язання за
допомогою окремих інструментів або тактичних заходів держави. Все це потребує обов’язкової теоретико-методологічної підтримки з боку науки та ще раз
доводить актуальність і своєчасність представленого дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальні засади дослідження проблем забезпечення сталого екологоузгодженого розвитку містяться
у працях: Л. Абалкіна, К. Маркса та Ф. Енгельса, Дж. М. Кейнса, С. Кірдіної,
Г. Клейнера, Я. Корнаї, Й. Шумпетера, Д. Медоуса, Е. Пестеля, Р. Солоу,
М. Фрідмана, Дж. Гікса.
В останніх напрацюваннях, присвячених теоретичним і прикладним питанням формування циркулярної економіки, вивченню процесів державної політики
забезпечення ресурсоефективності, дослідники:
- зосереджуються на трьох основних елементах: закритих циклах; відновлювальні енергії; системному мисленні (Korhonen, Nuur & Feldmann, 2018);
- спрямовують свої дослідження на використання практик і технологій Industry 4.0 задля розблокування потенціалу циркулярної економіки і сталого виробництва (Ghisellini., Cialani & Ulgiati 2018);
- розглядають використання масиву даних (Big Data) та цифровізації як основний драйвер для підвищення стійкості та впровадження циркулярної економіки
Digitalisation (MacArhur, 2015; Ingebrigston, 2007);
- наполягають на очевидності того факту, що поєднання циркулярної економіки та промисловості 4.0 визначає новітню філософію «зеленої» економіки
(Орловська, Яковишина, 2016);
- відокремлюють основний підхід циркулярної економіки, заснований на вторинній переробці будь-якого товару. Розробки та впровадження інноваційних
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бізнес-моделей гарантує неодноразову участь технічних і біологічних матеріалів
в економіці, а значить, збереження природних ресурсів (Сергієнко, 2016);
- у контексті досліджуваної проблематики пропонуть розглядати принцип
глобальної соціальної корпоративної відповідальності (Responsibility) як обов’язковий при формуванні глобальних циркулярних ланцюгів створення доданої вартості (Зварич, 2017);
- застосовують принципи циркулярної економіки для вирішення проблем нестачі ресурсів і забруднення навколишнього середовища (Вовк та ін., 2019).
Визнаючи теоретичну та практичну цінність напрацювань згаданих вітчизняних і зарубіжних дослідників, відзначимо, що теоретико-методологічна основа та
прикладний інструментарій впровадження принципів циркулярної економіки для
національної соціально-економічної системи України досі не сформовані.
Метою статті є ідентифікація теоретико-методологічних аспектів побудови
ієрархічної бізнес-моделі циркулярної економіки в контексті реалізації концепції
сталого розвитку.
Матеріали і методи. Теоретичною та методологічною основою виконаного
наукового дослідження стали положення концепції сталого розвитку. У процесі
дослідження використовувався комплекс загальнонаукових, конкретно-наукових
і спеціальних методів: монографічний та історичний (для визначення особливостей розвитку концепції сталого розвитку та формування моделей циркулярної
економіки); діалектичний метод та узагальнення (для розкриття сутності концептів ресурсно-цільового й еколого-економічного варіантів циркулярності);
абстрактно-логічний (для обґрунтування ієрархічних взаємозв’язків між ресурсними циклами).
Викладення основних результатів дослідження. Розвиток світової соціальноекономічної системи в сучасних умовах супроводжується загостренням сукупності взаємопов’язаних проблем. Існуюча система суспільного виробництва має
здебільшого споживацьку орієнтацію, що є потужним драйвером глобальної нестійкості. З початку промислової революції і дотепер усе світове господарство
розвивалося переважно в межах концепту лінійної економіки. Методологічним
підґрунтям лінійної економіки є односпрямована модель виробництва: природні
ресурси забезпечують ресурси виробництва, які потім використовуються для
створення товарів масового виробництва і, як правило, утилізуються після однократного використання. Така лінійна економічна модель масового виробництва і
масового споживання супроводжується зростанням споживання ресурсів, що, у
свою чергу, посилює антропогенний тиск на природне середовище.
Досить висока ефективність такої моделі розвитку потенційно може забезпечити надвисокий рівень життя та якість споживання, але фактично глобальні соціальні проблеми не розв’язані. Швидкі темпи економічного зростання супроводжувалися зростанням диференціації в рівнях добробуту як окремих людей, так і
цілих країн. Загострення проблем, пов’язаних з техногенним характером розвитку цивілізації, обумовили необхідність формування нової парадигми розвитку
світової соціально-економічної системи.
У 1992 р. на конференції ООН з охорони навколишнього середовища і розвитку була прийнята концепція сталого розвитку, що ґрунтується на двох тезах. По58
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перше, це тривалі суспільні вдосконалення, спрямовані на задоволення потреб
найбільш нужденного населення. По-друге, це усвідомлені обмеження, спрямовані на збереження екологічного потенціалу задовольняти сьогоднішні та майбутні потреби людства.
Програмні сфери сталого розвитку, визначені в прийнятому в 1992 р. в Ріо-деЖанейро документі «Порядок денний на XXI століття», в 2000 р. перетворилися
в 8 цілей і 21 завдання розвитку тисячоліття в Декларації тисячоліття ООН, а в
2015 р. набули вигляду 17 глобальних цілей і 169 завдань сталого розвитку,
викладених у Порядку денному в галузі сталого розвитку на період до 2030 року.
Порядок має комплексний характер завдяки охопленню різних аспектів сталого
розвитку: соціальних, екологічних, економічних та інституційних. Серед цілей
сталого розвитку слід виділити ті, що відображають економічні аспекти розвитку: мета № 7 «Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних
джерел енергії для всіх», мета № 8 «Сприяння неухильному, всеохоплюючому і
стійкому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідної
роботи для всіх», мета № 9 «Створення міцної інфраструктури, сприяння забезпеченню всеосяжної і стійкої індустріалізації та впровадження інновацій», мета
№ 12 «Забезпечення раціональних моделей споживання і виробництва». Досягнення цих цільових орієнтирів має сприяти усуненню ситуації вкрай марнотратного
способу життя населення в розвинених країнах і підвищеної ресурсомісткості
виробництва країн, що розвиваються, тобто соціально-економічного розвитку
з урахуванням екологічних обмежень (Godfray, 2010; Бурлуцька, 2016; Burlutskiy,
2019).
За оцінками експертів, до 2050 р. Землю населятиме близько дев'яти мільярдів
людей, і для їх існування буде потрібно втричі більше ресурсів, ніж фактично
споживається нині (Godfray, 2010). Однак у нинішніх лінійних економічних
системах, керованих моделлю «виробити-використати-утилізувати», приблизно
80% ресурсів стають непотрібними відразу після першого використання. Станом
на зараз світова соціально-економічна система сукупно споживає природних ресурсів на 50% більше, ніж може відтворити, а до 2030 р. задоволення споживчого
попиту вимагатиме подвійної кількість природних ресурсів. Також слід зазначити, що середній клас у світі збільшиться вдвічі до 2030 р., що буде стимулювати
попит на ресурсномісткі товари, такі як транспортні засоби й товари побутової
техніки або електроніки (Godfray, 2016).
Інтерпретація та розуміння концепції сталого розвитку не є однозначним і
розрізняється як в окремих дослідників, так і в трактуванні національних законодавств. Водночас можливе виділення двох відмінних позицій. Перша акцентує
увагу не на просто сталому розвитку, а на розвитку, здатному до самопідтримки
та збереження екосистеми. Отже, доцільність економічного розвитку обумовлюється спроможністю соціально-економічних систем зберігати навколишнє середовище. Друга позиція акцентує увагу на підтримці довгострокового зростання і
вимушеній необхідності урахування екологічних проблем. Узагальнюючи ці дві
позиції, можна зробити висновок, що реальна концепція «сталого розвитку»
спрямована на пошук певного компромісу між економічними інтересами та захистом навколишнього середовища (Бурлуцька, 2016).
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Одним із методологічних підходів до формування зазначеного компромісу
стала концепція циркулярної економіки. Ця теорія зародилася в 1980-х роках, але
отримала поширення лише в кінці 1990-х і на початку 2000-х. Методологічне
підґрунтя базується на узагальненні напрацювань багатьох наукових шкіл: ефективної економіки Вальтера Штахеля, біомімікрії Жанін Беньюс, природного капіталізму Поля Хокена, Ейморі Ловінс і Хантера Ловінс, промислової екології
Рейда Ліфсета, філософії дизайну Вільяма Макдоно і Майкла Браунгарт, «блакитної економіки» Гюнтера Паулі (Бурлуцька, 2016).
З точки зору сталості було б помилковим вважати, що циркулярна економіка — це тільки екологічно чиста економіка, хоча це може бути однією з її характеристик. Циркулярна економіка — це розвиток і функціонування ефективної
бізнес-моделі, яка прагне повторити закритий природний ланцюг, де все, що
вироблено і використано суспільством, може бути повністю перероблено всередині цього ланцюга без виникнення екологічних проблем. При широкомасштабному використанні циркулярна економіка потенційно може скоротити споживання нових матеріалів на 32% протягом 15 років і на 53% до 2050 р. (MacArthur,
2015). Натомість первинні матеріали, що використовуються у будівництві, автомобілебудуванні, синтетичних добривах і пестицидах, виробництві палива і невідновлювальної енергії, серед іншого, можуть бути замінені відновленими або
переробленими матеріалами.
За експертними оцінками Фонду Ellen MacArthur, до 2025 р. реалізація принципів циркулярної економіки може забезпечити зростання світового валового
продукту більш ніж на мільярд доларів США щорічно (MacArthur, 2015). Слід
також зазначити, що перехід до такої моделі створює величезні можливості для
модернізації виробництва і зростання інноваційного потенціалу, що призведе до
зростання продуктивності і, відповідно, ще більшого зростання світового виробництва.
Станом на зараз сформовано два основних варіанти реалізації принципів
циркулярної економіки:
- ресурсно-цільовий концепт, який передбачає замкнутий рух матеріалів, альтернативних джерел енергії, відходів виробництва і споживання, що може бути
досягнутий за допомогою кількаразового використання на рівні відновлення і
ремонту продукту та повторного його використання у виробничому ланцюжку;
- еколого-економічний концепт, при якому замкнутий виробничий цикл утворює свій господарський механізм, що формується на повторному використанні і
дбайливому розподілі природних ресурсів; концепт відповідального споживання
як простір нових можливостей для бізнесу, в основі якого передусім лежить
системне мислення і каскадна модель, яка передбачає можливість існування
ітерацій між діями в рамках замкнутого виробничого циклу, що повʼязує в цій
моделі повторне використання матеріалів і ресурсів, ремонт, утилізацію, екологічний дизайн, стійке постачання і збереження природних ресурсів (MacArthur,
2015).
Спроби реалізації постулатів циркулярної економіки призвели до формування
цілого класу бізнес-моделей: системні моделі продуктів і послуг, зелені бізнесмоделі і циркулярні бізнес-моделі. Найбільш розповсюджені циркулярні бізнес60
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моделі використовують проактивне управління за участю різних стейкхолдерів,
приймаючи довгострокову перспективу, в основному орієнтовану на закриття,
сповільнення, інтенсифікацію, дематеріалізацію та звуження ресурсних циклів
(Linder, 2017).
Закриття циклу означає, що сьогоднішні товари — це ресурси завтрашнього
дня за вчорашніми цінами, оскільки вироблені відходи можуть бути реінтегровані в ланцюжку поставок компаній шляхом їх повторного використання або
переробки. Як приклад можна навести Biochar — біопаливо, вироблене з відходів
пивоваріння, або Rise Flour — борошно, виготовлене з зернових відходів, що має
більш високі нутріологічні властивості, ніж традиційне.
Під уповільненням циклу мається на увазі продовження життєвого циклу
продуктів, скорочення кількості вироблених відходів та, як наслідок, зниження
витрат, повязаних з інвентаризацією, транспортуванням і розподілом ресурсів та
готової продукції (наприклад, Cambridge Crops — компанія, яка розробила натуральне покриття для продовження строку свіжості продуктів).
Термін «інтенсифікація циклу» означає, що продукти трансформуються в
послуги відповідно до зменшення інтересу людей до заволодіння конкретним
благом, а не до його використання. Кілька прикладів можна знайти в рамках так
званого феномена економіки спільного використання (наприклад, спільне використання автомобілів або мотоциклів, відео- й аудіотрансляції, оренда одягу,
тощо).
Дематеріалізація означає перевагу цифрових ресурсів над їх фізичними альтернативами, що вимагає як технологічних, так і культурних змін у способах виробництва і споживання продуктів та послуг (наприклад, електронні книги замість
паперових).
Звуження циклів стосується поліпшення продуктів або внутрішніх чи зовнішніх процесів компанії для того, щоб можна було скоротити використовувані
ресурси (енергія, вода, сировина, упаковка, складські площі, транспортні потреби
тощо), а також повʼязані з цим вироблені викиди і відходи.
На зазначених компонентах базується циркулярна бізнес-модель розроблена
Патріком Пленінгом у 2015 р. на основі ієрархічної конструкції, запропонованої
Стахелом і Редей-Малві у 1981 році (Planing, 2015). Узагальнення бізнес-моделі
дає змогу виокремити чотири ієрархічно пов’язані цикли, спрямовані на забезпечення сталості господарського механізму (рис. 1).
У найдовшому IV циклі модель акцентує увагу на так званому «матеріальному
процесорі» — переробниках матеріалів, які можуть відокремити кожен вид сировини з продукту, термін служби якого вже закінчився. Навіть якщо це означає
повне закриття ресурсного циклу, повʼязаного з цим продуктом, це все одно є
найбільш витратною діяльністю з точки зору використання необхідних ресурсів
і технологій.
У III циклі розглядаються процеси, які дають змогу виробникам змінювати
конфігурацію продуктів або оновлювати деякі з компонентів, що забезпечує під-

———— Scientific Works of NUFT 2021. Volume 27, Issue 6 ————

61

ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ
вищення якості товарів і послуг. Такі процеси передбачають звуження ресурсного циклу, тому на цьому етапі важливо, щоб процес відновлення вимагав
менше ресурсів, ніж традиційний виробничий процес.
Утилізація

Постачальник
продукції

Споживач

II

I

Більший термін використання продуктів.
Ефективніше використання продуктів
завдяки спільному споживанню

III

Переробка продуктів або компонентів з
меншим споживанням матеріалів та енергії
порівняно з новим виробництвом продукції

Переробка, сортування потоків чистих
матеріалів і їх повторне використання як
сировини для виробничого процесу

IV

Виробник
продукції

Технічне обслуговування/ ремонт/
реконструкція продуктів для збільшення їх
життєвого циклу

Матеріальний
процесор

Рис. 1. Бізнес-модель циркулярної економіки, узагальнено авторами на підставі
(Planing, 2015)

На наступному ієрархічному рівні оцінюються дії, які можуть виконуватися
продавцями і постачальниками, оскільки II цикл передбачає дематеріалізацію
продуктів, що впливає на їх доставку, перетворення їх у послуги або продовження їх життєвого циклу. Ці процеси також повʼязані з інтенсифікацією або уповільненням ресурсних циклів. Як приклад, продукти можуть бути додатково відремонтовані або продані іншим, більш чутливим до ціни сегментам клієнтів.
Найвищий цикл відображає процеси, що можуть бути реалізовані безпосередньо
споживачами за рахунок зміни своїх звичок і моделей ринкової поведінки. Для
досягнення циклічності споживачі можуть зосередити свою увагу на товарах
більш тривалого використання або формувати більш ефективні моделі споживання. Отже, I цикл акцентує увагу на аспектах, здатних уповільнювати цикли
(Planing, 2015).
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Не можна не наголосити на потенційній можливості виникнення негативних
наслідків реалізації моделей циркулярної економіки. В одному зі своїх досліджень життєвого циклу сучасних стартапів вчені Б. Тодескіні та М. Кортімілья
(Todeschini, 2018) виявили існування ефекту «природженого сталого розвитку»,
який спонукав підприємців до досягнення цілей циркулярної економіки шляхом
розробки стійких ціннісних пропозицій. Одночасно було доведено, що такі
бізнес-моделі, як правило, не можуть повністю розкрити потенціал сталості,
тобто їх реалізація супроводжується побічними негативними ефектами. Прикладами таких ефектів стали витрати, повʼязані з побудовою циркулярних систем і
технічна неможливість закриття деяких ресурсних циклів. Дійсно, в деяких випадках для переробки матеріалу знадобиться більше енергії, ніж для отримання
традиційними способами. Також дослідники довели, що циркулярна економіка,
акцентуючи увагу на екологічному векторі сталості, майже ігнорує соціальні
аспекти (Murray, 2017).
Повертаючись до питання економічної ефективності, слід зазначити, що
впровадження циркулярної моделі формує стійкий попит на вторинні ресурси,
знижуючи таким чином у довгостроковій перспективі попит на природні ресурси. Також знижуються витрати на оренду й утримання складських приміщень
та земель, які в основному не підходять для зберігання та утилізації відходів;
скорочуються суми екологічних податків, що сплачуються підприємствами; розширюються можливості для розвитку малого та середнього бізнесу, а також збільшується кількість робочих місць.
Висновки

Концепція сталого розвитку постійно еволюціонує: конкретизуються її цілі та
завдання, абстрактні категорії та моделі доповнюються ефективними методами
та механізмами. Одним з інструментів мейнстриму досягнення цілей сталого розвитку є концепція циркулярної (або закритої) економіки, що орієнтує соціальноекономічні системи на перехід від лінійної до кругової (із замкнутими потоками
матеріалів та енергії) моделі.
Результатом декомпозиції циркулярної бізнес-моделі стало виокремлення чотирьох базових циклів формування сталості господарчої системи. Базовими процесами забезпечення циклічності є сповільнення, інтенсифікація, дематеріалізація
та звуження. Отже, існуюча концепція реалізації принципів циркулярної економіки переважно спрямована на вивчення та регулювання еколого-економічних
систем, що є різними формами взаємодії економіки й навколишнього природного
середовища з урахуванням матеріальних потоків. Підвищення рівня сталості моделі забезпечує вирішення таких оптимізаційних завдань, як скорочення обсягів
використаних природних ресурсів, готової продукції, первинних відходів, збільшення обсягу вторинної матеріальної сировини. Водночас певне ігнорування
соціального вектора сталого розвитку в циркулярних моделях скорочує їх суспільну ефективність і робить ризикованим їх реалізацію в соціально-економічних системах перехідного типу. Зазначене обумовлює напрями подальшого
дослідження перспектив впровадження елементів концепції циркулярної економіки у вітчизняний інструментарій реалізації стратегії сталого розвитку України.
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Увага дослідників повинна бути зосереджена на мінімізації негативних зовнішніх ефектів, що виникають при скороченні ресурсних циклів на всіх ієрархічних
рівнях.
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ABSTRACT
The process of producing material goods, meeting the needs
and level of the population, the economic and environmental
safety of the country depends on the level of development of
enterprises. Understanding the peculiarities of the development
of food industry enterprises involves assessing their own resources and needs. The intensification of competition and the
growth of uncertainty in the external environment necessitate
the use of strategic analysis methods. SWOT analysis plays an
important role in the formation of strategies, which makes it
possible to achieve a strategic balance and analyze possible
strategies for the behavior of an enterprise at the market.
The article discusses the process of forming alternative enterprise strategies by the method of dynamic SWOT analysis.
The main goals and objectives of the SWOT analysis and its
stages are described. Particular attention is paid to the shortcomings of the classical method: the subjectivity of the choice
of environmental factors, vague conclusions, rapid obsolescence of information, without taking into account the dynamics and
level of uncertainty of the external environment.
The differences between the classical method of SWOT analysis and dynamic SWOT analysis are determined. The methodology for assessing the level of correspondence of pairs of
factors “strengths of the enterprise / opportunities of the enterprise” is considered. The main features of the approach to the
assessment of pairs of factors “strengths of the enterprise / opportunities of the enterprise” are highlighted. They are the use
of a dynamic variable — the rate of increase or decrease of
correspondences, as well as taking into account the degree of
information uncertainty about the current value of the parameter
being estimated.
Calculations were made on the materials of the domestic
leader of the beer industry PJSC Obolon. On the basis of the
assessment of the speed of achieving the “strengths of the enterprise / opportunities of the enterprise” correspondence and
the corresponding calculations using this method, a matrix of
weighted dynamic assessments was created. The areas of PJSC
Obolon response to the pairs “enterprise strengths / enterprise
opportunities” was determined. Alternative strategies for the enterprise are proposed.
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ФОРМУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ
ПІДПРИЄМСТВА МЕТОДОМ ДИНАМІЧНОГО
SWOT-АНАЛІЗУ
С. П. Дунда, А. В. Тарануха
Національний університет харчових технологій
Від рівня розвитку підприємств залежить процес виробництва матеріальних
благ, задоволення потреб і життєвий рівень населення, економічна й екологічна
безпека країни. Розуміння особливостей розвитку підприємств харчової промисловості передбачає оцінку власних ресурсів і потреб. Загострення конкуренції
та зростання невизначеності зовнішнього середовища зумовлює необхідність
використання методів стратегічного аналізу. Важливу роль при формуванні
стратегій має SWOT-аналіз, який дає змогу скласти стратегічний баланс і проаналізувати можливі стратегії поведінки підприємства на ринку.
У статті розглянуто процес формування альтернативних стратегій підприємства методом динамічного SWOT-аналізу. Описано основну мету та завдання
виконання SWOT-аналізу, його етапи. Особлива увага приділена недолікам класичного методу: суб’єктивізму вибору факторів зовнішнього середовища, неконкретним висновкам, швидкому старінню інформації, неврахуванню динаміки та
рівня невизначеності зовнішнього середовища.
Визначено відмінності класичного методу SWOT-аналізу від динамічного
SWOT-аналізу. Розглянуто методику оцінки рівня відповідності пар факторів
«сильні сторони підприємства/можливості підприємства». Підкреслено головні
особливості підходу до оцінки пар «сильні сторони підприємства/можливості
підприємства», якими є використання динамічної змінної — швидкості наростання або зниження відповідностей, а також урахування ступеня інформаційної невизначеності про поточне значення параметра, що оцінюється.
Розрахунки проведено на матеріалах вітчизняного лідера пивної галузі
ПрАТ «Оболонь». На основі проведеної оцінки швидкостей досягнення відповідності «сильні сторони підприємства/можливості підприємства» та відповідних розрахунків за означеною методикою побудовано матрицю зважених динамічних оцінок. Визначено зони реагування ПрАТ «Оболонь» на пари «сильні
сторони підприємства/можливості підприємства». Запропоновано альтернативні стратегії для досліджуваного підприємства.
Ключові слова: динамічний SWOT-аналіз, стратегія, підприємство, альтернатива, формування.
Постановка проблеми. Розвиток в умовах невизначеності вимагає здійснення постійного процесу розробки та реалізації стратегій, що зумовлює необхідність у якісній системі стратегічного планування на підприємстві. В процесі
стратегічного планування одним із найважливіших етапів є розробка альтернативних стратегій. Відсутність достатньої кількості інформації на цю тему зумовила актуальність дослідження.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням стратегічного менеджменту й планування на підприємстві присвятили свої праці такі відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, як І. Ансофф, М. Портер, А. Томпсон, А. Стрикленд,
І. Бланк, О. Кузьмін, Е. Кемпбел, М. Корецький, Є. Маслєнніков та інші. В той
же час тема розробки альтернативних стратегій поки що не знайшла достатнього
висвітлення в наукових і практичних дослідженнях, хоча вона є суттєвою складовою стратегічного менеджменту.
Мета дослідження: формування альтернативних стратегій підприємства за
методом динамічного SWOT-аналізу.
Матеріали і методи. У процесі досягнення мети статті та вирішення поставлених завдань використовувались такі методи дослідження: індуктивний — при
зборі, систематизації та обробці інформації; дедуктивний — при теоретичному
осмисленні проблеми; аналізу та синтезу — при поєднанні складових економічних явищ у єдиному процесі; монографічний — при вивченні діяльності
ПрАТ «Оболонь»; абстрактно-логічний — при формуванні вихідних принципів
і висновків, узагальненні та критичному аналізі результатів діяльності підприємства; економіко-математичного моделювання — для виявлення зв’язків; графічний — для наочного відображення практичних результатів дослідження; аналітичні методи — при проведенні динамічного SWOT-аналізу.
Викладення основних результатів дослідження. Сучасна концепція стратегічного менеджменту розглядає стратегію не тільки як процес досягнення стратегічних цілей, але і як процес пошуку альтернативних шляхів досягнення цих
цілей. Тож розробка альтернативних стратегій є одним із найважливіших етапів
стратегічного управління підприємством.
Одним із популярних методів оцінки стану зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємства, формування стратегії є класичний SWOT-аналіз (Хоменко,
2015), що передбачає формування стратегії на основі оцінки впливу на підприємство таких груп факторів, як сильні сторони, слабкі сторони, можливості,
загрози. Такий метод дає змогу сформулювати перелік стратегічних дій, спрямованих на посилення конкурентних позицій підприємства і його розвиток
(Балабанова, 2001). SWOT-аналіз являє собою узагальнену оцінку для розуміння
навколишнього середовища, в якому функціонує підприємство, та ефективного
управління підприємством у ньому. Така модель матричного аналізу допомагає
управлінцям встановлювати ланцюжки зв’язків між зовнішнім і внутрішнім
середовищем підприємства, між можливостями та загрозами і сильними та слабкими сторонами. Це є основою формування пріоритетних напрямків розвитку
підприємства.
Абревіатура SWOT походить від англійських слів strengths (сильні сторони),
weaknesses (слабкі сторони), opportunities (можливості), threats (загрози). SWOTаналіз діяльності підприємства застосовують з метою визначення конкурентних
переваг і перспективних шляхів розвитку підприємства.
Заповнення кожного з чотирьох квадрантів SWOT-матриці дає змогу виявити
й описати чотири типи потенційних стратегічних завдань: у поле SO вказують
орієнтири стратегічного розвитку організації, у полі ST — її потенційні стратегі———— Scientific Works of NUFT 2021. Volume 27, Issue 6 ————
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чні переваги, квадрант WO визначає орієнтири внутрішніх перетворень підприємства, у квадранті WT фіксуються обмеження його стратегічного розвитку.
Завдання подальшої селекції стратегій може вирішуватися декількома способами, наприклад, складанням матриці оцінки можливостей організації, інтерактивної матриці Вайхриха (Михненко, 2017). Результати цього методу стратегічного
аналізу є основою для формування набору стратегічних альтернатив та формулювання основних положень стратегічного розвитку підприємств.
Але метод має свої недоліки — досить образні, неконкретні висновки, схематичність, сталий підхід, швидке старіння інформації, нездатність враховувати
невизначеність і динаміку зовнішнього середовища підприємства. Особливо це
актуально для підприємств з високою та помірною динамікою факторів зовнішнього середовища. Тому сучасний бізнес потребує врахування динамічності факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства, зважаючи на рівень їх інформаційної невизначеності.
Проведення SWOT-аналізу для стратегічного розвитку підприємства потребує використання методологічного апарату управління змінами в організації.
Цим вимогам відповідає методика модифікованого SWOT-аналізу. Вона являє
собою розрахунок середньої швидкості змін відповідностей конкретної пари SO,
що «зважена» рівнем інформаційної невизначеності. Особливістю такого підходу
до оцінки відповідності SO є використання динамічної змінної — швидкості
наростання або зниження цієї відповідності в поточний період аналізу. Наступна
особливість складається з урахуванням ступеня інформаційної невизначеності в
уявленнях підприємства про поточне значення динамічного параметра (Михненко, 2015).
У концепції динамічного SWOT-аналізу кількісною мірою відповідності сильних сторін підприємства можливостям є величина α, яка відповідає коефіцієнту
адаптації організації до змін у зовнішньому середовищі (Михненко, 2015):

2µ
(1)
q ,
де i та j — номери сильних сторін і можливостей відповідно; αij max — максимальна величина міри відповідності; μ — середнє значення швидкості досягнення відповідності сильних сторін підприємства можливостям зовнішнього середовища; q — середньоквадратичне відхилення експертних оцінок швидкості досягнення відповідності сильних сторін підприємства можливостям зовнішнього
середовища.
Тобто у контексті SWOT-аналізу α є розрахунком середньої швидкості змін
відповідності сильної сторони підприємства певній можливості зовнішнього середовища, яка зважена рівнем інформаційної невизначеності.
Методика динамічного SWOT-аналізу складається з формування групою експертів оцінок швидкості досягнення відповідності сильних сторін підприємства
можливостям зовнішнього середовища. Оціночна шкала включає значення від
«2» до «–2» з кроком 1, зокрема від максимально позитивної динаміки (тобто
повної відповідності) до максимально негативної динаміки.
=
αij α ij–1max
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Застосуємо методику динамічного SWOT-аналізу з метою формування альтернативних стратегій для ПрАТ «Оболонь», яке є українським виробником пива
з 1980 року. Основна пивоварня розташовується в Києві, також в Україні працює
ще 8 заводів. У компанії є власний завод пивного солоду, який у рік виробляє
більше 100 тис. т сировини. ПрАТ «Оболонь» експортує не лише пиво, а й солод.
Виробник випускає пиво під такими відомими брендами: «Оболонь», «Obolon
BeerMix», «Магнат», «Hike premium beer», «Zibert», «Десант» та зосереджений
на low mainstream сегменті. Нині ПрАТ робить активні спроби експансії від
Південно-Східної Азії, до Африки та Близького Сходу і збільшує частку експорту. Для аналізу обрано сильні сторони та можливості компанії і складено
інтерактивну матрицю Х. Вайхриха (рис. 1).
Сильні сторони (S):
S1 — висока якість продукції;
S2 — власне виробництво сировини;
S3 — товарна сертифікація;
S4 — довга історія та досвід праці;
S5 — кваліфікований персонал;
S6 — низька ціна відносно конкурентів.
Можливості (О):
О1 — податкові пільги;
О2 — послаблення позицій конкурентів;
О3 — зменшення витрат;
О4 — залучення кредиторів та інвесторів;
О5 — підвищення попиту.
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Рис. 1. Інтерактивна матриця Х. Вайхриха для ПрАТ «Оболонь»,
сформовано авторами
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Інтерактивна матриця Х. Вайхриха дає змогу визначати пріоритети можливостей, виходячи з кількості їх сприятливих поєднань (знак «+»), несприятливих
поєднань (знак «–»), відсутності поєднань (знак «0») із сильними сторонами компанії (Hill, Westbrook, 1997). Проведений аналіз показав, що найбільш імовірними та досяжними можливостями є послаблення позицій конкурентів і привернення кредиторів та інвесторів. А найсильнішими внутрішніми силами стали:
власне виробництво сировини і довга історія та досвід на ринку.
На основі проведеної оцінки швидкостей досягнення відповідності «сильні
сторони/можливості» та відповідних розрахунків за означеною методикою побудовано матрицю зважених динамічних оцінок αij.
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Рис. 2. Матриця зважених динамічних оцінок, %,
розраховано авторами

Аналіз даних матриці показав, що найбільш впливовими і можливими для реалізації є послаблення позицій конкурентів (76,2%), залучення кредиторів та інвесторів (71,3%), а також зменшення витрат (61,6%). Серед наявних сильних сторін
підприємства найвпливовішими є історія підприємства та досвід праці (79,2%),
висока якість продукції (66,6%) та власне виробництво сировини (66,4%).
Ступінь динамічної відповідності пар «S/O» визначає відповідні зони реагування для ПрАТ «Оболонь» (рис. 3).
Підприємство має непогані перспективи, оскільки до зони негайного реагування потрапило багато пар: S1/O4, S1/O5, S2/O2, S2/O3, S3/O4, S4/O4, S4/O1,
S4/02, S6/O2, S6/O5. Це означає, що, вдало використавши сильні сторони, можна
досягти відповідних можливостей без залучення додаткових ресурсів. Натепер
відбувається уповільнення зростання обсягів виробництва пива в Україні в цілому і це вже стійка тенденція останніх трьох років. Головною тенденцією 2019 р.
стала різка «преміалізація» ринку пива. Зважаючи на те, що в продуктовому портфелі ПрАТ «Оболонь» переважає продукція для low mainstream сегменту, то за
рахунок традицій забезпечення високої якості продукції, товарної сертифікації,
репутації можна для переходу на вищі сегменти ринку залучати кредиторів та
інвесторів, формувати попит споживачів, послаблюючи таким чином позиції
своїх конкурентів.
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Рис. 3. Зони реагування ПрАТ «Оболонь» на пари «S/O»,
побудовано авторами за допомогою Draw.io

До стратегічного плану потрібно внести зміни, що стосуються пар зони першочергового реагування: S1/O2, S1/O3, S2/O4, S3/O3, S4/O3, S5/O2. В основному
вони показують, що за рахунок забезпечення кваліфікованим колективом високої
якості продукції можна послабити позиції конкурентів, зменшити витрати, а
також привернути увагу кредиторів та інвесторів.
Переважна більшість пар потрапила в зону слабкої відповідності: S2/O1,
S2/O5, S3/O1, S3/O2, S3/O5, S4/O5, S5/O1, S5/O3, S5/O4, S6/O1, S6/O3, S6/O4.
У цій зоні лежать точки, реалізація яких можлива лише в комплексі з іншими.
Тобто ПрАТ «Оболонь» повинно планомірно використовувати свої можливості
щодо стимулювання попиту споживачів, зменшення витрат і послаблення позицій конкурентів у процесі розвитку своїх сильних сторін — вертикальній інтеграції, кваліфікованого персоналу тощо.
Пари S1/O1 та S5/O5 потребують моніторингу сильних сторін і можливостей,
що їх складають.
Висновки

Динамічний SWOT-аналіз є ефективним інструментом для розробки альтернативних стратегій, адже, крім класичних пар «сильні сторони/можливості»,
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розглядається динамічна складова — швидкість зростання або зниження цієї відповідності і ступінь невизначеності середовища, в якому підприємство функціонує. За результатами аналізу можна сказати, що ПрАТ «Оболонь» має багато
можливостей, які воно може реалізувати вже зараз. Динамічний SWOT-аналіз
показав, що найкращими альтернативними стратегічними напрямками для
ПрАТ «Оболонь» є залучення інвесторів та кредиторів завдяки своєму великому
досвіду та довгій історії праці, послаблення позицій конкурентів завдяки налагодженому виробництву власної сировини і перегляду вектора розвитку на ринку
пива.
Сучасні підприємства харчової промисловості повинні бути проактивними,
гнучкими у прийнятті рішень, швидко реагувати на зміни в зовнішньому середовищі, розглядати всі можливі варіанти стратегій. На нашу думку, саме застосування методики динамічного SWOT-аналізу до специфіки розвитку підприємств
харчової промисловості доцільно використовувати для моделювання ними власних альтернативних стратегій.
Подальші дослідження можуть полягати у поєднанні запропонованої методики з класичними інструментами SWOT-аналізу та іншими методами стратегічного і математичного аналізу для інтеграції їх у систему інформаційного забезпечення процесів управління на підприємствах харчової промисловості.
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ABSTRACT
The article examines the recent changes in motivations due
to increased geographical mobility, general well-being and globalization of the intellectual space of social networks. This led
to a modification of a large part of the populationʼs survival
strategy to a development strategy. On the basis of the analysis
of the questionnaire conducted by the authors with NUFT students, the tendencies of changes of motivational needs in the
conditions of capitalization of intelligence are determined, based on research by the leading company Facebook, which has
more than 60.000 employees worldwide by 2020. The companyʼs analysis made it possible to take more detailed approach to
rethinking the theory of needs and create similar statistics for
the new generation Z. The test results reform Maslowʼs pyramid. More than 90% of respondents want to limit themselves in
basic physiological needs, in order to improve skills and further
development. Therefore, a new model based on Maslowʼs
theory is proposed and on this basis the concept of stimulation
in the conditions of creative management is defined. Study of
changes in motivational needs, indicating the need to form a
model of enterprise based on cognitive management, which
creates conditions for the realization of creative potential was
conducted. The main components of this model are: the formation of a transparent system of incentives; the transition from
a repressive vertical-non-eastern model of governance to horizontal links of partnership, trust and freedom of action within
functional responsibilities; change of philosophy and style of
management, for creation conditions of realization of subjectivity of each executor, at the decision of the set tasks; use of
modern tools for evaluating the activities of each employee,
namely, comprehensive indicative indicators (KPI). The construction of a local model of stimulation has a factor feature,
namely the impact of a particular type of stress on the team or
person. KPI-based positive-steam-compulsive stress creates
new, better, neural connections. A neural network which is
created in the process of creative thinking is more stable than
that formed by the reluctance to perform certain work for fear
of failing to perform tasks in front of the team or individual.
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БЕЗПЕКОВІ МОДЕЛІ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ
В УМОВАХ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУ
Н. І. Жужукіна, М. А. Смиженко
Національний університет харчових технологій
У статті досліджено зміни мотивацій, які відбулися останнім часом у звʼязку з підвищенням географічної мобільності, загального добробуту населення та
глобалізацією інтелектуального простору соціальних мереж. Це призвело до
модифікації у значної частини населення стратегії виживання на стратегію
розвитку. На підставі проведеного авторами аналізу анкетування студентів
НУХТ визначені тенденції змін мотиваційних потреб в умовах капіталізації інтелекту. За основу взяті дослідження провідної компанії Facebook, яка має
більш як 60 000 працівників по всьому світу на 2020 рік.
Аналіз компанії надав можливість ґрунтовніше підійти до переосмислення
теорії потреб і створити подібну статистику для нового покоління Z. Результати тестування реформують піраміду Маслоу. Більше 90% опитуваних готові
обмежувати себе у базових фізіологічних потребах для вдосконалення навичок і
подальшого розвитку. Тому запропонована нова модель за теорією Маслоу, на
основі якої визначено концепцію стимулювання в умовах креативного менеджменту.
Проведено дослідження змін мотиваційних потреб, що засвідчують необхідність формування моделі підприємства, побудованої на когнітивному менеджменті, який створює умови для реалізації креативних можливостей людини.
Основними складовими такої моделі є формування транспарентної системи
стимулювання; перехід від репресивної вертикально-несхідної моделі управління
до горизонтальних зв’язків партнерства, довіри і свободи дій у межах функціональних обов’язків; зміна філософії та стилю керівництва для створення умов
реалізації суб’єктності кожного виконавця, при вирішені поставлених завдань;
використання сучасних інструментів оцінки діяльності кожного працівника,
зокрема комплексних індикативних показників (КРІ). Побудова локальної моделі
стимулювання має факторну ознаку, якою є вплив окремого виду стресу на
колектив або людину. Базування KPI на позитивному-парокомпульсивному стресі будує нові, більш якісні, нейронні зв’язки. Нейронна сітка, створена в процесі
креативного мислення, стійкіша за ту, що формується через небажання виконувати певну роботу при побоюванні за нездійснення поставлених завдань перед
командою або індивідуумом.
Ключові слова: мотивація, стимулювання, людський капітал, когнітивні
якості, креативний менеджмент, індивідуальне стимулювання, теорія Маслоу,
стрес, глобалізація, індикативні показники.
Постановка проблеми. Класична економічна теорія свідчить, що виробничі
відносини змінюються при появі нових продуктивних сил. Так, кріпацтво було
скасоване не тому, що стала зрозумілою ганебність цього явища, а через появу
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нової продуктивної сили — індустріальних підприємств у містах, для яких
необхідні були наймані робітники, а не закріпачені селяни. Сучасний етап теж
характеризується трансформацією економічної формації. На зміну індустріальному укладу приходить постіндустріальний цифровий, коли додана вартість
створюється переважно такою продуктивною силою, як креатив людського капіталу. Про це свідчить пʼять провідних компаній світу: Amazon, Apple, Microsoft,
Facebook, SpiceX.
Капіталізація інтелекту потребує заміни виробничого менеджменту на креативний, що спонукає до створення нової сучасної безпечної моделі підприємства з корекцією інструментів стимулювання та мотивації. Відчуття загрози,
особливо великої, неконтрольованої й тривалої, не дає змоги людині оптимально
використовувати свій інтелект. Вона завмирає, що робить її дії більш механічними. Це особливо негативно позначається на ефективній діяльності людини, а
відповідно, субʼєктів господарювання в умовах, коли додана вартість створюється не ремісницькою працею, а забезпечується когнітивними можливостями
персоналу.
Аналіз останніх досліджень публікацій. Перехід на нову мотиваційну систему відбувався поступово зі зміною спонукальних потреб людини в соціумі.
Вперше про необхідність розробки системи стимулювання на основі системи
мотивацій (доктрина «людських відносин») йшлося в працях американського
соціолога Е. Мейо (Мейо, 1930), але саме трансформацію стимулів у внутрішню
мотивацію описав в 70-х роках А. Маслоу (Maslow, 1946). Великий поштовх до
теорії мотивації надали розробки Д. МакГрегора, Л. Портера, Ф. Герцберга, на
основі яких була побудована модель стимулювання та мотивації індустріального укладу економіки. Але перехід до постіндустріального цифрового укладу,
а також зміна умов життя в сучасному середовищі потребують подальшого
аналізу мотиваційних потреб людини (Herzberg, 1968; Porter & Lawler, 2019).
Мета статті: запропонувати концепцію моделі підприємства, побудованої на
сучасних інструментах мотивації в умовах капіталізації інтелекту на основі психологічної безпеки працівників.
Викладення основних результатів дослідження. На сьогодні класичною
теорією мотивації все ще залишається піраміда Маслоу, яка передбачає наявність
ієрархії в потребах людини, зокрема послідовний перехід від задоволення фізіологічних потреб до потреб безпеки та формування соціальних зв’язків, визнання
та поваги і, нарешті, потреби самовираження.
База мотиваційної ієрархії за Маслоу та побудова теорії ґрунтувалася на засадах 1943—1954 рр. (Маслоу, 1954). Цей час визначався значно нижчим рівнем
добробуту населення й обмеженням територіальної та інформаційної локалізації.
Ці фактори обумовили актуалізацію стратегії виживання. Відтоді добробут населення значно підвищився, завдяки соціальним мережам відбулася інформаційна
глобалізація людства. Послаблення умов перетину кордону зумовило пожвавлення географічної мобільність. Унаслідок цього у значної частини населення
почала формуватися інша система ціннісних координат, спрямована на стратегію
розвитку. Подібні тенденції були визначені й аналітиками компанії Facebook
(Голер, Гейл, Харрінгтон & Грант, 2018), які зробили обробку наявної в них
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Вікові групи

статистичної інформації (рис. 1). З точки зору аналітиків компанії Facebook мотиваційні потреби Маслоу є неактуальними, бо з накопиченням благ та при легкій
їх доступності першочерговими стають не стільки фізіологічні потреби, скільки
потреби в соціальному визнанні та досягненні своїх вмотивованих цілей. Фахівці
з управління персоналу спробували відповісти на питання придатності піраміди
Маслоу для практичного використання. Компанія зробила статистичний аналіз,
де двічі на рік проводила опитування своїх співробітників, запитуючи їх, що вони
найбільше цінують у своїй роботі. Результати досліджень визначили такі сучасні
цінності для своїх співробітників (рис. 1):
1. Цінність карʼєри — в роботі, що забезпечує автономію, яка дає змогу використовувати свої сильні сторони і сприяє навчанню та розвитку. Вона лежить в
основі внутрішньої мотивації.
2. Цінність колективу — в людях і почутті поваги, турботі і визнанні. Вона
формує наше ставлення і відчуття приналежності.
3. Цінність справи — в меті: ви вірите, що робите щось корисне, ідентифікуєте
себе з місією компанії і змінюєте світ на краще. Вона — джерело гордості.
60
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Рис. 1. Мотиватори за віковими групамами компанії Facebook,
головна сторінка Facebook

Компанія Facebook підкреслила, що в різних вікових групах пріоритети на
подив схожі це кар’єра та корпоративні відносини (Грант, 2018). Окрім цього,
було привернуто увагу до посилення потреби психологічної безпеки внаслідок
глобалізації в постіндустріальному устрої та підвищення торбулентності і невизначеності. До того ж розвиток креативного творчого початку мислення неможливий без психологічної безпеки людини. Впевненість у психологічній безпеці залежить не тільки від зовнішніх факторів, але й від типу стресостійкості людини,
тобто від того, наскільки людина зможе пропустити інформацію через емоційний
чи раціональний інтелект, хоча визначальними факторами все ж таки залишаються види стресу. Стреси бувають позитивні і негативні, як зазначає дослідник
Волтер Бредфорд Кеннон (Бредфорд, 2017; Новікова, 2014). Позитивний стрес
для психологічної безпеки кращий, бо формує нові когнітивні здібності до креативного мислення, а негативний (проти волі) формує деструктивний характер
мислення. Людина стає більш стереотипною, механічною, працює машинально
без участі свідомості, що безпосередньо впливає на кількісний еквівалент позитивних результатів. Позитивний стрес можливий лише при горизонтальній
системі розподілу повноважень у відкритій організації, де існує прозора конкуренція та поставлені чіткі завдання, які необхідно виконати для просування
кар’єрними сходинками.
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Нас цікавило, наскільки висновки Facebook будуть релевантні для нашої країни. В рамках дослідження було проведено анкетування серед здобувачів НУХТ.
Вибірка складала 450 осіб, де за основу брався тест з компанії Facebook. За
результатами тесту найбільша кількість опитуваних зазначила орієнтацію на
саморозвиток (40%), кар’єрне зростання (30%), дружний колектив (15%), транспарентність умов просування кар’єрними сходинками (15%) (рис. 2).
Сумарно у відсотках обраних варіантів

Саморозвиток 40%

Кар'єрне зростання 30%

Дружній колектив 15%

Прозорість розвитку 15%

Рис. 2. Діаграма мотиваторів здобувачів НУХТ, статистичні дані дослідження авторів

Були поставлені додаткові питання: 1. Чим готові пожертвувати задля розвитку своїх навичок? 2. Що забезпечує відчуття психологічної безпеки?
Більше 90% опитуваних на перше запитання відповіли, що готові обмежувати
себе в базових фізіологічних потребах задля вдосконалення навичок, але за
умови гарантій на майбутню позитивну віддачу у формі подальшого розвитку.
На друге запитання відповіді зводилися до гарантованого працевлаштування з
умовою прозорого розвитку в компанії.
Аналізуючи результати досліджень, ми прийшли до власної точки зору, що
сучасна піраміда Маслоу може виглядати таким чином (рис. 3):

Самовираження

Самореалізація

Визнання
Психологічні потреби

Соціальні потреби
Потреба безпеки
Фізіологічні потреби

Базові потреби
а)
а)
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Визнання

Третій рівень потреб

Соціальні потреби
Фізіологічні потреби

Другий рівень потреб

Психологічна безпека
Потреба в самовираженні

Перший рівень потреб

б)
Рис. 3. Ієрархія потреб: а) теорія потреб за А. Маслоу; б) осучаснена піраміда А. Маслоу
(побудовано на основі досліджень авторів)

Як бачимо, потреби в самовираженні та психологічній безпеці стають базовими мотиваціями в умовах капіталізації інтелекту. Отже, спостерігається тенденція до перенаправлення фундаментальних фізіологічних потреб у бік майбутнього розвитку та самореалізації в умовах психологічної безпеки, а потім до
соціалізації та самоактуалізації в команді.
В умовах, коли додана вартість створюється когнітивними можливостями людини і відбувається капіталізація інтелекту, виникає потреба у формуванні нової
моделі сучасного підприємства, де людина відчуває себе безпечно, а роботу в
компанії сприймає як життєву цінність. Когнітивний менеджмент повинен створити умови для реалізації креативних можливостей людини та більш персоніфікованого виду діяльності.
Протягом багатьох років авторитарних ієрархічних моделей управління підприємствами сформувалась репресивна культура менеджменту, яка будувалась
на волюнтаризмі керівника. Ця модель забезпечувала результативність діяльності підприємств в умовах технічного характеру праці, що базувалась на мобілізації фізичних і ремісничих зусиль робітника. Перехід до постіндустріальної інформаційної економіки змінює характер діяльності людини в бік креативного
мислення, яке не може існувати в умовах агресивної мобілізації і потребує сфокусованого спокою. Келом Ньюпортом навіть був введений термін «зосереджена
праця», що передбачає індивідуальний характер управління щодо кожного працівника (Ньюпорт, 2015; Ньюпорт, 2019).
Важливим аспектом переходу від репресивної моделі управління, де контроль
відбувається через утиск і страх, до моделі локальної безпеки є формування атмосфери довіри, партнерства та свободи дій у межах функціональних обов’язків.
Побудова горизонтальних зв’язків значно підвищує синергетичний ефект діяльності колективу підприємства внаслідок підтримки та інклюзивності. Формування моделі психологічної безпеки змінює стиль керівництва, потребує від нього
навичок рефлексії, емпатії, створення умов для ментального успіху, та заміни
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страху як мотиваційного чинника працівників на бажання до розширення своїх
можливостей. Соціальні компетенції стають однаково важливими разом із професійними. Ефективність інтелектуального капіталу підвищується при наявності
соціального, що базується на формуванні горизонтальних зв’язків, довіри, психологічної безпеки (Edmondson & Mortense, 2021). Побудова моделі локальної
психологічної безпеки потребує зменшення штучних загроз як по вертикалі, так
і по горизонталі, і формується менеджментом фірми через систему методів контролю, оцінок і стимулів. З нашої точки зору, при визначені інструментів стимулювання необхідно обов’язково враховувати положення теорії очікування Врума, адже мотивація людини базується на очікуванні, співвідношенні витрат праці
до результатів і результатів до винагород, а також на передбаченні ступеня
цінності отриманої винагороди (Vroom, 1964). Отже, система стимулювання
повинна базуватися на заздалегідь узгодженому співвідношенні рівня заохочення оплатою праці з її результатами та визнанні особистого внеску в загальний
успіх кожним індивідуумом колективу.
Виконання цього принципу потребує розробки чіткої системи показників і
несхитного виконання правил, бо будь-який волюнтаризм чи протекціонізм різко
знижує стимулюючий ефект системи. До того ж важливо реалізувати при розробці інструментів стимулювання положення теорії справедливості Адамса, яка
передбачає можливість порівняння особистої винагороди із заохоченням інших
людей, що виконують аналогічну роботу та зняття соціального напруження через
дотримання принципу справедливості (Adams, 1963; Адамс, 2015). Основною
умовою забезпечення цього принципу є транспарентність системи стимулювання
на підприємстві. Непрозорість систем стимулювання нівелює її ефективність та
створює явний чи уявний дисбаланс інтересів. Зазначені принципи формування
системи стимулювання потребують певного інструментарію їх реалізації. Розвиваючи цю доктрину та трансформуючи її в більш інноваційну, Д. Нортан і
Р. Каплан в 1993 р. розробили збалансовану систему показників, за якою намагалися дати точний розрахунок заробітної плати за інтелектуально-креативними здібностями окремої людини (Нортан & Каплан, 2004).
У практиці наших компаній при використанні системи збалансованих показників Нортана та Каплана найбільш вагомим і складним елементом системи
стимулювання є розробка індивідуальної оцінки окремих показників для подальшого визначення розміру заробітної плати (Нортан & Каплан, 2011). Протягом
тривалого часу на підприємствах харчової промисловості з цією метою використовували традиційні показники ефективності виробництва. При чому критеріями визначалась ефективність використання ресурсів (основного, оборотного
і людського капіталу) і фінансових результатів.
Показники ефективності розраховувались формально, за принципом співвідношення витрат до результатів чи, навпаки, результатів до витрат: продуктивність праці, фондовіддача, оборотність відповідних коштів, рентабельність тощо.
Ці показники фактично не давали змоги чітко врахувати особистий внесок великої кількості працівникі, зайнятих не у виробничій, а в інших функціональних
системах підприємства (маркетингу, логістики, безпеки, менеджменту). Тому в
сучасних умовах пропонується використовувати не тільки традиційні формульні
показники ефективності там, де це можливо, а й комплексні індивідуальні індикативні показники (KPI).
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Існує дефініція, що KPI безпосередньо стосується BSC (Balanced Scorecard —
збалансована система показників). Однак розробники BSC використовували не
термін KPI, а термін measure — «міра», «вимірювач». Між KPI і BSC існує
непрямий звʼязок (Нортан & Каплан, 2011; Новікова, 2014).
У практиці вітчизняних компаній більш поширеним є термін KPI, однак так
само розповсюджені певні особливості застосування вимірювальних показників,
які полягають не в збільшенні заробітної плати за виконання плану, а в покаранні
за його невиконання. Тож мета застосування КРІ — поглиблення контролю діяльності людини та економія на заробітній платі. Це нівелює ефективність використання КРІ системи. За умови заміни деструктивних практик використання КРІ
на позитивні заохочувальні можна забезпечити їх значний стимулюючий ефект.
Принципи розробки цих показників:
- у середньостроковий період встановлюється мета діяльності (наприклад,
зменшити витрати або відновити платоспроможність підприємства тощо);
- відповідно до мети встановлюється для кожного функціонального відділу
«дерево цілей»;
- встановлення локальних цілей для визначення виміру зусиль у відділах;
- нормативні показники виміру зусиль за формульною або неформальною
системою для функціональних обов’язків кожного працівника. Наприклад, показником продуктивності KPI може служити середня кількість заявок, оброблених відділом постачання в день:
KPI = С / r,
де C — Кількість оброблених заявок на місяць; r — кількість робочих днів у
місяці.
При цьому важливо, щоб ці показники враховували не тільки кінцевий результат (кількість укладених договорів), а й проміжні зусилля працівника (кількість телефонних зв’язків);
- відповідно до значення цих показників за ними встановлюється певна кількість балів, за якою нараховується змінна частка заробітної плати;
- друга частина заробітної плата, яка нараховується за кількістю балів, повинна підвищувати заробіток не менше ніж на 50%. Більш ефективною системою є можливість збільшити заробіток вдвічі щодо фіксованої частини заробітної плати;
- кількість показників, за якими відбувається мотивування, не повинно перевищувати трьох;
- показники мотивування не повинні змінюватися протягом тривалого періоду
(два-три роки).
Висновки

Капіталізація інтелекту потребує побудови локальної (в межах підприємства)
моделі психологічної безпеки. Основними складовими якої є:
- формування транспарентної моделі стимулювання, орієнтованої на потреби
другого рівня з чітко визначеними оціночними показниками;
- перехід від репресивної вертикально несхідної моделі управління до формування горизонтальних зв’язків, партнерства, довіри і свободи дій у межах функціональних обов’язків;
- зміна філософії та стилю керівництва, формування ментальності успіху та
соціального капіталу;
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- створення умов для реалізації суб’єктності кожного виконавця при вирішенні
поставлених завдань з використанням сучасних інструментів оцінки діяльності
кожного працівника.
На підставі аналізу теорії мотивацій (теорій потреб, очікування та справедливості), а також їх переосмислення визначені концептуальні засади формування
системи стимулювання: транспарентність, відсутність волюнтаризму та протекціонізму; застосування прямих і непрямих матеріальних стимулів та соціальних
стимулів комфорту й творчості. При реалізації цих групових мотивацій для наближення до визначення особистого внеску кожного працівника рекомендовано
застосовувати такий інструментарій, як комплексні індикативні показники. В
умовах формування інформаційного суспільства групові методи мотивацій і стимулювання поступово замінюються індивідуальною системою стимулювання.
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ABSTRACT
The article investigates the necessity and advantages of implementation a closed loop production processes versus linear
economy. In particular, attention is concentrated on the most
efficient way of using all kinds of natural resources. Integration
of circular economy principles contributes to the economic and
ecological efficiency of production, achieving zero-waste manufacturing or reducing the manufacturing waste.
Emphasis is placed on the types of packaging of finished
products and possibilities for their further recycling and disposal. The implementation of modern business approaches such as
the “Cradle to Cradle” regenerative design concept contributes
to make products safer and more environmentally friendly for
both consumers and the environment.
The principles of extended producer responsibility for proven environmental damages and, in particular, responsibility for
the collection, recycling and final disposal of packaging are considered. Companies must take responsibility for management of
the disposal of products and packaging at the end of their life
cycle. Entities are responsible for ensuring the recovery of used
products and for organizing and coordinating the collection, sorting and recycling of packaging waste. The possibility of using
alternative, ecological packaging (biodegradable plastics, paper
bags, flexible Bag-in-Boxes, etc.) is an actual trend.
The results achieved by the EU countries towards recycling
packaging waste are presented. The legal framework of Ukraine
to facilitate the implementation of the national waste management strategy is considered. Examples of the conscious business
practices of Ukrainian corporations to ensure their effective
functioning are given. Greening and responsible business practices were proven to be key to the sustainability of companies.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЦИРКУЛЯРНОЇ
ЕКОНОМІКИ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО
БІЗНЕСУ
Н. С. Скопенко, І. В. Євсєєва-Северина
Національний університет харчових технологій
У статті досліджено необхідність і переваги впровадження замкнутого
циклу виробництва на противагу лінійній моделі економіки. Особлива увага приділяється найбільш ефективному способу використання всіх видів природних
ресурсів. Застосування принципів циркулярної економіки сприяє підвищенню економічної та екологічної ефективності виробництва, досягненню безвідходного
виробничого процесу або мінімізації рівня відходів.
Акцентовано увагу на видах пакування готової продукції та можливостях їх
подальшої переробки й утилізації. Імплементація в діяльність компаній сучасних
підходів до ведення бізнесу, таких як концепція регенеративного дизайну «Від
колиски до колиски», сприяє підвищенню ступеня безпечності й екологічності
продукції як для споживачів, так і для навколишнього середовища.
Розглянуто принципи розширеної відповідальності виробника, що передбачають усвідомлення необхідності переробки відходів і відповідальність за збирання, перероблення та кінцеву утилізацію упаковки. Компанії повинні гідним
чином провадити управління продуктами та упаковкою наприкінці їхнього життєвого циклу. Суб’єкти господарювання відповідають за забезпечення відновлення використаних продуктів, а також організацію й координування збору,
сортування та переробку відходів упаковки. Актуальним напрямком є можливість використання альтернативних екологічних видів упаковки (біорозкладний
пластик, паперові пакети, гнучке пакування Bag-in-Box тощо).
Представлені досягнуті результати країн ЄС в переробленні відходів упаковки.
Розглянуто правове поле України для сприяння реалізації національної стратегії
управління відходами. Наведені приклади свідомого ведення бізнесу українськими
потужними корпораціями для забезпечення їх ефективного функціонування. Доведено, що екологізація та відповідальне ведення бізнесу є запорукою сталого
розвитку компаній.
Ключові слова: циркулярна економіка, замкнуте виробництво, упаковка,
розширена відповідальність виробника, українські підприємства, функціонування та розвиток підприємств.
Постановка проблеми. Мінливість ринкових умов і сучасні виклики зовнішнього середовища (пандемія COVID-19, воєнні дії на сході України, анексія
Криму, загострення відносин з Російською Федерацією, кліматичні зміни тощо)
суттєво відобразилися на функціонуванні українських компаній. Для суб’єктів
господарювання актуальним є питання адаптації до змін, які відбуваються у світі.
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Розвиток українських підприємств в умовах сьогодення забезпечується впровадженням інновацій, цифровою трансформацією, докорінною перебудовою
бізнес-процесів. Для подальшого функціонування та розвитку вітчизняні компанії налагоджують тісні зв’язки з постачальниками, розбудовують власні сировинні зони, впроваджують нові технології, купують сучасне обладнання, підвищують кваліфікацію працівників, змінюють логістику тощо. Проте навіть ці заходи
не гарантують досягнення стійких конкурентних переваг українськими підприємствами в умовах запеклої конкурентної боротьби через постійні ринкові трансформації.
Отже, актуальність дослідження підтверджується нагальною необхідністю запровадження принципів циркулярної економіки в діяльність українських підприємств для забезпечення їх гармонійного функціонування та подальшого розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для зростання бізнесу обов’язковим є постійний моніторинг зовнішнього середовища та процесів, що відбуваються в компанії, з метою ідентифікації втрат та їх елімінування, зменшення
тривалості виробничого циклу, покращення якості продукції, мінімізації витрат,
прискорення обслуговування споживачів, вивчення досвіду господарювання передових міжнародних компаній (Ємцев, 2020).
Останнім часом українські підприємства все більше уваги приділяють процесам, що забезпечують отримання високих результатів роботи. Проактивна позиція підприємств дасть змогу гідно конкурувати з провідними компаніями на
ринку. Готовність суб’єктів господарювання до змін операційної діяльності й
ефективності гарантує подальший успіх і стійкій розвиток.
Застосування принципів циркулярної економіки допомагає збільшити економічну й екологічну ефективність виробництва, підвищити лояльність споживачів
і поліпшити імідж компаній, що необхідно для розвитку підприємств та успішної
діяльності на ринку (Ghisellini, Cialani & Ulgiati, 2016).
Зарубіжні вчені (Moreno, De los Rios, Rowe & Charnley, 2016) відзначають, що
циркулярна економіка забезпечує неперервний цикл позитивного розвитку, який
сприяє збільшенню капіталу, оптимізації дохідності ресурсів, мінімізації ризиків
діяльності тощо. Так відбувається переосмислення моделей ведення бізнесу з метою підвищення ефективності використання ресурсів (Circular Economy Overview, 2021).
Дослідження підтверджують, що циркулярна економіка сприяє підвищенню
конкурентоспроможності та формуванню конкурентної стійкості компаній (Growth
Within, 2015; The circularity gap report, 2021).
Висока динамічність зовнішнього середовища та виклики сьогодення спричиняють необхідність проведення подальших досліджень з метою вдосконалення
(перегляду) моделей ведення бізнесу українськими компаніями.
Метою статті є дослідження сучасних практик ведення бізнесу, що базуються
на принципах циркулярної економіки, для забезпечення стійкого розвитку українських підприємств.
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Матеріали і методи. Матеріалами слугували дослідження, проведені на прикладі Чеської Республіки та Польщі, огляди «Циркулярна економіка для конкурентоспроможної Європи» та «Циркулярна економіка 2021», звіт «Щодо стану
кругової економіки у світі», звіти з корпоративної соціальної відповідальності та
сталого розвитку провідних компаній України, власні дослідження авторів. Застосовано широкий спектр загальнонаукових і спеціальних методів економічних
досліджень, зокрема узагальнення, статистичного аналізу, порівняння, систематизації.
Викладення основних результатів дослідження. Актуальною проблемою
сьогодення, що характерна для більшості компаній різних галузей, є забезпечення замкнутого циклу виробництва. Впровадження в бізнес-процеси компаній
принципів циркулярної економіки сприятиме безвідходному виробництву або ж
організації необхідного рівня утилізації відходів виробництва.
Дослідження, проведені на прикладі Чеської Республіки та Польщі (Війкман
& Сконберг, 2017), доводять, що реалізація концепції циркулярної економіки
сприяє досягненню позитивних ефектів:
- зведення відходів до мінімуму та забезпечення загального зростання ефективності використання матеріалів на 25%;
- замінюючи до 50% усіх вихідних матеріалів вторинною сировиною, можливо досягти підвищення обсягів повторного використання та переробки;
- покращення добробуту населення в результаті пролонгації терміну служби
придбаних споживчих товарів;
- скорочення викидів вуглецю приблизно на 50%.
Отже, гостро постає питання необхідності використання всіх видів природних
ресурсів у набагато ефективний спосіб, тобто в переході до інклюзивної та
циркулярної економіки.
Питання енергоефективності, проблеми повторного використання і вторинного виробництва (реутилізації) відходів актуалізуються для вітчизняного бізнесу, тож кращі практики імплементовані на більшості потужних українських
підприємств. Такі заходи сприяли не тільки зменшенню витрат виробництва, а й
формуванню нової свідомості ведення бізнесу із застосуванням сучасних концепцій сталого розвитку.
Аналізуючи всі стадії життєвого циклу упаковки (розробка, упакування, транспортування, реалізація, споживання, утилізація), автори пропонованої статті
дійшли висновку, що найбільшу увагу варто приділити питанням утилізації упаковки для досягнення замкнутого циклу виробництва. Особливої актуальності ця
тема набуває в умовах сьогодення, адже з огляду на зміни, що відбулися в бізнессередовищі, упаковка відіграє суттєве значення не тільки як засіб збереження
продукції та пролонгації термінів її придатності, але й виконує додаткову роль —
можливість здійснення обігу товарів в умовах пандемії (підвищені вимоги до
пакування товарів з метою їх безпечності для споживачів), прискорення логістичних операцій. Крім того, упаковка виконує інформаційну роль, адже вона відіграє
важливе значення при сприйнятті та виборі товарів споживачами.
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Вирішення ресурсної проблеми, питань утилізації відходів виробництва має
високі науково-практичні перспективи та спрямовує вчених до безперервного
пошуку альтернативних видів упакування, використання різних безпечних та
екологічно чистих матеріалів для її виготовлення.
Як показує досвід багаторічних досліджень, ресурсні й екологічні стратегії
мають бути взаємопов’язаними, тобто системними. Бізнес, який дотримується
правил екологічності та соціальності, заробляє більше. Саме тому у відповідь на
запити ринку компанії впроваджують різноманітні екологічні практики (Бізнес,
який дотримується правил, 2021):
- Британська нафтова компанія British Petroleum Plc (BP) планує вкласти
400 млн дол. США у розробку проєктів зі скорочення викидів;
- IKEA інвестує 200 млн євро в проєкти захисту довкілля;
- Pfizer (фармацевтична компанія) діє в напрямку скорочення викидів парникових газів і намагається знизити їх на 60—80% до 2050 року;
- Microsoft прагне створити фонд на 1 млрд дол. США для фінансування
кліматичних інновацій та привести на рівень 1975 р. показники викидів вуглекислого газу.
Потужні корпорації спрямовують свої зусилля на боротьбу з відходами пластику. Так, наприклад, про такі зобовʼязання повідомили як виробники упаковки
(Tetra Pak, Mondi), так і компанії з виробництва товарів в упаковці (LʼOréal,
Unilever, Danone, Jacobs, Nestle, J&J) та продуктові ритейлери (Walmart, Marks &
Spencer, Carrefour, Lidl).
Порівнюючи результати діяльності провідних компаній (Coca Cola Ukraine,
Carlsberg Ukraine, Корпорація Оболонь, Kernel, Агроіндустріальний холдинг
МХП), що представлені у звітах з корпоративної соціальної відповідальності,
можна зробити висновок, що розгляд і вирішення ресурсних проблем у комплексі
з екологічними сприяє досягненню стійких конкурентних переваг в умовах глобалізації.
Більшість компаній усвідомили (Coca Cola Ukraine, Carlsberg Ukraine, Корпорація Оболонь, Kernel, Агроіндустріальний холдинг МХП), що лінійний спосіб
функціонування сприяє надмірному споживанню ресурсів, тоді як замкнутий
цикл, де побічний продукт може виступати вихідною сировиною для виробництва іншого продукту, є запорукою ефективного використання наявних ресурсів,
і забезпечувати таким чином більш високу прибутковість діяльності підприємства.
Одним із прикладів відповідального ведення бізнесу молокопереробними підприємствами є спрямування сироватки, що є побічним продуктом при виготовленні сирів та сиру кисломолочного, на виробництво різних напоїв, продуктів
дитячого харчування, суміші для морозива.
У 2010 р. був створений Інститут товарної інновації безвідходного виробництва (The Cradle to Cradle Products Innovation Institute — C2CPII), мета якого
продемонструвати революційні підходи, здатні трансформувати процес створення речей без надмірного впливу на планету та її ресурси (Cradle to Cradle).
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Ще однією сучасною практикою, що набуває поширення в Україні, є концепція регенеративного дизайну «Від колиски до колиски» (Концепція безвідходного виробництва — Cradle to Cradle (С2С) (Cradle to Cradle & Концепція «Від
колиски до колиски», 2016). Основною ідеєю такого підходу є створення «більш
корисних», а не просто «менш шкідливих» продуктів.
Інститут товарної інновації безвідходного виробництва пропонує застосовувати Стандарт сертифікованої продукції «Від колиски до колиски» (Cradle to
Cradle Certified Product Standard). Cradle to Cradle Certified® — це глобальний
стандарт для продукції, яка є безпечною, циркулярною та екологічно виготовленою (Cradle to Cradle).
У процесі експертизи та сертифікації будь-якого продукту за концепцією «Від
колиски до колиски» його матеріали і виробничі технології оцінюються в пʼяти
різних категоріях:
- загальний стан матеріалів (Material health);
- утилізація матеріалів (Material Reutilization);
- поновлювані джерела енергії і регулювання викидів вуглецю (Renewable
Energy);
- управління водними ресурсами (Water stewardship);
- соціальна справедливість (Social Fairness).
Поряд з цим існує пʼять різних рівнів сертифікації для кожної категорії (базовий, бронзовий, срібний, золотий, платиновий), які засвідчують ступінь безпечності й екологічності матеріалів і продукції.
Категорія «Загальний стан матеріалів» передбачає оцінку інгредієнтів продукції, їхнього вплив на здоровʼя людини та стан навколишнього середовища. Кінцевою метою є ліквідація всіх токсичних і неідентифікованих хімічних речовин.
У категорії «Утилізація матеріалів» оцінюється процентний вміст придатних
для переробки та компостування матеріалів у продукті (кількісний показник
можливості переробки і/або компостування продукту). Для досягнення більш високих рівнів сертифікації необхідно розробляти ефективні стратегії використання матеріалів, придатних для збирання та вторинного використання.
Оцінюючи «Поновлювані джерела енергії і регулювання викидів вуглецю»
увага приділяється можливості забезпечення вуглецево-нейтральних виробничих
процесів, що постачаються на 100% з джерел відновлюваної енергії. Критерій
передбачає дотримання двох ключових принципів: виробництво з використанням відновлюваних джерел енергії та мінімізація утворення відходів.
«Управління водними ресурсами» спрямоване на ефективне використання
водних ресурсів в процесі виробництва продукції, оцінку рівня стічних вод, що
скидаються з промислових підприємств, аналіз порушення чи перевитрати ресурсу.
Розділ «Соціальна справедливість» акцентує увагу на необхідності врахування потреб зацікавлених сторін, покращенні умов праці працівників, підвищенні
її безпечності, гарантування програм медичного обслуговування, імплементації
соціальних проєктів, використанні у виробництві матеріалів, які пройшли сертифікацію, наприклад, сертифікованих за схемою FSC, Fair Trade тощо.
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Отже, підхід безвідходного виробництва направлений на поєднання соціального й екологічного ефектів. Покращення використання ресурсів підвищує енергоефективність, що сприяє збільшенню частки відновлюваної енергії.
Обсяги утворення відходів упаковки в 2018 р. становлять у середньому
174,55 кг на людину в Європейському Союзі (разом із Великою Британією). При
цьому цей показник у Німеччині становить 227,5 кг на людину, Люксембурзі —
224 кг на людину, Італії — 211,2 кг на людину, Ірландії — 208,6 кг на людину,
Франції — 197,4 кг на людину. Споживання пакувальних матеріалів в Україні за
2019 становило в середньому 75—80 кг на людину (Як на підприємстві, 2021).
Пересічний українець у середньому щороку виробляє 220—250 кг твердих
побутових відходів, а мешканці великих міст — по 330—380 кг (Офіційний звіт
«Сталий розвиток корпорації «Оболонь» & Підсумки World Cleanup Day).
Близько 10—15% загального обсягу побутового сміття або майже 20 кг на рік на
людину складають відходи полімерів.
З кожним роком зростають обсяги продукції, яка має упаковку з термопластику (поліетилентерефталату — ПЕТ), так звана ПЕТ-тара (напої, молочна продукція, побутова хімія). Цей сегмент ринку зростає на 10—12% щорічно (Офіційний звіт «Сталий розвиток корпорації «Оболонь»). Саме упаковка ПЕТ і є
загрозою для екології, оскільки природний період розпаду пластику складає
понад 400 років.
На сьогодні в Україні не сформована законодавча база, яка б стимулювала
виробників до переробки відходів. На жаль, відсутні ефективні стимули щодо
сортування й утилізації сміття (Офіційний звіт «Сталий розвиток корпорації
«Оболонь»).
У 1994 р. у Європейському Союзі була прийнята Директива 94/62/ЄС (зі змінами та доповненнями 2004 та 2018 рр.) про упаковку та відходи упаковки, в якій
були відображені положення щодо термінів та обсягів утилізації використаної
упаковки. Положення Директиви ґрунтуються на принципах розширеної відповідальності виробника (РВВ), що вимагають зниження екологічного впливу суб’єктів господарювання на навколишнє середовище шляхом зобов’язання виробників переробляти відходи, збирати й утилізувати упаковку (Extended producer
responsibility).
Принцип РВВ спрямовує виробників ефективно управляти продукцією. Компанії, що дотримуються принципу розширеної відповідальності виробника повинні гідним чином провадити управління товарами наприкінці їхнього життєвого
циклу та їх упаковки шляхом кооперування зусиль різних організацій. Суб’єкти
господарювання несуть відповідальність за відновлення використаних продуктів
шляхом спільного фінансування, а також організацію й координування збору,
сортування та переробки відходів упаковки (Extended producer responsibility).
Актуальним напрямком є можливість перегляду (зміни) типів упаковки, застосування інноваційних матеріалів, які можуть бути використані повторно, але за
умови гарантування безпеку продуктів.
Країни ЄС досягли високих показників переробки відходів упаковки (більше
50% перероблення відходів упаковки). Найбільший відсоток перероблення відходів у 2018 р. зафіксовано в Бельгії — 85,3%, Люксембурзі — 70,9%, Кіпрі —
70,2% (рис. 1).
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Рис. 1. Рівень перероблення відходів упаковки країнами ЄС у 2018 р.
(Як на підприємстві, 2021)

У 2018 р. Європейською комісією прийнято комплекс документів, які спрямовані на здійснення переходу ЄС на засади циркулярної економіки — Circular
Economy (Як на підприємстві, 2021).
За даними Мінрегіонбуду, щорічно в Україні близько 10 млн т відходів спрямовуються на сміттєзвалища, третина з яких не відповідають нормам екологічної
безпеки. А з упаковки, що вводиться в обіг щорічно в Україні, втрачається
близько 2 млн т ресурсоцінної сировини: скла, паперу, полімерів, деревини, металів та інших відходів. Тому перехід до економіки замкнутого циклу і реалізація
її першого етапу — впровадження системи з управління відходами, стають найважливішими викликами сучасності (До майбутнього без сміття, 2021).
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Україна схвалила Національну стратегію управління відходами та взяла на
себе зобов’язання до 2030 року переробляти до 65% упаковки (Проєкт Закону
України & Закон України). І хоча правове поле ще є нерозвиненим для створення
умов відповідальності підприємств за забруднення навколишнього середовища
(прийняття екологічного податку для суб’єктів господарювання відповідно до
рівня забруднення середовища від їх діяльності тощо), потужні компанії перебудовують процеси в напрямку свідомого ведення бізнесу.
AB Inbev Efes Україна перероблює власні відходи (органіку та упаковку) на
99%. У 2020 р. було здійснено перехід всіх ПЕТ-ліній на нову легку преформу,
що дало скоротити кількість пластику більше ніж на 160 т в рік. Наступним кроком заплановано розширення використання зворотної тари та зменшення кількості води на виробничі цілі (25 лучших программ КСО, 2021).
Компанія IDS Borjomi Ukraine суттєво змінила пляшку «Моршинська» (новий
дизайн, більш ергономічна форма, зменшення кількості пластику на 15%, позначка на кришці «Сортуй»), ці зміни викликані екологічною проблематикою
(25 лучших программ КСО, 2021).
Пілотний проєкт зі збору, сортування та переробки упаковки успішно запустила компанія Nestle в Україні і Молдові спільно з компанією з управління
відходами Veolia в рамках глобального зобов’язання Nestle до 2025 р. перейти на
використання упаковки з матеріалів, придатних до вторинної переробки або повторного використання (До майбутнього без сміття, 2021). Проєкт Nestle та Veoliа
підтверджує можливість впровадження принципу РВВ, який покладає відповідальність за управління відходами насамперед на виробника від моменту створення
продукту до етапу переробки упаковки.
Компанія Carlsberg входить до топ-25 кращих програм КСО в Україні. В
рамках стратегії сталого розвитку компанії і завдань програми «Мета 4 НУЛі:
разом для майбутнього»: «НУЛЬ вуглецевого сліду», «НУЛЬ водних втрат»,
«НУЛЬ безвідповідального споживання пива» і «НУЛЬ нещасних випадків».
Київський завод Carlsberg Ukraine активно працює над скороченням споживання
природних ресурсів і впровадженням енергоефективних технологій (Carlsberg
Ukraine). На 30% компанія планує скоротити вуглецевий слід від готової продукції до 2030 року. Основне завдання — зменшення на всіх етапах виробництва
кількості пластику, а також використання зворотної скляної пляшки. Адже зворотна скляна пляшка найбільш безпечний вид упакування для навколишнього
середовища, вона заощаджує природні ресурси та залишає найменший слід вуглецю. В 2020 р., якщо порівняти з 2019 р., компанія збільшила рівень використання зворотних скляних пляшок на 2,4% і повторно використала більше ніж
134 млн пляшок. Навколишнє середовище потерпає не тільки від викидів вуглецю, але й від значної кількості пластику. В пріоритетах Carlsberg Ukraine використання матеріалів, придатних до повторного використання та переробки. В
компанії працюють робочі групи, які генерують ідеї щодо можливості зміни упакування, включаючи скорочення використання пластику. Carlsberg Ukraine використовують спеціальні матеріали, що знижують енерговитрати при використанні
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форм для виготовлення пляшки. У 2020 р. Carlsberg Ukraine зменшила використання пластику більше ніж на 32 т, а витрати пластикової плівки скоротила ще
на 93,5 т (25 лучших программ КСО, 2021).
З 2003 р. корпорація «Оболонь» реалізовує програми переробки пластикових
відходів. Інноваційна лінія з переробки відходів ПЕТ-тари була встановлена в
Олександрії Кіровоградської області. Спочатку здійснювалося подрібнення пляшок на так званий «флекс» та його реалізація на експорт. З 2008 р. налагоджено
виробництво пакувальної стрічки, ящиків, стільців з пластику (Офіційний звіт
«Сталий розвиток корпорації «Оболонь»).
Альтернативою пластикової тари може стати, наприклад, гнучке пакування
Bag-in-Box, яке добре підходить для харчових продуктів, напоїв, побутової хімії
та чутливих до вологи продуктів. Bag-in-Box — це високоміцний багатошаровий
пакет, якій поміщений в жорстку оболонку (ящик, картонну коробку, бочку
тощо) (рис. 2) (АТ «Технологія»).

Рис. 2. Вигляд упаковки Bag-in-Box (Liquid Pack)

Переваги використання упаковки Bag-in-Box (гнучка упаковка):
- 70% упаковки перероблюється (картон), а 30% підлягає утилізації;
- економія на логістиці, оскільки для транспортування пустих пакетів-вкадок
необхідно значно менше машин, порівняно з транспортуванням пляшок, оскільки така упаковка є більш компактною;
- зручність і простота у використанні;
- мінімізація відходів харчування завдяки високому кисневому бар’єру, що
подовжує термін зберігання продукту;
- велика площа для креативних маркетингових рішень.
На виготовлення 6 пакетів Bag-in-Box витрачається та ж кількість матеріалу,
що й на виготовлення однієї пластикової пляшки. Під час виготовлення упаковки
Bag-in-Box витрати енергії скорочуються на 65% порівняно з процесом виготовлення пластикової пляшки (гнучка упаковка).
Ще одним визнаним екологічним видом пакування доцільно виділити біорозкладний пластик. «Біорозкладний» (анг. biodegradable) пластик — це матеріал,
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що розкладається на неорганічні та органічні сполуки, які спроможні включатись
у харчовий ланцюг.
Біорозкладні пакети можуть вироблятись як з відновлюваної сировини (рослинних волокон, крохмалю тощо, так званий біопластик), так і з викопних решток
(нафти). Втім, походження матеріалу (чи це органічні матеріали, чи продукти
нафтопереробки) на його здатність розкладатись не впливає. Існують біорозкладні пакети, які розкладаються повністю у природнихх умовах (в процесі
компостування, що потребує додаткової обробки, проте не забруднює природу),
і такі, які можуть розкладатись з утворенням токсичних речовин. Видіялють
оксорозкладні пакети, які є джерелом мікропластику і до біорозкладної продукції
не належать. (Біорозкладні пакети, 2020).
Екологічно безпечними біорозкладними матеріалами за сучасними стандартами називають такі, які розкладаються протягом 12 тижнів не менш ніж на 90%
при промисловому компостуванні, а 10% залишкової маси не містить токсичних
сполук і не впливає негативно на використання компосту для потреб сільського
господарства та садівництва.
Доцільно також розглянути паперові пакети, що користуються високою популярністю. Проте папір (целюлоза) може розкладатися десятиліттями, а отже, негативно впливати на навколишнє середовище. Для ефективного розкладання
паперові пакети необхідно компостувати. Крім того, виготовлення паперу є екологічно шкідливим, тому що для отримання рослинної сировини виснажуються
ґрунти, вирубуються ліси, використовуються великі об’єми води (Біорозкладні
пакети, 2020). Звіт Агенції з навколишнього середовища Великої Британії (UK’s
Environment Agency) поставив під сумнів їх екологічність. У ньому зазначено, що
потрібно використовувати паперовий пакет чотири рази, перш ніж він зрівняється за впливом на навколишнє середовище, який дає виготовлення одного
пластикового пакета (Environment Agency).
Висновки

Отже, зусилля всього світу спрямовані на досягнення екологізації товарів і
послуг, використання сучасних технологій виробництва, інновацій у напрямку
вдосконалення виробничих процесів, використання матеріалів, переробки вторинної сировини, утилізації упаковки. Ефективність діяльності та екологізація займають рівнозначне місце в процесах функціонування та піднесення компаній та
є запорукою їх сталого розвитку.
Перспективою подальших досліджень може стати вивчення кращих імплементованих практик ведення бізнесу провідними зарубіжними компаніями для
переймання досвіду та принципів циркулярної економіки в діяльність українських підприємств різних галузей промисловості.
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ABSTRACT
An article is devoted to the relevant direction of creating
new heat technologies intended for deeper processing of agricultural raw materials into powder form, which is associated
with an increased demand for dry healthy food products with
the long shelf life. Among them is the manufacturing of products from natural fruit, vegetable and berry raw materials,
cereals, shiitake mushrooms and others, known for their high
content of biologically active substances.
The problems of obtaining powder form of natural plant products, which are caused by the formation of adhesive phenomena in the chamber of a spray dryer, are analyzed. The ways
of solving this problem at the stage of preparation for drying are
generalized. Namely, it is advisable to use certain methods of
influencing the physicochemical, structuring, heat-resistant and
other properties of liquid systems, as well as their dispersed and
structural-mechanical properties in the powder form.
It was determined that the use of rational heat-technological
parameters during hydrodynamic treatment of the system at the
stage of its preparation for drying and the introduction of structuring protein or dextrin-containing components determines a
number of physicochemical properties of a liquid system as an
object of spray drying.
Based on the results of numerous experimental studies, it is
proposed to classify raw materials (juices, purees, cereal extracts, shiitake mushrooms, etc.) into groups depending on their
physical and chemical properties, indicating the structuring components and their ratios.
This classification of starting materials is the basis for creating new heat technologies using equipment which was developed by the Institute of Engineering Thermophysics of the
National Academy of Sciences of Ukraine to obtain powder
form of healthy food products with the differences corresponding for each group of compositions at the stage of preparation
for drying.
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ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЇ НОВИХ ПОРОШКОВИХ
ПРОДУКТІВ З НАТУРАЛЬНОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
К. Д. Малецька, Т. Я. Турчина, Е. К. Жукотський,
Л. Ю. Авдєєва, Г. В. Декуша, А. А. Макаренко
Інститут технічної теплофізики НАН України
Стаття присвячена актуальному напрямку створення нових теплотехнологій, призначених для більш глибокої переробки сільськогосподарської сировини на
порошкову форму, що обумовлено підвищеним попитом на сухі продукти оздоровчого харчування з тривалим терміном зберігання. Серед них — виробництво
продуктів з натуральної фруктово-овочевої і плодово-ягідної сировини, зернових
культур, грибів шиїтаке тощо, відомих високим вмістом біологічно активних
речовин.
Проаналізовано проблеми отримання порошкової форми натуральних рослинних продуктів, обумовлені виникненням адгезійних явищ у камері розпилювальної сушарки. Узагальнено шляхи вирішення цієї проблеми на стадії підготовки
до сушіння, для чого доцільним є застосовування певних засобів впливу на фізикохімічні, структуруючі, термостійкі та інші властивості рідинних систем, а також на їх дисперсні та структурно-механічні властивості в порошковому стані.
Встановлено, що використання раціональних теплотехнологічних режимів
гідродинамічної обробки на стадії підготовки композицій до сушіння і структуруючих білкових або декстринвмісних компонентів визначає низку фізико-хімічних властивостей рідинної системи як об’єкта розпилювального сушіння.
За результатами численних експериментальних досліджень пропонується
класифікувати сировинні матеріали (соки, пюре, екстракти зернових, гриби шиїтаке тощо) за групами залежно від їх фізико-хімічних властивостей із зазначенням структуруючих компонентів та їх співвідношень.
Така класифікація вихідних матеріалів є основою для створення нових теплотехнологій із застосуванням обладнання, розробленого Інститутом технічної
теплофізики НАН України, для одержання порошкової форми продуктів оздоровчого харчування з відмінностями, відповідними для кожної окремої групи
композицій на стадії підготовки їх до сушіння.
Ключові слова: рослинна сировина, композиційні продукти, гідродинамічна
обробка, розпилювальне сушіння.
Постановка проблеми. В наш час особливу увагу науковці, медики, дієтологи приділяють продуктам природного походження, насамперед рослинній сировині (зерновим культурам, фруктам, ягодам, базидіальним видам грибів тощо),
багатих на біологічно активні речовини, необхідні для здоров’я та імуностабільності людини (Sloan, 2018; Korhonen, 2002; Сас, 2016).
Для збереження цінного потенціалу свіжої рослинної сировини і забезпечення
тривалого терміну зберігання доцільно переробляти її на більш зручну для використання порошкову форму за інноваційними технологіями (Малецкая, Турчина
& Переяславцева, 2005).
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Великий обсяг результатів науководослідних праць останніх десятиліть свідчить про можливість вирішення проблем одержання порошкових харчових продуктів з різної рослинної сировини,
цінний склад біологічно активних речовин в яких може бути максимально збереженим при сушінні методом розпилювання (Малецкая, 2005; Muzaffar, 2018;
Tontul, 2017; Долинский, 2015; Турчина, 2020).
Продукти рослинного походження (соки, пюре з фруктів, ягід або грибів, екстракти зернових є високовологими — до 85—97% вологи) при сушінні розпилюванням проявляють термопластичні й адгезійні властивості, що обумовлено
вмістом у їх складі полісахаридів, органічних кислот та інших речовин низької
температури плавлення (Muzaffar, 2018; Tontul, 2017; Gong, 2018; Турчина, 2008;
Турчина, 2011).
Для більш ефективного вирішення проблеми збереження термолабільних біоактивних речовин адгезійних матеріалів при сушінні створюють технології одержання композицій з фруктів, овочів та ягід, зернових культур у поєднанні з
відомими своїми структуруючими якостями білків тваринного (молочних, сироваткових) і рослинного (соєвих) походження, декстринвмісних продуктів з крохмалевмісної рослинної сировини (мальтодекстрини, циклодекстрини, патока
тощо) (Малецкая, 2005; Muzaffar, 2018; Tontul, 2017; Gong, 2018; Турчина, 2008;
Турчина, 2011; Турчина, 2020). Це сприяє збагаченню кінцевого продукту біоактивними речовинами і, водночас, надає йому в процесі зневоднення здатність
до структуроутворення твердої фази такої структурної будови, яка забезпечує
більшу інтенсивність дифузійних процесів вологовидалення за умов зменшення
часу термічного впливу. А «захисні» функції поверхневому шару часток при
сушінні сприяють збереженню термолабільних біоактивних речовин сировинного матеріалу всередині них (клітковини, харчових волокон, вітамінів).
Мета дослідження: аналіз результатів експериментальних досліджень процесів одержання нових порошкових продуктів з натуральної рослинної сировини
для розробки раціональних теплотехнологій їх виробництва згідно з класифікацією сировинних матеріалів як об’єктів розпилювального сушіння з використанням апробованого технологічного обладнання ІТТФ НАН України.
Викладення основних результатів дослідження. Великий досвід, здобутий
авторами при проведенні експериментальних досліджень з одержання нових
композиційних продуктів методом розпилювання (Малецкая, 2005; Турчина,
2020), дає змогу базові сировинні матеріали як об’єкти сушіння методом розпилювання представити групами залежно від їх фізико-хімічних, кінетичних, теплофізичних та інших властивостей. За такою класифікацією матеріалів більш обґрунтовано визначаються характерні особливості першої стадії технологічних
схем — стадії підготовки до сушіння, технологічне обладнання для їх оснащення й теплотехнологічні параметри процесів переробки та сушіння. Як відомо
(Малецкая, 2005; Турчина, 2008; Турчина, 2020), фізико-хімічні особливості
вихідних продуктів обумовлюють ефективність структуроутворення в процесі
розпилювального зневоднення і можливість одержання якісного сипкого порошку низької кінцевої вологості.
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У табл. 1 представлено розподілення сировинних матеріалів як об’єктів сушіння розпилюванням по групах із зазначенням структуруючих компонентів.

Група

Таблиця 1. Класифікація сировинних матеріалів як базових компонентів
композиційних продуктів у теплотехнологіях розпилювального сушіння

І

ІІ

Базові складові композицій

Співвідношення
складових

Вид та форма сировинного
Структуруюча складова (СД)
продукту. Вміст сухих речовин
Рідкі концентрати соків
Упарене знежирене молоко
(Со=38–42%):
(УЗМ), Со=38–42%,
яблучний (КЯС);
рідкий концентрат сироваткояблучно-виноградний (КЯВС) білковий (КСБ), Со=22–24%
Ягідні соки (ЯС), щойно
віджаті (Со= 5–10%):
з полуниці, малини, чорної
смородини, вишні, обліпихи

Патока крохмальна
(ПК), Со=78%;
УЗМ, Со=38–42%,
КСБ, Со=22–24%
соєве молоко (СМ), Со=8%

Суспензії з ягоди разом із
Компоненти групи ІІ та
дрібними кісточками насіння і
мальтодекстрин (МД) окремо
ІІІ
шкіркою (Со=10–14%):
та в різному поєднанні:
з малини, полуниці, суниці,
КП+КСБ, КП+УЗМ, МД+КСБ
чорниці
Пасти, суспензії фруктів, овочів
ПК, Со=78%,
(Со=9–17%):
МД сухий,
абрикосів з морквою (АМ),
циклодекстрин сухий (ЦД)
ІV
гарбуза (Гр),
СМ, Со=8%,
паста термолізованої сої (СП)
томатів (ТМ),
гриба шиїтаке (ГШ)
Со=35–40%
Концентрати екстрактів
(Со≈78%), екстракти, відібрані з
УЗМ, Со=38–42%,
V лінії упарювання (Со=38–45%):
сухий КСБ,
ячмінно-солодовий (ЯСЕ),
СМ, Со=8%
полісолодовий (ПСЕ)

КЯС+УЗМ =
=1:1; 1:1,5; 1:2
КЯС+КСБ =
=1:1; 1:1,5; 1:2
ЯС+УЗМ
або
ЯС+КСБ =
=1:1; 1:1,5; 1:2

Суспензії:
СД = 1:1; 1:0,7
АМ, Гр :ПК=1:1.
ТМ:ПК=1:1; 2:1.
ТМ:МД=3:1; 4:1.
Гр:СМ=1:1.
ГШ:ЦД=9:1
ЯСЕ, ПСЕ:СД=
=1:1; 1:0,5; 1:0,3

Ефективність наведених (табл. 1) співвідношень складових компонентів у
композиціях та їх вихідних характеристик (табл. 2) при сушінні, критеріями
оцінки якої були вихід порошку з сушарки та його характеристики, зокрема
відновлювальні, доведена дослідженнями на експериментальній сушильній установці РЦ-1,3 та апробацією у промислових умовах (м. Київ, м. Гадяч та ін.).
Кількість структуруючого компонента в композиціях з нефракціонованої
фруктово-овочевої і ягідної сировини запропоновано визначати за розрахунком
її структуруючої здатності, спеціально розробленого для таких продуктів (Турчина, 2008).
Сипку порошкову форму цих композицій (табл. 1) високої якості було одержано за теплотехнологічних параметрів, наведених у табл. 2. При цьому стадія
підготовки рідинних систем до сушіння вимагала індивідуального підходу до
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кожного окремого вихідного сировинного матеріалу, характерного виключно для
технологічної схеми підготовки кожної з наведених груп композиції.
Таблиця 2. Характеристики рідких композицій і режими їх сушіння
Група
продуктів

Вміст сухих
речовин Со, %

Максимальний
розмір частинок
δmax, мкм

І

40—42

—

ІІ
ІІІ

18—25
14—23
23—25
9—10 (ГШ)

—

ІV
V

40—45

≤100—150

рН

4,2—
4,5

Температура
теплоносія, °С
Твх
Твих
160—170

80—82

170—180
175—185
170—180
180—190

85—90
90—94
90—92
86—87

165—175

82—85

Вихід
порошку, %

92—95

У теплотехнологіях одержання даних порошкових продуктів доцільно передбачити: на стадії підготовки до сушіння — роторно-пульсаційні апарати циліндричного типу (змішування, диспергування, гомогенізація), а на виході з сушарки — вузол охолодження порошку в режимі безперервного перемішування.
В Інституті технічної теплофізики НАН України порошкову форму тривалого
терміну зберігання одержано з таких різних за фізико-хімічними властивостями
сировинних матеріалів, які без спеціальної підготовки рідинної системи та введення структуруючих компонентів висушити методом розпилювання дуже складно
(Малецкая, 2005; Турчина, 2008; Турчина, 2011; Долинский, 2015; Турчина,
2020).
Висновки

Представлено класифікацію сировинних матеріалів як об’єктів сушіння методом розпилювання як основи для створення інноваційних теплотехнологій виробництва порошкових продуктів оздоровчого харчування з натуральної рослинної сировини з використанням апробованого теплотехнологічного обладнання
ІТТФ НАН України.
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ABSTRACT
The article substantiates the physical model of the interaction of the electromagnetic field with the product of arbitrary
shape under the conditions of product placement in the resonator chamber with the generator for ultrahigh-frequency heating.
Physical equations for engineering calculations of electromagnetic field strength and density of internal heat sources during
microwave processing of foodstuffs of arbitrary shape were
obtained. The method of determining the electromagnetic field
strength on the surface and the depth of the product was improved, which takes into account the relationship between the power of the microwave energy generator, the internal electromagnetic field in the food product and its surface area.
The dielectric properties of a mixture of chopped roots of
spicy vegetables were investigated experimentally. The electromagnetic field strength increases with the increase of the microwave generator power. The electromagnetic field strength can
be adjusted by changing power of the microwave generator and
the surface area of the product, which determine the intensity
of heat and mass transfer processes. Therefore, to ensure the efficient operation of the microwave generator, it is necessary to
set rational power values taking into account the change in electromagnetic field strength.
The relationship between the attenuation coefficient of an
electromagnetic wave and the depth of its penetration is shown.
Based on the fundamental equations of the theory of electrodynamics, the formula for engineering calculations of the density
of internal heat sources during microwave food processing is
obtained, which takes into account the power of the microwave
generator, arbitrary product geometry and depth of electromagnetic field penetration.
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ОБГРУНТУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ З ХАРЧОВИМ
ПРОДУКТОМ ДОВІЛЬНОЇ ФОРМИ
О. В. Бабанова
Національний університет харчових технологій
І. Г. Бабанов
Відкритий міжнародний університет розвитку людини
В. М. Михайлов, С. В. Прасол, А. О. Шевченко, С. О. Прасол
Державний біотехнологічний університет
У статті наведено обґрунтування фізичної моделі взаємодії електромагнітного поля з продуктом довільної форми за умов розміщення продукту в резонаторній камері з генератором для надвисокочастотного (НВЧ) нагрівання. Отримано фізичні рівняння для інженерних розрахунків напруженості електромагнітного поля та щільності внутрішніх джерел теплоти під час мікрохвильової
обробки харчових продуктів довільної форми. Удосконалено методику визначення напруженості електромагнітного поля на поверхні та за глибиною продукту, що враховує взаємозвʼязок між потужністю генератора НВЧ-енергії,
внутрішнім електромагнітним полем у харчовому продукті та площею його
поверхні. Під час опрацювання цієї методики використано масив експериментальних даних щодо зміни діелектричних властивостей суміші подрібнених
коренів пряних овочів та глибини проникнення електромагнітного поля.
Встановлено, що зі збільшенням потужності НВЧ-генератора напруженість електромагнітного поля зростає. Напруженість електромагнітного поля
можна регулювати шляхом зміни потужності НВЧ-генератора та площі поверхні продукту, які визначають інтенсивність тепло- і масообмінних процесів,
тому для забезпечення ефективної роботи НВЧ-генератора необхідно встановлювати раціональні значення потужності з урахуванням зміни напруженості
електромагнітного поля.
Показано взаємозв’язок коефіцієнта затухання електромагнітної хвилі з
глибиною її проникнення. На підставі фундаментальних рівнянь теорії електродинаміки отримано формулу для інженерних розрахунків щільності внутрішніх
джерел теплоти під час мікрохвильової обробки харчових продуктів, яка враховує потужність НВЧ-генератора, довільну геометрію продукту (об’єм і площу його поверхні) та глибину проникнення електромагнітного поля.
Ключові слова: НВЧ-нагрівання, фізична модель, електромагнітне поле,
внутрішнє джерело теплоти, діелектричні властивості.
Постановка проблеми. Важливою проблемою застосування мікрохвильової
обробки є коректний інженерний розрахунок технологічних режимів процесів
нагрівання, концентрування, сушіння. Кінетика цих процесів передусім визначається двома пов’язаними між собою чинниками — напруженістю електромагнітного поля та густиною внутрішніх джерел теплоти, що виникають унаслідок
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поляризаційних явищ у неідеальних діелектриках, до яких відносяться більшість
харчових продуктів. Водночас для визначення напруженості електромагнітного
поля та щільності внутрішніх джерел теплоти під час мікрохвильової обробки
довільної форми харчових продуктів коректні рівняння, за якими можна проводити інженерні розрахунки, відсутні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мікрохвильова (НВЧ) обробка
знаходить широке застосування під час виробництва широкого асортименту харчової продукції, зокрема при розморожуванні, варінні, сушінні, пастеризації,
стерилізації тощо. Вона відрізняється високою швидкістю нагрівання, малою
тривалістю, великою ефективністю використання енергії при перетворенні в
теплоту, а також відносно низькою температурою процесу, що обумовлює високу збереженість корисних речовин і вітамінів (Потапов & Михайлова, 2012).
Використання НВЧ-технологій є одним з ефективних методів отримання концентрованої та сушеної харчової продукції за патентами України 45999 «Спосіб
приготування пасти з пряно-ароматичних овочів» та 58158 «Спосіб приготування
порошкоподібного напівфабрикату на основі пряних овочів».
Швидкість процесів нагрівання харчових продуктів, НВЧ-концентрування та
НВЧ-сушіння значною мірою залежать від частоти та напруженості електромагнітного поля за обʼємом продукту, а також його геометричних розмірів і діелектричної проникності (Михайлов, Потапов, Єфремов & Михайлова, 2012).
Основними завданнями є удосконалення методики визначення напруженості
електромагнітного поля для розвʼязання практичних задач НВЧ-нагріву харчових напівфабрикатів, а також формулювання математичної моделі потужності
внутрішніх джерел теплоти (Погожих, Цуркан & Грищенко, 2011).
Метою статті є обґрунтування фізичної моделі взаємодії електромагнітного
поля з продуктом довільної форми, який розмішено у резонаторній НВЧ-камері
та отримання фізично коректних рівнянь для інженерних розрахунків напруженості електромагнітного поля і щільності внутрішніх джерел теплоти під час
мікрохвильової обробки харчових продуктів довільної форми.
Матеріали і методи. Для забезпечення ефективної роботи НВЧ-генератора й
отримання продукції високої якості необхідно встановлювати раціональні значення потужності з урахуванням зміни напруженості електромагнітного поля
залежно від площі поверхні продукту та його властивостей, що визначають
глибину проникнення електромагнітного поля, а також швидкості нагріву та
вологоперенесення.
Питома теплова потужність, що виділяється в продукті при НВЧ-нагріві, з
одного боку, залежить від електричних параметрів поля (частоти струму і квадрата напруженості), з іншого — від діелектричних параметрів продукту (кута
діелектричних втрат і відносної діелектричної проникності) і визначається за
відомою формулою:
(1)
ω= 2πf ε0 εtg(δ) E 2 ,
де ε0 — електрична постійна (ε0 = 8,85 ∙ 10–12 Ф/м); f — частота електромагнітних
коливань, Гц; ε — діелектрична проникність середовища; tgδ — тангенс кута
втрат; Е — напруженість електричного поля в середовищі, В/м.
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Використання цієї формули на практиці потребує розв’язання електродинамічної задачі для визначення напруженості електромагнітного поля всередині
продукту. В окремих найпростіших випадках така задача може бути розв’язана,
наприклад, для пластини, симетрично розташованої в одномодовій резонаторній
НВЧ-камері (Калинин, 2010). Але таке рішення є достатньо грубим наближенням
до реальних умов обробки в найпоширеніших типах НВЧ-пристроїв — багатомодових резонаторних НВЧ-камерах, оскільки конструкція таких камер передбачає збудження багатомодових електромагнітних коливань, щоб максимуми та
мінімуми напруженості електромагнітного поля, які виникають, були більшменш рівномірно розподілені за об’ємом НВЧ-камери. Водночас розподілення
результуючої напруженості поля суттєво залежить від діелектричних властивостей продукту, його геометрії та розташування в НВЧ-камері. Зважаючи на це,
цілком неможливо визначити величину Е у формулі (1).
Існують декілька наближених методів розрахунку густини внутрішніх джерел
теплоти, серед них найпростішою та найпопулярнішою є така формула:
P
ω= ,
(2)
V
де P — потужність НВЧ-генератора, Вт; V — об’єм продукту, м3.
Ця формула при розрахунку ω у більшості випадків має чималу похибку,
оскільки вона не враховує діелектричних властивостей продукту.
Інший підхід полягає у використання рівняння (1) з емпіричною залежністю
для квадрата напруженості електромагнітного поля Е2 всередині продукту. Відомим є метод регулярного режиму для визначення діелектричних і теплофізичних
характеристик за умов, що відомий закон розподілення внутрішніх джерел теплоти. Тобто в цій методиці пропонується відшукувати фізичні характеристики
продукту за кінетикою НВЧ-нагрівання продукту, але в цьому випадку треба для
кожного продукту проводити відповідний експеримент, щоб визначити коефіцієнти відповідної емпіричної залежності для Е2.
Для тіл різної геометричної форми використовується така формула для середньої за об’ємом тіла V густини внутрішніх джерел теплоти:
n

 V 
(3)
ω =ω0 exp  −  ,
 V0 
де величини ω0, V0, n визначаються за експериментальною залежністю темпу нагрівання зразка продукту від його об’єму.
Ця формула достатньо коректно описує експериментальні дані, але містить
невідомі коефіцієнти, які треба щоразу визначати з експерименту.
Викладення основних результатів дослідження. На першому етапі дослідження, пов’язаного з удосконаленням методики визначення напруженості електромагнітного поля, визначимо звʼязок між напруженістю електромагнітного поля,
що генерується в резонаторній НВЧ-камері, та потужністю НВЧ-генератора. Для
цього скористаємося загальновідомими рівняннями електродинаміки (Погожих,
Цуркан & Грищенко, 2011).
Щільність енергії електромагнітного поля ωE в одиниці об’єму середовища
визначається за формулою:
———— Scientific Works of NUFT 2021. Volume 27, Issue 6 ————

103

МЕХАНІЧНА ТА ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
(4)
ω = ε0 εE 2 .
Питома потужність П (Вт/м2), що переноситься електромагнітною хвилею в
середовищі, визначається за формулою:
(5)
П = νω = νεε 0 E 2 ,
c
— швидкість світла у середовищі, м/с; с — швидкість світла у
де ν =
εµ
вакуумі ( c =

1
ε0 µ0

); µ0 — магнітна стала (µ0 = 4π∙10–7 Гн/м); µ — магнітна

проникність середовища.
У робочому обʼємі НВЧ-камери електромагнітна хвиля переміщується практично зі швидкістю світла у вакуумі, оскільки для повітря діелектрична і магнітна
проникності середовища дорівнюють одиниці (ε/ = µ = 1), тому питома потужність (5), що переноситься від НВЧ-генератора до продукту, дорівнює:
(6)
П = cε0 E0 2 ,
де Е0 — напруженість електричного поля в НВЧ-камері, В/м.
Якщо навантаження резонаторної НВЧ-камери є оптимальним, тобто узгодженим за об’ємом продукту та резонатора (за інших умов ККД резонатора низький і НВЧ-генератор може вийти з ладу), питому потужність електромагнітної
хвилі на границі продукт-вільний об’єм НВЧ-камери можна визначити таким
чином:
P
(7)
П= ,
S
де Р — потужність НВЧ-генератора, Вт; S — площа поверхні продукту, м2.
Прирівнявши праві частини виразів (5) і (6), можна отримати вираз для визначення напруженості електромагнітного поля на поверхні продукту:
P
E0 =
.
(8)
ε0 cS
Наступним кроком є визначення напруженості електромагнітного поля, яка
виникає в самому продукті, оскільки вона відрізняється від напруженості на границі продукт-середовище НВЧ-камери внаслідок залежності швидкості поширення електромагнітної хвилі від діелектричних характеристик середовищ.
За умов оптимального навантаження НВЧ-резонатора вся енергія електромагнітної хвилі поглинається продуктом, тобто питома потужність П електромагнітної хвилі не змінюється на границі продукт-НВЧ-камера. На підставі (5) та (6)
можна записати, що:
(9)
νεε0 Eі 0 2 = cε0 E0 2 .
Звідси, з урахуванням виразу для швидкості світла в середовищі, отримуємо,
що:
E2
(10)
Eі 0 2 = 0 .
ε
З урахуванням виразу (8) отримуємо:
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P

.
(11)
ε0 εcS
Отже, формула (11) враховує взаємозв`язок між потужністю НВЧ-генератора,
внутрішнім електромагнітним полем у харчовому продукті та площею його поверхні.
Для розрахунку зміни напруженості електромагнітного поля за глибиною
продукту Е∆ ,зазвичай, можна скористатися відомою формулою:
(12)
EΔ= E ⋅ e – αΔ ,

Eі 0 =

де α — коефіцієнт затухання хвилі ( α = 1 ); ∆ — відстань від поверхні продукту
δ

до точки, в якій визначається напруженість електромагнітного поля, м;
c
— глибина проникнення електромагнітного поля у продукт, м.
δ=
πf ε ′tgδ
У формулі (12) значимим чинником є коефіцієнт затухання хвилі α, значення
якого залежить від глибини проникнення електромагнітного поля δ, що, у свою
чергу, залежить від комплексу діелектричних властивостей харчового напівфабрикату та їх зміни в процесі нагрівання й зневоднювання.
Отже, напруженість електромагнітного поля за обʼємом харчового напівфабрикату в сукупності з комплексом його діелектричних і тепло- та масообмінних
характеристик впливають на величину питомої потужності й, відповідно, швидкість нагрівання та вологоперенесення. На основі запропонованої методики зʼявляється можливість під час розв’язання практичних задач НВЧ-нагріву харчових
напівфабрикатів із заданими теплофізичними й діелектричними властивостями
визначати напруженість електромагнітного поля, що утворюється НВЧ-генератором, на поверхні та внутрішніх шарах харчового напівфабрикату.
Для перевірки можливості адаптації наведеної методики для подальшого розвʼязання задач теплообміну в робочій камері НВЧ-апарата було використано
попередньо отримані експериментальні дані щодо зміни діелектричних властивостей суміші подрібнених коренів пряних овочів (петрушки, пастернаку, селери) та глибини проникнення електромагнітного поля (Єфремов, Михайлова &
Деменко, 2010; Михайлов, Бабкіна, Шевченко & Михайлова, 2015). Було встановлено, що зі збільшенням потужності НВЧ-генератору напруженість електромагнітного поля зростає в 2,45 раза.
Зміна напруженості електромагнітного поля пропорційна площі поверхні продукту. Так, при площі 50 см2 напруженість електромагнітного поля в досліджуваному діапазоні потужності знаходиться в межах 2450…5990 В/м, при площі
200 см2 — в межах 1220…3000 В/м. Проникнення електромагнітної енергії всередину шару продукту супроводжується її зменшенням за експоненційною залежністю. При вищевказаних значеннях діапазонів напруженості на поверхні продукту, на глибині 0,06 м її значення знаходиться, відповідно, в таких межах —
910…2220 В/м, 450…1100 В/м.
На прикладі розрахунків, проведених для сумішей подрібнених коренів пряних овочів, визначено, що напруженість електромагнітного поля можна регулювати шляхом змінення потужності НВЧ-генератора та площі поверхні продукту,
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які визначають потужність внутрішніх джерел теплоти, і, відповідно, інтенсивність тепло- і масообмінних процесів.
Наступним етапом дослідження є формулювання математичної моделі потужності внутрішніх джерел теплоти. Моделювання потужності внутрішніх джерел
теплоти проводили з урахуванням ефекту поглинання електромагнітної енергії в
продукті від поверхні до його центру. Для цього запишемо баланс потужності
для довільного внутрішнього шару продукту об’ємом dV з площиною поверхні
SV.
(13)
ϖdV =
− SV dП .
У рівнянні (13) знак «–» вказує на те, що напруженість внутрішнього електромагнітного поля Еі зменшується внаслідок перетворення у теплоту.
На підставі (1) та (5) з урахуванням швидкості світла у середовищі отримуємо:
(14)
2πf ε 0 ε tgδEi 2 ⋅ dV =−cε 0 ε SV ⋅ d ( Ei 2 ) .
Глибина проникнення НВЧ-енергії у діелектрик (δ, м):
c
.
(15)
δ=
2πf ε0 ε tgδ
На підставі (14) отримуємо таке диференційне рівняння:
d ( Ei 2 )
1 dV
1
=
−
=
− drV ,
2
δ SV
δ
Ei

(16)

де rV — відстань вздовж нормалі від поверхні до внутрішнього шару продукту.
Рішення (16) за граничної умови Ei r = 0 = Ei 0 описує розподілення напружеV

ності електромагнітного поля за внутрішнім об’ємом продукту:
−

rV

(17)
Ei = Ei 0 e δ .
Підставляючи (17) у (1) з урахуванням (11) та (15), отримуємо розрахункову
формулу для визначення щільності джерел теплоти за внутрішнім об’ємом продукту під час його НВЧ-обробки:
r
P −V
ω(rV ) =e δ .
(18)
δS
Зауважимо, що отримана формула повністю збігається з відомою формулою
(19) для розрахунку густини внутрішніх джерел теплоти у такому вигляді:
2

2

−

x

(19)
ω( x) =
ω0 e δ ,
але, на відміну від (19), формула (18), по-перше, містить у явному вигляді значення потужності внутрішніх джерел теплоти на поверхні продукту
ω=
P / (δS ) , а, по-друге, формула має універсальне застосування, оскільки
0
отримана для довільної форми продукту, характерним розміром якого є відношення об’єму до площі його поверхні (0 ≤ rV ≤ V/S).
Важливим практичним питанням є отримання розрахункової формули для
середньої за об’ємом продукту потужності внутрішніх джерел теплоти, бо саме
її найчастіше використовують в інженерних розрахунках.
На підставі рівняння (18) визначимо інтегруванням:
106

———— Наукові праці НУХТ 2021. Том 27, № 6 ————

MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING
R
r
R
− V 
P 1 V − δV
P
δ
=
−
e
dr
e
1
(20)

 ,
V
δS RV ∫0
V 

де RV = V/S — відношення об’єму продукту до площі його поверхні, м.
Шляхом математичного моделювання потужності внутрішніх джерел теплоти
з урахуванням ефекту поглинання електромагнітної енергії в продукті від поверхні до його центру отримано розрахункову формулу для визначення середньої
за об’ємом продукту питомої потужності внутрішніх джерел теплоти під час його
НВЧ-обробки, яка має універсальне застосування для довільної форми продукту,
характерним розміром якого є відношення об’єму до площі його поверхні.

=
ω

Висновки

Отже, для забезпечення ефективної роботи НВЧ-генератора необхідно встановлювати раціональні значення потужності з урахуванням зміни напруженості
електромагнітного поля залежно від площі поверхні продукту та його властивостей, що визначають глибину проникнення електромагнітного поля, швидкості
нагріву та вологоперенесення. Удосконалено методику визначення напруженості
електромагнітного поля на поверхні та за глибиною продукту, що враховує взаємозвʼязок між потужністю НВЧ-генератора, внутрішнім електромагнітним полем
у харчовому продукті та площею його поверхні. Показано взаємозв’язок коефіцієнта затухання електромагнітної хвилі із глибиною її проникнення, комплексом діелектричних властивостей та їх зміни в процесі нагрівання та зневоднювання. Також було отримано формулу для інженерних розрахунків щільності
внутрішніх джерел теплоти під час НВЧ-обробки харчових продуктів, яка враховує потужність НВЧ-генератора, довільну геометрію продукту та глибину проникнення електромагнітного поля.
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ABSTRACT
The objects of the study are the operating characteristics of
film evaporators under the modes of recirculation of solutions in
the conditions of shortage of syrups in the bach part of the evaporator at sugar factories. Trends in the improvement of evaporators based on the replacement of Robert evaporators with film
evaporators in the sugar industry are analyzed.
The article analyzes the operation of film evaporators during
the concentration of thick sugar solutions in syrup recirculation
modes based on the relations obtained as a result of mathematical
and physical modeling of thermo-hydrodynamic processes occurring in the descending annular two-phase flows of solutions
during vaporization. Working model liquids are distilled water
and sugar solutions with a concentration of up to 72%; Research range are: volumetric liquid flux — 0.4…6.5 ∙ 10–4 m2/s;
pressure — 0…0.08 MPa; vacuum — 0…0.084 MPa; temperature pressure — 2…20°С; heat flow — up to 60 kW/m2;
steam velocity — 1…45 m/s; kinematic viscosity —
0.28…30 ∙ 10–6 m2/s. The range of flow and mode parameters,
within which the correct ratio for the calculation of thermal and
hydrodynamic characteristics of film evaporators, covers the
entire range characteristic of the operation of the evaporator of
sugar factories.
The analysis of work of the last case of the five-case evaporating installation which is operated in the most unfavorable,
from the point of view of parameters of functioning, conditions
is executed in detail. The results of calculations are presented
graphically in the form of dependences of heat flux change,
heat transfer intensity, concentration along the length of the
evaporator channel of the film evaporator from the recirculation
rate for a specific type of plant evaporator with a processing
capacity of 7000 tons/day.
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ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ СИРОПІВ
У ПЛІВКОВИХ ВИПАРНИХ АПАРАТАХ
В. П. Петренко, М. О. Масліков, В. О. Бойко, Н. В. Іващенко
Національний університет харчових технологій
У статті визначено робочі характеристики плівкових випарних апаратів за
режимів рециркуляціїї розчинів в умовах дефіциту сиропів на хвостовій частині
випарної установки цукрових заводів. Проаналізовано тенденції вдосконалення
випарних установок на основі заміни випарних апаратів Роберта на плівкові в
цукровій галузі.
Виконано аналіз роботи плівкових випарних апаратів під час концентрування
густих цукрових розчинів у режимах рециркуляції сиропу на основі співвідношень,
отриманих у результаті математичного та фізичного моделювання теплогідродинамічних процесів, перебіг яких відбувається в низхідних кільцевих двофазних потоках розчинів під час пароутворення. Робочі модельні рідини — дистильована вода та цукрові розчини концентрацією до 72%; Діапазон досліджень:
об’ємна щільності зрошення — 0,4…6,5∙10–4 м2/с; тиск — 0…0,08 МПа; розрідження — 0…0,084 МПа; температурний напір — 2…20°С; тепловий потік —
до 60 кВт/м2; швидкість пари — 1…45 м/с; кінематична в’язкість —
0,28…30∙10–6 м2/с. Область витратних і режимних параметрів, в рамках якої
коректне співвідношення для розрахунку тепло-гідродинамічних характеристик
плівкових випарних апаратів, охоплює весь діапазон, характерний для роботи
випарної установки цукрових заводів.
Детально проаналізовано роботу останнього корпусу пʼятикорпусної випарної установки, який експлуатується в найбільш несприятливих, з точки зору
параметрів функціонування, умовах. Результати розрахунків надані графічно у
вигляді залежностей зміни теплового потоку, інтенсивності тепловіддачі,
концентрації по довжині випаровувального каналу плівкового випарного апарата
від кратності рециркуляції для конкретного типу випарного апарата заводу
потужністю перероблення сировини 7000 тонн/добу.
Ключові слова: плівковий випарний апарат, кратність рециркуляції, теплопередача, концентрація сиропу, тепловий потік.
Постановка проблеми. Теплотехнологічні схеми випарних установок (ВУ)
сучасних потужних цукрових заводів проєктують з умови максимального використання вторинних енергоресурсів (ВЕР) і мінімальних водних надходжень на
технологічний верстат. Дефіцит випаровувальної спроможності ВУ, який виникає внаслідок максимального використання ВЕР, компенсують зміщенням паровідборів на хвостову частину ВУ, що потребує підвищеної температури вторинної пари випарних апаратів хвостової частини ВУ і, при цьому, збереження високої якості цукрового концентрату.
Цим вимогам відповідають плівкові випарні апарати, в яких відсутня гідростатична температурна депресія і в яких має місце мінімальний час контакту
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сиропів з гарячою поверхнею теплообміну. Але оптимальні, з точки зору енергозбереження, режими експлуатації теплотехнологічного комплексу мають ризики
виникнення аварійних ситуацій в умовах нестабільної роботи підприємства,
особливо під час коливання продуктивності, наприклад, надмірного недопустимого згущення сиропів. Тому часто застосовують превентивні заходи, наприклад,
примусову рециркуляцію та введення води в сироп.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз показників ефективності
роботи ВУ (Петренко, Прядко & Рябчук, 2013) показує, що переоснащувати
всю випарну установку цукрового заводу на плівкові випарні апарати немає
необхідності, достатньо замінити хвостову частину ВУ, а саме 4 та 5 корпуси,
де має місце висока концентрація сиропу, та 1 корпус, де найвища температура
кипіння рідкого сиропу. У праці (Петренко, Рябчук, Бурлака, 2014) показано,
що внаслідок переважання темпу зростання вʼязкості над падінням щільності
зрошення під час концентрування густої плівки її товщина по довжині випаровувального каналу збільшується, тому утворення струмків, або ривулет внаслідок
падіння щільності зрошення, як це має місце в кризових режимах при випаровуванні плівок води, не спостерігається. Причиною падіння теплового потоку та
інтенсивності тепловіддачі під час надмірного концентрування розчину є стрімко
зростаюча температурна депресія та потовщення плівки.
У практиці проєктування плівкових випарних апаратів (Тёбе, 1993; Филененко, Цыганков & Швецов, 2014) з міркувань запобігання критичним ситуаціям
через зрошення поверхні труб сиропом прийнято, що масова щільність зрошення
трубної поверхні не повинна бути меншою за 0,22 кг/м с. Наукового обґрунтування такої величини не надано, а рекомендація базувалася на практичному
досвіді. На останніх корпусах ВУ зазначена щільність зрошення може бути реалізована лише за режиму примусової рециркуляції сиропу яка, з одного боку,
призводить до потовщення стікаючої плівки і, як наслідок, зростання дотичної
напруги на стінці труби, з іншого — до зростання концентрації сиропу на вході у
випаровувальний канал, що спричиняє падіння інтенсивності тепловіддачі на
верхній частині труби. Дія зазначених факторів, як і сама величина мінімальної
щільності зрошення на теплотехнологічні параметри процесу концентрування
плівок, не оцінена, тому виникає необхідність аналізу впливу рециркуляції сиропу на показники ефективності роботи плівкового випарного апарата.
Мета статті: аналітичне дослідження впливу кратності рециркуляції на теплові характеристики плівкових випарних апаратів.
Матеріали і методи. Розрахунки робочих характеристик плівкових випарних
апаратів під час концентрування цукрових сиропів виконано на основі співвідношень, отриманих у результаті узагальнень даних експериментальних досліджень,
які моделювали реальні умови роботи плівкового випарного апарата (Рябчук,
2013; Петренко, Прядко, Рябчук & Глоба, 2018). Отримане в результаті узагальнення даних емпіричне рівняння з розрахунку інтенсивності тепловіддачі до
киплячих рідких і густих розчинів у трубах різної довжини та діаметрів є універсальним і справедливе для всього діапазону зміни витратних і режимних параметрів, які можуть реалізуватися на випарних установках цукрових заводах:
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1/3

α  ν2 
 
λ g 

= Nu baz K w K boil K Ld ,

(1)

де Nu baz 1,12 Re −1/3 ( 0,85 + 0,01 Pe0,2 + 4,5 ⋅ 10−4 Pe0,86 Pr −0,2 ) — базове число
=
Нуссельта за умови вільного стікання плівки цукрового розчину в трубі діаме2

0,2

 ρ1  
−6
тром 20 мм, довжиною 1 м; K w = 1 + 7, 5 ⋅ 10 Re 2    — поправка на

 ρ2  
вплив супутнього потоку пари на інтенсивність тепловіддачі;

K Ld


  d 
 ν 
3
=
1 + 0, 06 
 1 − exp ( −0, 05 L )    
 νo + ν 

  d o 

 d 
0,35 − 0,06  
 do 

— поправка на гео-

1,2

 ∆t − ∆tmin 
метричні розміри труб; K boil = 1 + 0, 4 
 — поправка на вплив бульбаш ∆tmin 
2σ Tsat
∆tmin
+ ∆ fc , Rm — радіус мікровпадин на
кового кипіння в області ∆t ≥=
rρ2 Rm

поверхні труб, (Rm = 0,5·10–5м для нових труб); ∆t = tw − tsat — різниця тем-

ператур між температурою стінки t w та температурою насичення t sat . Pr —
число Прандтля; =
Re 4 J v ν , Pe = 4 J v a — числа Рейнольдса та Пекле,
відповідно; J v — обʼємна щільність зрошення, м2/с; ν — кінематична вʼязкість
сиропу, м2/с; a — температуропровідність сиропу, м2/с; ρ1, ρ2 — густини сиропу
та пари, відповідно, кг/м3; r — теплота фазового перетворення, Дж/кг; σ —
поверхневий натяг для сиропу, н/м; Ts — температура насичення, К; Δfc — фізикоud
хімічна температурна депресія для сиропу, °С; Re 2 = 2 — число Рейнольдса
ν2
для потоку пари; ν2 — кінематична вʼязкість пари, м2/с; u2 — швидкість пари, м/с;
d — внутрішній діаметр теплообмінної труби, м; do = 0,02 м, νo = 0,3 · 10–6 м2/с;
L — довжина труби в м, (від 1 м).
Тепловий потік від стінки труб до киплячого розчину розраховується як
(2)
q = α ( tw − tsat − ∆ fc + δ∆t ) ,

(

)

де δ∆=
t 1 − exp −1, 07 ⋅ 10−2 We 3 Pe  ∆ fx — функція пригнічення фізико

хімічної температурної депресії потоком пари в трубі; We =
ρ2u22 d о σ — число
Вебера.
Коефіцієнт міжфазного тертя ξ для розрахунку втрат тиску в трубі від тертя
парового потоку об плівку рідини запропоновано у формі (Рябчук, 2013):
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,
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−1
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−2
1,5
Fr21,26 exp   Fr2 − H 1,1
 ⋅ 1, 25 ⋅ 10 K δ   − 1

do 
 

  

−2
−3
де ξ1 = ξ c + 3 ⋅ 10 + 4 ⋅ 10 K δ — коефіцієнт гідравлічного тертя для першої
0, 316
зони — режиму слабкої взаємодії; ξc = 0,25 — коефіцієнт гідравлічного тертя
Re 2

ξ = ξ1 +

на суху стінку; K δ = 6
Fr2 =

Г v3 ν
g2

gρ
, H=
σ

ρσ
— безрозмірні комплекси;
g d 2 ρ22

u22
— число Фруда; d13 = 0,013 м; g — прискорення вільного падіння,
gd

м/с2.
Перехід до другої зони здійснюється за такої умови:
d
Fr2 − H 1,1
≥0.
do
Модельна установка розроблена з можливістю незалежного формування витрат фаз, теплового потоку, температурного напору та розрідження в окремих
нагрівних камерах. Експериментальний канал — труба діаметром 22 · 1 мм та
довжиною 1,8 м, зі сталі Х18Н10Т, поділений на ділянки стабілізації довжиною
1,3 м та дослідну ділянку довжиною 0,5 м з незалежним подаванням пари в нагрівні камери. Формування плівки здійснювалось переливанням розчину через
край труби, в яку, крім того, вдувалась насичена водяна пара.
База отриманих на основному експериментальному стенді даних доповнена
результатами, отриманими на іншому стенді, на якому моделювались реальні
теплогідродинамічні процеси, перебіг яких відбувається в каналах реальних плівкових випарних апаратів. Основою установки є вертикальна труба з нержавіючої
сталі Х18Н10Т довжиною 9 м і внутрішнім діаметром 30 мм, поділеної на 20 ділянок довжиною 440 мм для збирання конденсату з виділених ділянок труби і
визначення на основі зібраного конденсату розподілення теплового потоку по
довжині труби.
Робочі рідини — дистильована вода та цукрові розчини концентрацією до
72%. Діапазон досліджень: об’ємна щільності зрошення — 0,4…6,5∙10–4 м2/с;
тиск — 0…0,08 МПа; розрідження — 0…0,084 МПа; температурний напір —
2…20°С; тепловий потік — до 60 кВт/м2; швидкість пари — 1…45 м/с; кінематична в’язкість — 0,28…30∙10–6 м2/с.
Результати і обговорення. В результаті розрахунків теплогідродинамічних
параметрів кільцевих низхідних парорідинних потоків, здійснених на основі
рівнянь (1), (2), (3), виконано аналіз впливу рециркуляції на теплові характеристики роботи плівкового випарного апарата — останнього корпусу пʼятикорпусної випарної установки поверхнею 2360 м2 з трубами діаметром 33 · 1,5 мм та
довжиною 9 м за потужності перероблення 7000 тонн буряків за добу. Відповідно
до балансового розрахунку теплової схеми на п’ятий корпус поступає сироп у
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кількості 27% до маси сировини з початковою концентрацією 62,3%. Масова
щільність зрошення на вході в труби — 0,086 кг/м с. Температуру нагрівної пари
та масову концентрацію сиропу на виході прийнято постійними, відповідно,
theat = 94°С та CPвих = 72%. Парове навантаження на випарний апарат: W = 3,67%
до маси сировини. При збільшенні кратності рециркуляції витримується умова,
за якої парове навантаження, а, відповідно, і середній тепловий потік залишаються постійними (qср = 2,88 кВт/м2), а реакцією на зміну інтенсивності теплопередачі та зростання фізико-хімічної температурної депресії, внаслідок перерозподілу концентрації по висоті труби, є зміна температури вторинної пари та перерозподіл витратних і режимних параметрів по довжині труби.
Графічна інтерпретація результатів розрахунків розподілення коефіцієнтів
тепловіддачі, теплового потоку, масової концентрації сиропу, корисного температурного напору по довжині труби від кратності рециркуляції за постійного
теплового навантаження, виконаних позонним розрахунком за співвідношеннями (1), (2), (3), наведена на рис. 1, 2.

а

б

Рис. 1. Розподіл коефіцієнта тепловіддачі (а) та теплового потоку (б) по довжині
кипʼятильного каналу зі зміною кратності рециркуляції N :
qcp = 2,88 кВт/м2; 1 — N = 1; 2 — 1,5; 3 — 2; 4 — 3; 5 — 4; 6 — 5; 7 — 8

а

б

Рис. 2. Розподіл масової концентрації сиропу (а) та корисного температурного
напору (б) по довжині кипʼятильного каналу зі зміною кратності рециркуляції N:
qcp = 2,88 кВт/м2; 1 — N = 1; 2 — 1,5; 3 — 2; 4 — 3; 5 — 4; 6 — 5; 7 — 8
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Корисний температурний напір визначено як різниця температур між нагрівною та вторинною парою з урахуванням фізико-хімічної температурної депресії
та поправочної функції Δtus = theat – tsat – Δfc + Δδt. Усі криві на наведених рисунках
відповідають постійному середньому тепловому потоку, рівному 2,88 кВт/м2,
тоді як наявна різниця температур між нагрівною та вторинною парою Δtdis =
= theat – tsat для кожної кривої різна. Залежність зміни наявної різниці температур
Δtdis = theat – tsat і температури вторинної пари tsat від кратності рециркуляції N
наведені на рис. 3.

а

б

Рис. 3. Залежність наявної різниці температур Δtdis (а) та температури вторинної
пари tsat (б) від кратності рециркуляції N

Результати розрахунків свідчать, що за умови рівномірного розподілення
рідини по трубах мінімальний температурний напір має місце за однопрохідного режиму без рециркуляції. Основна зміна температурного напору (до 20%)
відбувається за збільшення кратності рециркуляції N від 1 до 3 з максимумом
при N = 5 (рис. 3). Рекомендована в (Тёбе, 1993) масова щільність зрошення
0,22 кг/м2 с для таких умов відповідає кратності рецикуляції N = 2,7 і знаходиться
в несприятливій для процесу теплообміну області .
Важливим експлуатаційним фактором є реакція випарного апарата на аварійне зменшення подавання сиропу на трубні пучки за умови підтримування парового навантаження на заданому (попередньому) рівні. У цьому разі має місце
надмірне зростання концентрації розчину по довжині каналу, стрімке падіння
температури вторинної пари й теплового потоку в нижній частині труби. На
рис. 4 наведені результати моделювання розподілення по довжині труби теплового потоку (а), коефіцієнта тепловіддачі (б), концентрації (в) та корисної різниці
температур (г) за умови постійного парового (теплового) навантаження W = 3,67%
(qcp = 2,88 кВт/м2) зі зменшенням витрати сиропу на випарний апарат удвічі.
Збільшення кратності рециркуляції супроводжується зростанням концентрації та
фізико-хімічної депресії на верхніх ділянках труби, падінням інтенсивності тепловіддачі і, як наслідок, температури вторинної пари (рис. 5).
Зі зростанням кратності рециркуляції N дещо стабілізуються експлуатаційні
параметри на нижній частині парогенеруючого каналу, але спостерігається їх
падіння на головній (рис. 4).
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Рис. 4. Розподілення теплового потоку (а), коефіцієнта тепловіддачі (б), концентрації
(в), корисної різниці температур (г) по довжині труби зі зміною кратності
рециркуляції N (qcp = 2,88 кВт/м2) під час аварійного зменшення витрати сиропу на
випарний апарат удвічі: 1 — N = 1; 2 — 2; 3 — 4; 4 — 8
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Рис. 5. Залежність наявної різниці температур Δtнаявн (а) та температури вторинної
пари (б) від кратності рециркуляції N зі зміною витрати сиропу на апарат удвічі
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Отже, рециркуляція може розглядатися лише як засіб підтримання необхідної
щільності зрошення трубної дошки за аварійного падіння витрати сиропу на випарний апарат. Запобігти сценарію стрімкого зростання концентрації в разі
аварійного падіння витрати сиропу можна або за рахунок швидкого зменшення
парового навантаження, або введенням у потік сиропу води (конденсату) у кількості, яка б, як мінімум, забезпечила вихідну концентрацію на заданому рівні (в
цьому конкретному випадку 72%).
Щодо мінімальної щільності зрошення, то, оскільки на випарних апаратах
хвостової частини випарної установки процес концентрування розчинів супроводжується потовщенням товщини плівки, а поверхня теплообміну розраховується під заданий наявний температурний перепад і парове навантаження, то за
рівномірного затікання рідини в труби питання мінімальної щільності зрошення
втрачає сенс. Випарні установки для концентрування фруктових соків взагалі не
проєктуються під рециркуляцію, оскільки мають незначні діаметри корпусів (від
0,3 до 1 м), а труби приварені під фаску в трубних дошках, що забезпечує рівномірність затікання рідини в труби. На потужних випарних апаратах цукрової
промисловості, де труби до трубних дошок приєднані вальцюванням, а трубна
дошка в певній мірі викривлена, дотриматися рівномірності затікання рідини в
труби проблематично. Тому можливість рециркуляції повинна зберігатись, а величину її оптимальної кратності слід визначати для кожного виготовленого випарного апарата експериментально в процесі експлуатації випарної установки.
Висновки

1. У плівкових випарних апаратах хвостової частини випарної установки
рециркуляція розчину призводить до зменшення середньої по довжині труби інтенсивності тепловіддачі і викликає зростання наявної різниці температур за умови збереження теплового навантаження.
2. Рециркуляція виправдана лише в разі неякісного виготовлення розподільного пристрою, коли має місце суттєва нерівномірність щільності зрошення
рідини по трубах.
3. У разі аварійного суттєвого зменшення подавання розчину на випарний
апарат рециркуляція не рятує від переконцентрування і падіння температури
вторинної пари. Запобігти стрімкому падінню температури кипіння і переконцентруванню розчину можна або зменшенням парового навантаження, або введенням у потік сиропу води (конденсату) в кількості, що забезпечує вихідну
концентрацію на заданому рівні.
4. Оптимальна величина кратності циркуляції для конкретного випарного апарата наближено може бути встановлена експериментально, порівнянням наявної
різниці температур у процесі зміни кратності циркуляції. Мінімальне значення
наявної різниці температур за умови збереження на належному рівні якості
сиропу відповідатиме оптимальній кратності циркуляції.
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ABSTRACT
The authors propose a method of selection of mechatronic
modules from functional clusters of vertical and horizontal movement according to such criteria: maximum load; maximum
speed; accuracy of realization of positioning of working links;
cost-effectiveness of the main function; quick reconfiguration.
It is assumed that the structure of the proposed method has two
stages of research. At the first stage the comparative estimation
of absolute priorities of technological characteristics of mechatronic modules of vertical and horizontal movement is carried
out.
At the second stage — dependences of the defined priorities
between the set criteria on corresponding values of characteristics of mechatronic modules concerning these criteria are established.
According to the results of analytical research it is established that the search set of obtained solutions taking into account
the coefficients of significance for the cluster of functional mechatronic modules of vertical displacement is within four types
of functional modules with different types of drives and has the
following sequence: linear drive; with electric servo drive and
gear belt drive; with electric servo drive and screw-nut transmission; with the pneumatic drive.
The choice of the optimal variant of the mechatronic module
of horizontal movement taking into account the coefficients of
significance is within five types of functional modules with different types of drives and has the following sequence of consideration: with electric servo drive and screw-nut transmission;
with linear drive; with electric servo drive and gear belt drive;
with the pneumatic drive; with electric servo and belt drive.
The obtained results can be used for the development of new
functional clusters of mechatronic modules of vertical and horizontal displacement, comparative evaluation of structures taking into account certain relative priorities.
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БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ СТРУКТУРНОПАРАМЕТРИЧНИЙ ОПТИМІЗАЦІЙНИЙ СИНТЕЗ
ТИПОВИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОДУЛІВ МАШИН
ГРУПОВОГО ПАКУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ
ЗБІЛЬШЕНИХ ВАНТАЖНИХ ОДИНИЦЬ
М. В. Якимчук, О. М. Гавва, В. М. Якимчук
Національний університет харчових технологій
У статті запропоновано методику вибору мехатронних модулів з функціональних кластерів вертикального та горизонтального переміщення за критеріями
максимального навантаження, максимальної швидкості, точності реалізації
позиціювання робочих ланок, економічності виконання основної функції, швидкого переналаштування. Структура запропонованої методики передбачає два
етапи дослідження. На першому етапі проводиться порівняльне оцінювання
абсолютних пріоритетів технологічних характеристик мехатронних модулів
вертикального та горизонтального переміщення. На другому — встановлюються
залежності визначених пріоритетів між заданими критеріями на відповідні
значущості характеристик мехатронних модулів відносно цих критеріїв.
За результатами аналітичних досліджень встановлено, що пошукова множина отриманих рішень з урахуванням коефіцієнтів значущості для кластера
функціональних мехатронних модулів вертикального переміщення знаходиться
в межах чотирьох типів функціональних модулів з різними видами приводів і має
таку послідовність розгляду: з лінійним приводом; з електричним сервоприводом
і зубчастою пасовою передачею; з електричним сервоприводом і передачею
гвинт-гайка; з пневматичним приводом.
Вибір оптимального варіанта мехатронного модуля горизонтального переміщення з урахуванням коефіцієнтів значущості знаходиться в межах п’яти типів
функціональних модулів з різними видами приводів і має таку послідовність
розгляду: з електричним сервоприводом і передачею гвинт-гайка; з лінійним приводом; з електричним сервоприводом і зубчастою пасовою передачею; з пневматичним приводом; з електричним сервоприводом і пасовою передачею.
Отримані результати можуть бути використані для розробки нових функціональних кластерів мехатронних модулів вертикального та горизонтального
переміщення, проведення порівняльного оцінювання конструкцій з урахуванням
визначених відносних пріоритетів.
Ключеві слова: функціональний мехатронний модуль, кластер, групова упаковка, діаграми Парето, транспортний пакет.
Постановка проблеми. Запропоновані структурно-параметричні моделі пакувальних машини для групового пакування та формування збільшених вантажних
одиниць мають однакову або подібну структуру типових функціональних мехатронних модулів, наприклад, лінійного переміщення (Гавва, Беспалько, Волчко
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& Кохан, 2010). До модулів лінійного переміщення відносяться мехатронні модулі, які виконують технологічні операції вертикального та горизонтального переміщення об’єктів (Гавва, Беспалько & Волчко, 2008).
Приклад можливої компоновки машин, сформованих з конструкцій мехатронних модулів вертикального і горизонтального переміщення для формування транспортного пакета та групової упаковки, показано на рис. 1.
З аналізу технічних характеристик модулів для групового пакування та формування вантажних одиниць встановлено, що вони різняться габаритними розмірами, енергетичними характеристиками споживання енергії, максимальним навантаженням і зусиллям (Гавва, Беспалько, Волчко & Кохан, 2010).

а)
б)
Рис. 1. Пакувальні машини для формування:
а) транспортних пакетів; б) групової упаковки (машини, сформовані з мехатронних
модулів вертикального та горизонтального переміщення)

Тому підходи щодо їх проєктування, умов експлуатації та критеріїв підбирання залишаються незмінні, що надає можливість формувати найбільш вагомі їх
варіанти конфігурації на кожному ієрархічному рівні відповідно до вимог виробників. Додатково визначено, що ФММ пакувальної машини для групового пакування та формування збільшених вантажних одиниць укомплектовані різними
типами приводів (електропневматичним, електричним, пневматичним, електромеханічним, комбінованим), механічними системами передачі енергії, видом зворотних зв’язків (Гавва, Беспалько & Волчко, 2008). Однак методика формування
функціональних кластерів мехатонних модулів і критеріїв їх вибору потребують
подальшого уточнення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язанню задач створення
машин групового пакування та формування збільшених вантажних одиниць з
функціональних модулів присвячено значну кількість наукових праць як в Україні, так і за кордоном. Методика створення нового покоління обладнання за оптимальною структурою його конструкції потребує проведення оптимізаційного
синтезу функціональних мехатронних модулів за попередньо визначеними кри120
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теріями. Задача оптимізаційного синтезу машин групового пакування та формування збільшених вантажних одиниць належить до цілочисельних комбінаторних задач оптимізації (Гавва, Беспалько, Волчко & Кохан, 2010; Гавва, Беспалько
& Волчко, 2008; Пальчевський & Шаповал, 2011; Пальчевський & Власюк, 2002;
Пальчевський & Власюк, 2004; Подиновский & Ногин, 1982; Котов, 1984; Цвиркун, 1982; Кіндрацький, 1999; Jovanovic & Kazerounian, 2000; Liu, Parks & Clarkson, 2002; Nelson II, Parkinson & Papalambros, 2001; Pownuk, 2000). У працях
(Пальчевський & Шаповал, 2011; Пальчевський & Власюк, 2002; Пальчевський
& Власюк, 2004) приведений приклад вирішення багатокритеріальної задачі синтезу структури об’єкта за модульним принципом побудови машини пакування,
однак не з’ясовано залежність між збільшенням кількості параметрів оптимізації
і зростанням меж простору пошуку, що є актуальним завданням сьогодення.
У працях (Подиновский & Ногин, 1982; Котов, 1984; Цвиркун, 1982; Кіндрацький, 1999) розглянуті особливості проведення синтезу для обладнання різного
функціонального призначення, які можна вважати цілком придатними для отримання раціональної структури пакувальних машини. До основних недоліків цих
методів варто віднести високу складність алгоритму їх виконання, яка характеризується високою обчислювальною складністю.
У працях (Jovanovic & Kazerounian, 2000; Liu, Parks & Clarkson, 2002; Nelson II,
Parkinson & Papalambros, 2001; Pownuk, 2000) наведено приклади розв’язання
оптимізаційних задач з великою кількістю критеріїв оптимізації шляхом вирішення складних математичних системам високого порядку. Однак їх використання для створення методики вибору функціональних модулів не підкріплені
програмно-математичним та інформаційним забезпеченням.
Мета дослідження: обгрунтування методики проведення порівняльного оцінювання конструкцій і технічних характеристик мехатронних модулів з функціональних кластерів вертикального та горизонтального переміщення з урахуванням відносних пріоритетів.
Матеріали і методи. Матеріали дослідження: функціональні мехатронні модулі машин для групового пакування та формування збільшених вантажних
одиниць.
Визначення параметрів компонування пакувальних машин для групового пакування та формування збільшених вантажних одиниць, критеріїв підбору їх
функціональних модулів виконано з використанням імітаційного моделювання
(Пальчевський & Шаповал, 2011) і методів експертних оцінок (Пальчевський, &
Власюк, 2002 ).
Викладення основних результатів дослідження. Альтернатива вибору функціональних модулів для машин групового пакування або формування збільшених
вантажних одиниць зі сформованих функціональних кластерів вертикального та
горизонтального переміщення передбачає вибір конструкції, яка найбільшою мірою задовольняє критерії виконання основної технологічної функції. Тому наповнення функціональних кластерів однотипними функціональними модулями різних конструкцій дає змогу розглянути велику кількість альтернативних рішень,
що суттєво збільшує ймовірність вибору оптимального рішення для заданих
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умов пакувального процесу. Для перерахованих кластерів функціональних модулів на основі аналізу технічних завдань для їх створення визначено основні критерії їх вибору. Для цього використано метод експертних оцінок. Експертне
оцінювання відбувалося шляхом формулювання, відбору й обробки типових конструкцій і технічних характеристик функціональних модулів лінійного переміщення. Висновки експертів щодо основних критеріїв вибору мехатронних модулів ґрунтувалися на припущенні, яке створює адекватну модель майбутнього
розвитку обʼєктупрогнозування. За основні критерії експертами було прийнято:
К1 — максимальне навантаження функціонального модуля; К2 — максимальна
швидкість функціонального модуля; К3 — точність реалізації позиціювання робочих ланок; К4 — економічність виконання основної функції; К5 — можливість
переналаштування функціонального модуля.
Основними конструкторськими відмінностями всіх функціональних модулів
у кожному кластері є використання різних груп приводів виконавчих пристроїв.
До таких приводів відносяться (Гавва, Беспалько, Волчко, & Кохан, 2010): лінійний привод, слідкуючий пневматичний привод, електричний сервопривод з пристроями перетворення обертального руху валу електродвигуна в поступальний
рух робочого органу за допомогою пасової передачі або передачі гвинт-гайка
тощо. Для подальшого дослідження конструкції мехатронних модулів з різними
видами приводів закодовані літерами з цифровими індексами: П — для мехатронних модулів вертикального переміщення, Р — для мехатронних модулів
горизонтального переміщення (табл. 1).
Таблиця 1. Можливі виконання приводів функціональних мехатронних модулів
для операцій вертикального і горизонтального переміщення
Тип привода
Електричний
Електричний сервосервопривод
Пневма- Електрич- Лінійпривод поступальПриводи основних
поступального
тичний ний серво- ний
ного руху робочого
механізмів ФММ
руху робочого
привод привод привод
органу з передачею
органу з пасогвинт-гайка.
вою передачею
Варіанти можливих виконань
Привод мехатронного модуля
П1
П2
П3
П4
П5
П6
ПN-1 ПN
вертикального
переміщення П
Привод мехатронного модуля
Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
РN-1 РРN
горизонтального
переміщення Р

Порівняльну технічну характеристику перерахованих типів приводів за максимальною швидкодією й точністю позиціювання наведено на рис. 2.
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Швидкість

100 µm

50 µm

10 µm

Електропривод
з «віссю» типу
зубчасто-пасова
передача

1 µm
10 m/s

Лінійний двигун
5 m/s

Сервопневматика

Гідравлічний привод
3 m/s
Електропровод
з «віссю» типу
гвинт-гайка
кочення

Стандартний
пневматичний
привод

1 m/s
Електропровод
з «віссю» типу
гвинт-гайка
ковзання
Точність позиціювання

а)
30 m/s

2

50 m/s

2

100 m/s

Швидкість

Електропривод
з «віссю» типу
зубчасто-пасова
передача

2

200 m/s2
10 m/s

Лінійний
двигун
5 m/s

Сервопневматика

Гідравлічний
привод
3 m/s

Стандартний
пневматичний
привод

Електропровод
з «віссю» типу
гвинт-гайка
кочення
1 m/s

Електропровод
з «віссю» типу
гвинт-гайка
ковзання
Прискорення
б)
Рис. 2. Порівняльні характеристики приводів мехатронних модулів: (а) залежність
точності позиціювання робочих органів від їх швидкості переміщення; (б) залежність
прискорення руху робочих органів від їх швидкості
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На першому етапі дослідження було розглянуто задачу вибору одного мехатронного модуля із параметричного ряду кожного кластера (загальне число можливих варіантів становить N3) за умови відомих критерії. Для цього використано метод розстановки пріоритетів (Пальчевський & Власюк, 2004; Подиновский &
Ногин, 1982; Котов, 1984), тобто оцінки технічних характеристик мехатронного
модуля з точки зору кожного критерію. Шляхом перебору визначених критеріїв
за найбільшими значеннями сум добутку відносних пріоритетів можливих конструкцій мехатронних модулів було зʼясовуно, які з них потрібно запровадити до
складу основної функції, щоб виконати задані технологічні вимоги. Наприклад,
для кластера функціональних модулів вертикального переміщення встановлено,
що за критерію К1 (максимальне навантаження функціонального модуля) варіант
конструкції функціонального модуля П1 переважає над варіантом П2, варіанти
конструкцій П2 і П3 мають однакові технічні характеристики та переваги. Зіставлення варіантів різних конструкцій між собою для критерію К1 може бути записано нерівностями: П1>П2; П1>П3; П1>П4; П1>П5; П1>П6; П2=П3; П2=П4;
П2=П5; П2=П6; П3=П4; П3=П5; П3>П6; П4=П5; П4>П6; П5>П6. Заміна знаків
(>), (=), (<) на цифрові коефіцієнти переваг наприклад, 3; 2; 1 відповідно дала
змогу сформувати квадратичну матрицю суміжності для оцінювання абсолютних
і відносних пріоритетів (Пальчевський & Власюк, 2004). Приклад оцінювання
відносних пріоритетів технологічних характеристик мехатронних модулів вертикального переміщення різних конструкцій за критерієм К1 наведено в табл. 2.
Таблиця 2. Квадратична матриця суміжності для оцінювання абсолютних
пріоритетів технологічних характеристик мехатронних модулів вертикального
переміщення за критерієм К1
Варіант
виконань
П1
П2
П3
П4
П5
П6
∑

П1

П2

П3

П4

П5

П6

∑стр

2
1
1
1
1
1

3
2
2
2
2
2

3
2
2
2
2
1

3
2
2
2
2
1

3
2
2
2
2
1

3
2
3
3
3
1

17
11
12
12
12
8
72

a

β1
(K1)
0,236
0,155
0,166
0,166
0,166
0,111
1,0

Таблиця 3. Результати порівняльного оцінювання відносних пріоритетів
технологічних характеристик мехатронних модулів кластера вертикального
переміщення
Варіант
виконань
П1
П2
П3
П4
П5
П6
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Відносні пріоритети можливих виконань привода механізму руху
пакувального матеріалу у функції критеріїв
a

β1

(K1)
0,236
0,155
0,166
0,166
0,166
0,111

a

β2

(K2)
0,123
0,136
0,235
0,164
0,164
0,178

a

β3

(K3)
0,146
0,104
0,252
0,229
0,101
0,168

a

β4

(K4)
0,196
0,086
0,186
0,140
0,196
0,196
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a

β5

(K5)
0,122
0,161
0,191
0,178
0,179
0,169
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Таблиця 4. Результати порівняльного оцінювання відносних пріоритетів
технологічних характеристик мехатронних модулів кластера горизонтального
переміщення

Варіант виконань

Відносні пріоритети можливих виконань привода механізму руху
пакувального матеріалу у функції критеріїв
k

k

β2

β1

(K1)
0,156
0,155
0,166
0,166
0,157
0,200

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6

(K2)
0,193
0,186
0,135
0,154
0,164
0,177

k

k

β3

k

β4

(K3)
0,146
0,145
0,196
0,168
0,167
0,178

β5

(K4)
0,221
0,177
0,172
0,139
0,139
0,156

(K5)
0,097
0,125
0,208
0,181
0,181
0,208

Значення відносних пріоритетів

Результати порівняльного оцінювання відносних пріоритетів технологічних
характеристик мехатронних модулів піднімання, зведеного до 3D графіка (рис. 3).

0,3
0,25
0,2
0,15
0,1

K5
K4
K3

0,05
0

П3

0-0,05

П4

0,05-0,1

П6

0,1-0,15

K2
П1
0,15-0,2

П5
0,2-0,25

П2

K1

0,25-0,3

Рис. 3. Графік критеріальної оцінки (К1 — максимальне навантаження
функціонального модуля; К2 — максимальна швидкість функціонального модуля;
К3 — точність реалізації позиціювання робочих ланок; К4 — економічність виконання
основної функції; К5 — можливість переналаштування функціонального модуля)
технологічних характеристик мехатронних модулів вертикального переміщення з різними
видами приводів (П1 — базовий пневматичний; П2 — електричний сервопривод;
П3 — лінійний привод: П4, П5 — електричний сервопривод з пристроями перетворення
обертального руху з зубчатою та плоско пасовою передачею відповідно;
П6 — електричний сервопривод з пристроями перетворення обертального руху з
передачею гвинт-гайка)
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Значення відносних пріоритетів

Результати порівняльного оцінювання відносних пріоритетів технологічних
характеристик мехатронних модулів горизонтального переміщення, зведеного до
3D графіка (рис. 4).

0,25
0,2
0,15
0,1

K5
K4
K3

0,05
0

Р6

Р3

0-0,05

K2

Р5
0,05-0,1

Р1
0,1-0,15

Р4
0,15-0,2

Р2

K1
0,2-0,25

Рис. 4. Графік критеріальної оцінки (К1 — максимальне навантаження
функціонального модуля; К2 — максимальна швидкість функціонального модуля;
К3 — точність реалізації позиціювання робочих ланок; К4 –— економічність виконання
основної функції; К5 — можливість переналаштування функціонального модуля)
технологічних характеристик мехатронних модулів горизонтального переміщення з
різними видами приводів ( Р1 — базовий пневматичний; Р2 — електричний сервопривод;
Р3 — лінійний привод: Р4, Р5 — електричний сервопривод з пристроями перетворення
обертального руху з зубчатою та плоско пасовою передачею відповідно;
Р6 — електричний сервопривод з пристроями перетворення обертального руху з
передачею гвинт-гайка)

На другому етапі встановлено залежності визначених пріоритетів між заданими критеріями як суму доданків вагомості або пріоритетності критеріїв на
відповідні значущості характеристик мехатронних модулів відносно критеріїв за
формулою:
N

RП1= ∑ βkj βia ( K j ).
j =1

Для пошуку оптимальних варіантів характеристик мехатронних модулів вертикального та горизонтального переміщення було побудовано діаграми Парето у
виді стовпчикового графіка, який показує в спадному порядку відносний вплив
кожного критерія на загальну проблему.
Діаграма Парето для кластера мехатронних модулів вертикального переміщення показана на рис. 5.
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Рис. 5. Діаграма Парето для вибору оптимального варіанта мехатронного модуля
для технологічної операції піднімання

Діаграма Парето для кластера мехатронних модулів горизонтального переміщення показана на рис. 6.

Рис. 6. Діаграма Парето для вибору оптимального варіанта мехатронного модуля
для технологічної операції переміщення

Висновки

За результатами аналізу діаграми Парето для функціональних модулів вертикального переміщення можна зробити висновок, що пошукова множина отриманих рішень з урахуванням коефіцієнтів значущості, які базуються на заданих
пріоритетах між вибраними критеріями, знаходиться в межах чотирьох типів
функціональних модулів. Методика послідовності аналізу їх конструкції передбачає на першому етапі розгляд модулів з лінійним приводом; на другому — з
електричним сервоприводом поступального руху робочого органу із зубчастою
пасовою передачею; на третьому — з електричним сервоприводом поступального рух робочого органу з передачею гвинт-гайка; на четвертому — з пневматичним.
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За результатами аналізу діаграми Парето для вибору оптимального варіанта
мехатронного модуля для технологічної операції горизонтального переміщення
можна зробити висновок, що пошукова множина отриманих рішень з урахуванням коефіцієнтів значущості, які базуються на заданих пріоритетах між вибраними критеріями, знаходиться в межах п’яти типів функціональних модулів.
Методика послідовності аналізу конструкції передбачає на першому етапі розгляд модулів з електричним сервоприводом поступального руху робочого органу
з передачею гвинт-гайка; на другому — з лінійним приводом; на третьому — з
електричним сервоприводом поступального руху робочого органу з зубчастою
пасовою передачею; на четвертому — з пневматичним; п’ятому — з електричним сервоприводом поступального руху робочого органу з пасовою передачею.
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ABSTRACT
Dry multi component composition of food powder products
were investigated by the method of near-infrared spectroscopy
of diffuse reflection in this work. The aim of the research was to
establish correlation between the reflection spectra and food
powders of different composition for further practical application. The spectra were obtained using a spectrometer “Infrapid61ˮ in the range from 1330 to 2370 nm. The presented spectra
are averaged data of several consecutive experiments of the same sample.
Multicomponent food powders made on the basis of sugar
were selected as subjects of research. The composition of food
powders included the following components: ginger, cinnamon,
cardamom, black pepper etc. The work also presents comparative analysis spectra of food powders with different chemical
composition, namely fructose, glucose, baking soda and salt.
The correlation of infrared spectra of diffuse reflection with the
dispersion of powders is shown by the obtained spectra of
white sugar and powdered sugar, as well as bee pollen and crushed bee pollen. It was established that the spectra of samples
of different chemical nature differ significantly in structure,
position of spectral lines and their intensity.
Analysis of the spectra obtained during the experiment showed that the dispersion of the investigated powders does not
affect the position of the maxima of the spectral lines. Reducing
the particle size of food powder samples by mechanical grinding
leads to transformations in the infrared reflection spectrum, the
maxima of the spectral lines become more clear, the intensity of
the spectral lines increases.
Infrared reflection spectra of food multicomponent powders
reflect in their structure the characteristic features of the spectra
of the powder components. The intensity of the spectral lines of
the ingredients is related to the concentration of this component
in the food mixture.
The results can be useful in the creation and implementation
of portable devices which will be used to pre-control the quality and safety of food products during production and directly
on store shelves, as well as they can help to detect counterfeiting
and identify impurities.
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ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІНФРАЧЕРВОНА СПЕКТРОСКОПІЯ ВІДБИВАННЯ
ПОРОШКОПОДІБНИХ СУМІШЕЙ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ
В. В. Вишняк, С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, К. Д. Боатрі
Національний університет харчових технологій
У статті досліджено сухі багатокомпонентні суміші харчових порошкоподібних продуктів методом ближньої інфрачервоної спектроскопії дифузного
відбивання. Встановлено кореляцію між спектрами відбивання та харчовими
порошками різного складу для подальшого практичного застосування. Спектри
були отримані за допомогою спектрометра «Infrapid-61» у діапазоні від 1330 до
2370 нм. Представлені спектри являють собою усереднені дані декількох послідовних експериментів одного й того ж зразка.
Як об’єкти дослідженння були вибрані суміші, виготовлені промисловим способом на основі цукру, до складу яких входили імбир, кориця, кардамон, чорний
або духмяний перець, цедра апельсина, бодян, гвоздика тощо. Для порівняльного
аналізу також представлені спектри харчових порошків, що мають різний хімічний склад, зокрема фруктози, глюкози, харчової соди та кухонної солі. На
прикладі спектрів білого кристалічного цукру та цукрової пудри, а також
бджолиного обніжжя та подрібненого бджолиного обніжжя показана кореляція інфрачервоних спектрів дифузного відбивання з дисперсністю порошків.
Зʼясовано, що спектри зразків різної хімічної природи суттєво відрізняються за
структурою, положенням спектральних ліній та їх інтенсивністю.
Аналіз отриманих спектрів у процесі експерименту показав, що дисперсність
досліджуваних порошків не впливає на положення максимумів спектральних
ліній, а зменшення розмірів частинок харчових порошкоподібних зразків шляхом
механічного подрібнення приводить до змін в інфрачервоних спектрах відбивання, які проявляються в тому, що максимуми спектральних ліній стають більш
виражені та збільшують свою інтенсивність.
Інфрачервоні спектри відбивання харчових сумішей відображають у своїй
структурі характерні риси спектрів складових компонентів порошку. Інтенсивність спектральних ліній інгредієнтів корелює з концентрацією компонента в
харчовій суміші.
Отримані результати можуть стати в нагоді при створенні та впровадженні у виробництво портативних пристроїв, що будуть використовуватися для
попереднього контролю параметрів якості та безпечності харчових продуктів
в процесі їх виробництва та безпосередньо на полицях магазинів, а також
допоможуть виявляти фальсифікат та ідентифікувати сторонні домішки.
Ключові слова: інфрачервона спектроскопія, цукор, харчовий порошок,
бджолине обніжжя, прянощі.
Постановка проблеми. Нині все більшу увагу громадськості привертають
якість і безпечність харчових продуктів. У звʼязку з цим потрібні методи аналізу,
за допомогою яких можна швидко виявляти небезпечні та сторонні речовини в
їжі, а також контролювати компонентний склад продуктів харчування. Як
експрес-методи, що дають змогу протягом короткого часу проводити аналіз
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харчових сумішей, широко застосовуються методи інфрачервоної (ІЧ) спектроскопії. Вони надають можливість швидко (за нетривалий проміжок часу —
декілька хвилин), неруйнівним способом проводити аналіз зразків. При цьому
досягається висока відтворюваність результатів, що гарантує безпеку харчових
продуктів і надання сучасної технічної підтримки в розвитку виробництва якісних харчових продуктів.
Метод ближньої інфрачервоної (БІЧ) спектроскопії є потужним інструментальним методом дослідження параметрів якості та безпечності продуктів харчування, а також сировини, що використовується для їх виготовлення. У свою
чергу, до рук кінцевого споживача потраплятимуть продукти належної якості.
У пропонованій статті наведені результати, які підтверджують переваги методу БІЧ-спектроскопії, та показаний один із досить результативних способів його
застосування для дослідження різних видів харчових порошкоподібних продуктів.
Аналіз основних досліджень і публікацій. У праці (Li та ін., 2012) була
застосована БІЧ-спектроскопія дифузного відбивання (NIRDRS — Near-infrared
diffuse reflectance spectroscopy) для класифікації та кількісної оцінки таблеток
азитроміцину. Морфологічні особливості зразків досліджували шляхом приготування таблеток у чотирьох різних формах. Завдяки численним вимірюванням
було досягнуто високої повторюваності результатів.
Зазначимо, що всі БІЧ-спектри вимірювали за допомогою спектрометра
«Vertex 70» (Bruker Optics Inc., Ettlingen, Germany) у режимі дифузного відбивання. Кожен спектр складається з 3111 точок даних, записаних у діапазоні від
10000 до 4000 см−1 з інтервалом оцифрування приблизно 2 см−1.
Для аналізу якості харчових продуктів у праці (Wang, 2019) також був використаний метод інфрачервоної спектроскопії. Автори публікації (Wang, 2019)
стверджують, що на основі хемометричних методів БІЧ-спектроскопію можна
успішно застосовувати не лише для швидкого виявлення забруднювачів (food
contaminants) в продуктах харчування, але також і для оцінки параметрів якості.
Це, у свою чергу, підвищить безпеку харчових продуктів та допоможе в процесі
розробки нових.
У праці (López-Maestresalas та ін., 2019) шляхом дослідження зразків фаршу
та яловичини методом БІЧ-спектроскопії виявлені випадки шахрайства. При
цьому також був застосований хемометричний метод аналізу. Експериментальні
дані були отримані за допомогою БІЧ-спектрофотометра «Luminar 5030»,
який за багатьма технічними характеристиками подібний до спектрометра
«Infrapid-61» (що використовується в цьому дослідженні) та програмного забезпечення Snap32!TM. Прилад у своєму складі має акустично-оптичний регульований фільтр (AOTF — Acousto-optic tunable filter, a piezoelectric optical device)
та детектор InGaAs (1100—2300 нм). Швидкість сканування становить 60 мс.
Спектрометр також включає в себе портативний блок і набір специфічних зондів
для рідких і твердих зразків. При дослідженні твердих речовин використовується зонд у формі конуса діаметром 5 мм. Кожний спектр, записаний приладом,
являє собою усереднений результат 50 сканувань. Проведене дослідження показало великий потенціал БІЧ-спектроскопії, поєднаної з PLS-DA (Partial least
squares discriminant analysis), у боротьбі з фальсифікацією фаршу ягняти та
яловичини.
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Натепер промисловість, зокрема харчова, потребує економічно ефективних,
неруйнівних систем аналізу та контролю якості сировини (Dos Santos та ін.,
2013). Така вимога підвищує актуальність використання БІЧ-спектроскопії і для
розробки та впровадження портативних вимірювальних пристроїв, які безумовно
мають ряд переваг для неруйнівного онлайн-аналізу чи аналізу in situ. Такі пристрої мають невеликий розмір, низьку вартість, високу надійність та ергономічний дизайн. Нині вони успішно застосовуються для аналізу якості фруктів і
овочів, різних напоїв та молочних виробів, визначення кількісного вмісту жиру в
мʼясі та рибі, оцінки стиглості винограду, проведення аналізу ґрунтів тощо.
Методи ІЧ-спектроскопії успішно використовують у харчовій (Wang та ін.,
2017; Li та ін., 2016; Genisheva та ін., 2018; Baca-Bocanegra та ін., 2018; Alamprese
та ін., 2016) і фармацевтичній промисловості (Kandpal та ін., 2017; Deidda та ін.,
2019; Roggo та ін., 2007), а також у сільському господарстві (Dos Santos та ін.,
2013; Sunoj та ін., 2016; Mees та ін., 2018; Afandi та ін., 2016).
Мета дослідження: знайти кореляцію між ІЧ-спектрами дифузного відбивання та досліджуваними зразками сухих порошкоподібних харчових багатокомпонентних сумішей різної хімічної природи та дисперсності, на основі отриманих
даних надати практичні рекомендації щодо створення портативних інфрачервоних аналізаторів.
Матеріали і методи. ІЧ-спектри дифузного відбивання сухих порошкоподібних харчових продуктів були отримані на спектрометрі БІЧ-області «Infrapid61» у діапазоні довжин хвиль від 1330 до 2370 нм. Здебільшого зразки досліджувалися без попередньої підготовки (подрібнення, просіювання тощо).
Як обʼєкти дослідження було вибрано тринадцять зразків сухих харчових
порошкоподібних продуктів (табл. 1): бджолине обніжжя в натуральному вигляді; подрібнене бджолине обніжжя; суміш білого цукру та імбиру; суміш білого
цукру та кориці; суміш білого цукру з домішками кардамону, імбиру, чорного
перцю, гвоздики та кориці; суміш білого цукру з корицею, імбиром, цедрою
апельсина, кардамоном, перцем духмяним, бодяном та гвоздикою; харчову соду;
білий цукор; цукрову пудру; суміш бджолиної обніжжя та цукрової пудри; кухонну сіль; глюкозу; фруктозу.
Зразки № 3—6 виготовлені на основі білого цукру промисловим способом
одним і тим самим виробником та придбані в мережі роздрібної торгівлі.
Таблиця 1. Перелік досліджуваних зразків
№ зразка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Опис зразка
Бджолине обніжжя
Подрібнене бджолине обніжжя
Суміш білого цукру та імбиру
Суміш білого цукру та кориці
Суміш: білий цукор, кардамон, імбир, перець чорний, гвоздика, кориця
Суміш: білий цукор, корицю, імбир, цедра апельсина, кардамон, перець
духмяний, бодян, гвоздика
Харчова сода
Цукор білий кристалічний
Цукрова пудра
Суміш бджолиного обніжжя та цукрової пудри
Сіль поварена харчова камʼяна
Глюкоза
Фруктоза
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Результати і обговорення. У пропонованій статті представлені ІЧ-спектри
дифузного відбивання харчової кухонної солі, глюкози та фруктози для подальшого проведення порівняльного аналізу спектрів зразків, що мають різну хімічну
природу. Водночас варто зазначити, що перераховані вище порошки широко застосовуються в харчовій промисловості як сировина для виробництва різноманітних продуктів.
На рис. 1 представлені інфрачервоні спектри дифузного відбивання порошкоподібних харчових продуктів: кухонної солі, харчової соди, глюкози та фруктози.
Як видно з рис. 1, кожен з представлених спектрів має свої характерні особливості. Зокрема, спектр соди являє собою пологу криву в діапазоні хвиль від 1330
до 2230 нм. Спектр кухонної солі має два мінімуми, що відповідають 1441 та
1943 нм. У спектрі порошкоподібної глюкози спостерігаються два максимуми на
довжинах хвиль 1871 та 2232 нм. У спектрі фруктози найбільш інтенсивний
максимум спектральної лінії відповідає довжині хвилі ~1885 нм. Спектри, представлені на рис. 1, суттєво відрізняються один від одного, оскільки досліджувані
зразки мають різну хімічну природу.
1,2
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а

1,0
відбивальна здатність, умовні одиниці

сода
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глюкоза
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Рис. 1. Інфрачервоні спектри відбивання:
а — солі; б — соди; в — глюкози; г — фруктози
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На рис. 2 представлені інфрачервоні спектри дифузного відбивання бджолиного обніжжя, подрібненого бджолиного обніжжя, цукрової пудри та суміші
цукрової пудри з бджолиним обніжжям. Порівнюючи спектри цукрової пудри та
бджолиного обніжжя, варто зазначити, що вони мають декілька схожих рис, але
водночас спостерігаються принципові відмінності.
До спільних, чітко виражених характерних рис можна віднести однакове положення максимумів на довжині хвиль 1663 та 1855 нм, особливості f та j відповідно (табл. 2 та рис. 2).
Відмінності спектрів цукрової пудри та подрібненого бджолиного обніжжя:
спектр цукрової пудри має максимум, що відповідає довжині хвилі 1454 нм
(особливість с); яскраво виражені спектральні особливості d та e на довжинах
хвиль 1551 та 1577 нм характерні лише для цукрової пудри (табл. 2); максимум
на довжині хвилі 1702 нм (особливість h) характерний лише для цукрової пудри;
в спектрі бджолиного обніжжя спостерігається мінімум на довжині хвилі 1937 нм
(особливість r) та максимум на довжині хвилі 1998 нм (особливість s), що не характерно для спектра цукрової пудри; спектри в діапазоні хвиль від 1998 (особливість r) до 2214 нм (особливість r) неподібні між собою.
Спектри бджолиного обніжжя (рис. 2) та подрібненого обніжжя мають ідентичне положення піків, оскільки ці зразки мають однакову хімічну природу.
Принципова різниця в інтенсивності спектральних максимумів пояснюється
різною морфологією поверхні зразка. Висушене бджолине обніжжя має вигляд
гранул, здебільшого в такому вигляді цей продукт і потрапляє до кінцевого
споживача, а механічно подрібнене обніжжя має порошкоподібну консистенцію,
найчастіше жовтуватого кольору.
Сьогодні сучасна харчова промисловість повертається до здорового харчування та натуральної їжі. З кожним роком натуральні продукти харчування мають
все більший споживчий попит. Зокрема, бджолине обніжжя називають природним суперпродуктом (Mamtaм & Vikas, 2020) (super food) завдяки його незамінним харчовим і лікувальним властивостям. У бджолиному обніжжі збалансований
вміст вітамінів, мінералів, білків, вуглеводів, жирів, ферментів та амінокислот.
Проте фізико-хімічні та харчові властивості квіткового пилку не є сталими, вони
змінюються залежно від ботанічного та географічного походження харчового
продукту (Mamtaм & Vikas, 2020).
Згідно з літературними даними (Mamtaм & Vikas, 2020) бджолине обніжжя
(bee pollen) у своєму складі містить у середньому 54,22% вуглеводів, 21,30%
білків, 5,31% ліпідів та 2,91% золи. Бджолиний пилок, зважаючи на його функціональні властивості, може бути рекомендований як натуральний харчовий інгредієнт у багатьох продуктах харчування.
Отже, залежно від ботанічного сорту бджолиного обніжжя інфрачервоні спектри дифузного відбивання будуть зазнавати незначних трансформацій. Бджолиний пилок, з огляду на його функціональні властивості, може бути рекомендований як натуральний харчовий інгредієнт у процесі приготування страв оздоровчого призначення.
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Рис. 2. Інфрачервоні спектри дифузного відбивання: а — бджолине обніжжя;
б — подрібнене бджолине обніжжя; в — суміш подрібненого бджолиного обніжжя та
цукрової пудри; г — цукрова пудра

Шляхом проведених експериментальних досліджень також були отримані
інфрачервоні спектри дифузного відбивання зразків, виготовлених на основі цукру з різним вмістом бджолиного обніжжя. На рис. 2 представлений типовий
спектр суміші цукрової пудри та подрібненого бджолиного обніжжя, взятих у
рівних пропорціях (за обʼємом). Варто зауважити, що цей спектр увібрав у себе
характерні риси спектрів подрібненого бджолиного обніжжя та цукрової пудри.
Положення спектральних особливостей f та j збігаються (табл. 2) для всіх вищеперерахованих досліджуваних зразків. У спектрі суміші обніжжя та цукрової
пудри проявилася особливість c, яка відсутня в спектрі бджолиного обніжжя;
також з’явився спектральний максимум s, характерний для квіткового пилку.
Спектральна особливість h, характерна лише для цукрової пудри, також проявилася в спектрі суміші цукрової пудри та бджолиного обніжжя. Особливість r, яка
спостерігається в спектрах бджолиного обніжжя та суміші цукрової пудри з бджолиним обніжжям, відсутня в спектрі цукрової пудри.
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Інфрачервоні спектри всіх чотирьох зразків (рис. 1) суттєво відрізняються за
інтенсивністю спектральних ліній. Найбільш інтенсивний спектральний максимум відповідає довжині хвилі 1855 нм (особливість j). Спектральні максимуми
на цій довжині хвилі розміщені в такій послідовності (від більшої до меншої
інтенсивності): цукрова пудра, суміш подрібненого бджолиного обніжжя та цукрової пудри, бджолине обніжжя. При цьому спектральні максимуми, що відповідають бджолиному обніжжю, суттєво менші за інтенсивністю від досліджуваних зразків (рис. 1). З цього можна зробити висновок, що механічне подрібнення,
тобто зменшення зернистості порошків, сприяє більшому вираженню спектральних особливостей. Таку закономірність можна також спостерігати для спектрів
цукру та цукрової пудри, про які мова буде йти згодом.
Цей факт може бути використаний при більш ретельних дослідженнях сухих
порошкоподібних харчових продуктів, коли виникає необхідність у поглибленому аналізі. Важливими є дослідження, що можуть бути в перспективі покладені в основу методики, яка не потребує попередньої підготовки зразка, а дає
змогу відразу робити швидкий попередній аналіз безпосередньо на виробництві,
складах, у мережі роздрібної торгівлі тощо.
На рис. 3 представлені інфрачервоні спектри дифузного відбивання харчових
порошків, виготовлених на основі цукру (зразки № 3—6, табл. 1), а також безпосередньо спектри білого цукру та цукрової пудри (зразки № 8, 9).
Таблиця 2. Спектральні особливості порошкоподібних продуктів
(визначені з рис. 2—3)
Особливість
Довжина хвилі,
нм
Особливість
Довжина хвилі,
нм

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1379

1425

1454

1551

1577

1663

1687

1702

1757

j

k

l

m

n

o

p

q

1855

2078

2145

2182

2214

2256

2293

2338

Положення найбільш характерних максимумів спектральних ліній збігається,
оскільки всі вищеперераховані порошкоподібні харчові суміші (зразки № 3—6,
8, 9) у своєму складі містять цукор (табл. 2). Найбільш інтенсивні піки знаходяться в районі довжин хвиль 1855, 1663 та 1702 нм, це, відповідно, особливості j,
f, h (табл. 1 та рис. 2—3). Водночас варто зазначити, що спостерігаються суттєві
відмінності за інтенсивністю спектральних ліній досліджуваних зразків.
За інтенсивністю піків (рис. 2) виділяються спектри цукру та цукрової пудри,
зразки № 8, 9 відповідно (табл. 1). Максимуми спектральних ліній, що відповідають цукровій пудрі (зразок № 9), значно більшої інтенсивності порівняно з
максимумами, що відповідають зразкам, виготовленим на основі цукру з додаванням інгредієнтів (зразки № 3—6), а інтенсивність спектральних ліній, що відповідають цукру, навпаки, найменша (рис. 2).
Аналізуючи положення максимумів спектральних ліній (рис. 3) на довжинах
хвиль 1663 та 1855 нм (особливості f та j відповідно), слід зазначити, що вони
розмістилися в такій послідовності (від більшої інтенсивності до меншої): зразок
№ 9 (цукрова пудра), зразки № 3, 4, 5, 6, зразок № 8 (цукор).
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Рис. 3. Інфрачервоні спектри дифузного відбивання зразків промислових сумішей
(табл. 1): а — № 8 (цукор); б — № 6; в — № 5; г — № 4; д — № 3; е — № 9 (цукрова
пудра)

Спектральні лінії зразка № 6 найбільше відрізняються за інтенсивністю від
зразків № 3—5. Пояснюється це тим, що зразок № 6 має найбільшу кількість
інгредієнтів у своєму складі (табл. 1). Зразки № 3 та № 4 у своєму складі містять
лише по одному інгредієнту — імбир та корицю відповідно (табл. 1), тому
спектри дифузного відбивання дуже схожі між собою, а в деяких спектральних
діапазонах накладаються один на одного.
Зразок № 5 у своєму складі, крім імбиру та кориці (табл. 1), що містяться як
інгредієнти в зразках № 3 і 4, також містить кардамон, чорний перець і гвоздику;
як наслідок — спектр відбивання зразка № 5 суттєво відрізняється від спектрів
зразків № 3, 4 (рис. 2), спектральні максимуми (особливості с, f, h, j) мають меншу
інтенсивність.
У пропонованій статті показана кореляція спектральних характеристик з хімічним складом харчових порошкоподібних сумішей і розміром частинок по-
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рошку. У промислових масштабах за короткий час (декілька хвилин) в автоматичному режимі відбувається значно глибший аналіз інфрачервоних спектрів
дифузного відбивання. Зокрема аналізується перша та друга похідні спектра, а
також величина lg(1/R) — спектральний індекс, що застосовується для опису
кількісної оцінки параметрів якості харчових і сільськогосподарських продуктів.
Висновки

Проведені дослідження і зроблений порівняльний аналіз інфрачервоних спектрів представлених зразків показав, що спектри зразків різної хімічної природи
суттєво відрізняються за структурою, положенням максимумів спектральних
ліній та інтенсивністю.
Встановлено, що зміна дисперсності порошків не впливає на положення максимумів спектральних ліній. Зменшення розмірів частинок харчових порошкоподібних зразків шляхом механічного подрібнення приводить до змін в інфрачервоному спектрі відбивання: максимуми спектральних ліній стають більш
вираженими та збільшують свою інтенсивність.
Інфрачервоні спектри відбивання харчових сумішей відображають у своїй
структурі характерні риси спектрів складових компонентів порошку. Інтенсивність спектральних ліній інгредієнтів корелює з концентрацією цього компонента в харчовій суміші.
Отримані результати матимуть практичне застосування при створенні та впровадженні портативних приладів, які можуть бути використані для попереднього
якісного аналізу харчових продуктів.
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ABSTRACT
The article presents the results of research on the use of
transglutaminase in the technology of restructured ham products
from poultry and pork PSE as an enzyme preparation which regulates the structure and functional and technological properties
of protein-containing systems. The aim of the work is to study
the possibility of regulating the structure of restructured ham
products by using enzyme — transglutaminase and milk proteins-substrates. The object of research is the technology of restructured ham products. Standard research methods were used.
Structural and mechanical parameters were determined using
universal installation “Instron 1122ˮ. The substrate specificity
of the microbial form of the calcium-independent enzyme produced by the bacteria Streptoverticiltiit mobamense to the protein preparation “Drip free casˮ, sodium caseinate “Dairy Coˮ,
proteins of dry buttermilk and micellar casein of brand Willmax
80 was studied. The effect of the enzyme transglutaminase on
the functional properties of meat systems with different combinations of milk proteins in their composition was studied. It is
proved that the replacement of 2.2 to 3.5% of semi-fatty pork
with a complex of “transglutaminase+milk protein substrateˮ
in the structure of restructured hams from poultry and semi-fatty
pork PSE has a positive effect on the strength of their structure,
the most monolithic is structure with partial replacement of raw
meat by hydrated preparation of micellar casein in the amount
of: 0.7% TG and 2.2% of micellar casein It was shown that
transglutaminase form a protein matrix similar to the natural
protein tissue of ham meat products due to its ability to combine
amino acids with animal proteins. It was proved that the formation of protein structure by fermentation makes it possible to
obtain heat-resistant systems and promotes the production of
high quality meat products.
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ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕГУЛЮВАННЯ
СТРУКТУРИ ШИНКОВИХ ВИРОБІВ ШЛЯХОМ
ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСГЛЮТАМІНАЗИ
І. І. Шевченко, Г. Є. Поліщук, М. І. Філоненко, О. А. Топчій
Національний університет харчових технологій
У статті досліджено використання трансглютамінази в технології реструктурованих шинкових виробів з м’яса птиці та свинини PSE як ферментного
препарату, що регулює структуру та функціонально-технологічні властивості
білоквмісних систем.
Визначено можливості регулювання структури реструктурованих шинкових
виробів шляхом використання ферменту трансглютамінази та молочних білківсубстратів. Об’єкт дослідження — технологія реструктурованих шинкових виробів. Методи досліджень — стандартні. Структурно-механічні показники визначалися на універсальній установці «Instron 1122».
Досліджено субстратну специфічність мікробіальної форми кальційнезалежного ферменту, що продукується бактеріями Streptoverticiltiит mobamense
до білкового препарату «Drip free cas», казеїнату натрію «Dairy Co», білків сухої
маслянки та міцелярного казеїну марки Willmax 80.
Вивчено вплив ферменту трансглютамінази на функціональні властивості
м’ясних систем із різними комбінаціями молочних білків у їх складі.
Доведено, що заміна від 2,2 до 3,5% напівжирної свинини на комплекс «трансглютаміназа+молочний білок-субстрат» у складі реструктурованих шинок з
м’яса птиці та свинини напівжирної PSE позитивно впливає на міцність їх
структури, при цьому найбільш монолітними є структури з частковою заміною
м’ясної сировини на гідратований препарат міцелярного казеїну в кількості
0,7% ТГ та 2,2% міцелярного казеїну.
Встановлено, що трансглютамiназа за рахунок здатності об’єднувати мiж
собою амінокислоти білків тваринного походження утворює білкову матрицю,
подібну природній білковій тканині шинкових м’ясних виробів. Доведено, що формування білкової структури шляхом ферментації дає змогу отримувати термостійкі м’ясні продукти високої якості.
Ключові слова: молочні білки, трансглютаміназа, реструктуровані шинкові
вироби, свинина напівжирна PSE, куряче стегно.
Постановка проблеми. На споживчому ринку щороку з’являються нові
функціональні інгредієнти для м’ясної промисловості, тому важливим є розуміння їхніх потенційних технологічних можливостей. Для більшості таких інгредієнтів не існує стандартних рекомендацій щодо їх використання для різних видів
м’ясної сировини.
Новим напрямком у харчових технологіях є застосування ферментів для цілеспрямованої дії на харчові системи, зокрема для модифікації структури білків.
Мiкробiальна трансглютамiназа (ТГаза), яку отримують шляхом промислового
культивування мікроорганізмів з роду Streptovertcillium sp., все ширше знаходить
своє використання в харчовій промисловості, передусім у таких галузях, як
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рибна, мʼясна, молочна та кондитерська (Feiner, 2010; Уайтхерст & Ван Оорт,
2013; Tarte, 2015).
З біохімічної точки зору трансглютаміназа (γ-глутамілтрансфераза,
ЕС 2.3.2.13) — це фермент, що утворює поперечні зшивки між білками за рахунок перенесення ацильної групи від первинного аміну до γ-карбоксиаміду глутаміну, зв’язаного з пептидом або білком. Ця перша реакція, як правило, призводить до утворення ковалентної поперечної зшивки між глутаміном і лізином, що
входить до складу білкових молекул. Завдяки такій своїй дії трансглютаміназа
здатна виконувати в м’ясних та інших харчових системах функції зв’язуючого та
текстуруючого компонента. Завдяки своїй типовій реакції трансглютаміназа має
здатність впливати не тільки на текстуру, але й на зв’язування та вихід білоквмісних харчових продуктів. Використовуючи таку типову реакцію трансглютамінази, можна створювати інноваційні продукти, забезпечувати їх стандартне
порціонування і дозування, підвищувати рентабельність виробництва за рахунок
раціонального використання високоцінної м’ясної сировини та збільшення
виходу продуктів (Prakasan, Chawla &Sharma, 2015; Duarte, Matte, Bizarro, et al.,
2020). Зважаючи на вищевикладене, зроблено висновок про можливість застосування ТГази в технології реструктурованих шинкових виробів.
Застосування біотехнологічного перетворення реструктурованної м’ясної системи до теплового оброблення з отриманням нових структурних якостей цільном’язової тканини є актуальним напрямом розвитку харчових технологій. При
вивченні цієї проблеми найкращий результат було досягнуто при використанні
ферментних препаратів, передусім ферменту трансглютамінази (Mirzaei, 2011;
Ganga, Ashish, Narender, & Sumit, 2017).
У виробництві реструктурованих шинкових виробів безпечність використання ферментів полягає у їх білковій природі, зокрема денатурації при тепловій
обробці. Встановлено, що ферменти можна інактивувати за температури 65°С і
вище (Prakasan, Chawla &Sharma, 2015).
У різних умовах ТГаза по-різному реагує з окремими білками. Глибина реакції
переважно визначається наявною доступністю глютаміну та лізину в білку, а
також фактичними умовами реакції (значення рН, температура), які повинні відповідати певному діапазону активності ферменту. З цієї причини ферментні препарати, що містять ТГазу, розробляють таким чином, щоб вони містили фермент
і білок-субстрат у потрібному співвідношенні (Mirzaei, 2011).
Серед молочних білків саме казеїн є найкращим субстратом для ТГази. У
питанні специфічності ензиму до молочних білків визначено, що фракції казеїну,
ймовірно з причини структурної близькості до фібриногену і легкодоступної,
гнучкої та відкритої структури ланцюга, є більш прийнятними до зшивання
ТГзою порівняно із сироватковими білками. Високу спорідненість до ТГази виявляє казеїнат натрію, який містить суміш αS1-, αS2-, β- і k-казеїнових фракцій.
Ступінь зшивання κ-казеїну ТГзою вищий, ніж β-, αs1- і αs2-казеїнів, за рахунок
розташування κ-казеїну на поверхні міцели. Серед сироваткових білків α-лактоальбумін характеризується більш високим ступенем полімеризації при обробці
ТГзою, ніж β-лактоглобулін. Білки сироватки менш схильні до реакції зшивання
внаслідок глобулярної структури та наявності дисульфідних зв’язків, тому їх
зшивання є можливим за рахунок денатурації при термічному обробленні (Mirzaei, 2011; Ganga, Ashish, Narender, & Sumit, 2017).
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Проте субстратну специфічність ферменту ТГаза до білків, що мають харчове
значення, та особливості використання ТГази в технології м’ясних продуктів,
вивчено недостатньо. Слід відмітити, що серед молочно-білкових концентратів
одним із найбільш перспективних для застосування у складі реструктурованих
шинкових виробів є міцелярний казеїн. На відміну від казеїну та казеїнатів,
харчова цінність і фізико-хімічні властивості яких суттєво погіршені внаслідок
термокислотного осадження (для казеїну) й обробки лугами (для казеїнатів),
міцелярний казеїн є нативним білком. Цей концентрат одержують мікро- та
ультрафільтрацією зі знежиреного молока (Ganga, Ashish, Narender, & Sumit,
2017). За рахунок фізичного способу концентрування міцелярний казеїн характеризується високим рівнем засвоюваності, розчинності у воді, виявляє емульгувальну здатність і має відмінні органолептичні властивості. Міцелярний казеїн
містить від 70,0 до 85,5% білка і може бути застосований у складі білоквмісних
харчових продуктів (Ganga, Ashish, Narender, & Sumit, 2017; Nasser, Hedoux,
Giuliani, Floch-Fouéré, Sante-Lhoutellier, et al. 2018). Але специфіку ферментативної дії ТГази щодо міцелярного казеїну у разі їх застосування у м’ясних продуктах — шинкових виробах, не досліджено. Також у літературі відсутні відомості щодо цілеспрямованого використання ТГази з метою отримання м’ясних
продуктів із заданими властивостями, що є перспективним і потребує подальшого вивчення.
Метою статті є дослідження можливості регулювання якісних показників і
структури реструктурованих шинкових виробів з м’яса птиці та свинини PSE
шляхом використання ферменту трансглютамінази та молочних білків-субстратів.
Матеріали і методи. Для удосконалення технології реструктурованих шинок
з м’яса птиці та свинини PSE була використана мікробіальна форма кальцій
незалежного ферменту, що продукується бактеріями Streptoverticilti итmobamense, активністю 50 од/г порошку. Температурний діапазон активності ферменту ТГази становить від 0 до 65°С, оптимум хімічної активності досягається приблизно при 55°С. Денатурація ферменту ТГази починається за температури вище
65°С. Повна інактивація відбувається за температури 70…75°С. Фермент виявляє
активність в інтервалі рН 4…9 за оптимуму значень рН 6…7. В активному центрі
ферменту присутній цистеїновий залишок, тому за певних умов фермент може
окислюватися.
Хоча ТГаза не здатна до гелеутворення у суміші сироваткових та м’ясних
білків при нагріванні, вона стабілізує емульсії, виготовлені із суміші міофібрилярних і сироваткових білків, що використовуються як емульгатори. Подібні
емульсії при нагріванні легко перетворюються у напівтверді змішані гелі, і цей
процес підсилюється внаслідок утворення поперечних зшивок між мембранами
жирових глобул.
На кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету
харчових технологій вивчено функціонально-технологічні властивості м’ясних
система з ТГзою у присутності ряду білкових і білоквмісних концентратів —
казеїнату натрію «Dairy Co», сироваткового білкового препарату «Drip free cas»,
сухої маслянки «Dairy Co» та міцелярного казеїну з масовою часткою білка 80%
марки Willmax 80. Обрані білкові препарати характеризуються гарним органолептичним поєднанням з м’ясними виробами, низьким вмістом лактози або її
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відсутністю та високим вмістом білка, мають високу розчинність, тому є перспективними для використання в м’ясній промисловості. Вони є хорошими
емульгаторами, стабілізаторами структури та за своїми функціонально-технологічними властивостями наближаються до м’язових білків (Polishchuk, Breus,
Kochubey-Litvinenko, Osmak, Semko, Borova, 2020).
Органолептичні показники визначали за п’ятибальною шкалою відповідно до
ДСТУ 4823.2. Вміст вологи визначали за ДСТУ ISO 1442:200. Вміст білкових
речовин в продукті — за ДСТУ ISO 1871:2003, жиру — за ДСТУ ISO 1443:2005,
золи — за ДСТУ ISO 936:2008. Вологозв’язувальну здатність (ВЗЗ) об’єктів дослідження визначали прес-методом Грау-Хамма в модифікації В. І. Воловинської
і Б. Я. Кельман. Кількість зв’язаної вологи у дослідних зразках визначали на
лабораторних електронних вагах-вологомірі «Axis», які відповідають вимогам
ГОСТ 24104-88. Вимірювання рН усіх продуктів здійснювали відповідно до
ДСТУ ISO 2917-2001 за допомогою лабораторного pH-метра «OР-205/1». Структурно-механічні показники визначали на універсальній установці «Instron 1122».
Організація проведення дослідження. Для досягнення поставленої мети були
поставлені такі завдання:
- вивчиту субстратну специфічність ТГази щодо білкових і білоквмісних концентратів — казеїнату натрію «Dairy Co», сироваткового білкового препарату
«Drip free cas», сухої маслянки «Dairy Co» та міцелярного казеїну;
- вивчити вплив ТГази на структуру реструктурованих шинкових виробів з
м’яса птиці та свинини PSE, органолептичні показники та вихід продуктів;
- розробити технологічні рекомендації щодо виробництва реструктурованих
шинкових виробів з м’яса птиці та свинини напівжирної PSE.
Для вирішення поставлених завдань було вивчено функціонально-технологічні властивості (ФТВ) гелевих систем, до складу яких як структуроутворюючі
компоненти увійшли в різній кількості фермент ТГаза та молочні білкові препарати різної структурної конформації. Функціональні властивості зазначених
структуроутворюючих компонентів вивчали шляхом дослідження їх гелеутворювальних властивостей за показниками критичної концентрації гелів, граничного
напруження зсуву та за результатами органолептичної оцінки. Для приготування
зразків гелів використовували фермент ТГазу у кількості 0,7…1,2%, та білкові
концентрати казеїнату натрію, сироватковий білковий препарат, суху маслянку
та міцелярний казеїн у кількостях від 2,0 до 4,0%. Температура гелеутворення
становила 18±2°С.
В утворених гелях також визначали кількість синергічної рідини при зберіганні за температури 8±2°С протягом 12 год. Підготовлені розчини з різною концентрацією структуруючих компонентів досліджували за структурно-механічними та органолептичними показниками.
Контрольні зразки реструктурованих шинкових виробів виготовляли зі свинини напівжирної — 45% та курячого стегна — 45%. Дослідні — із заміною м’ясної
сировини на структуруючі компоненти у кількості 3,0%.
Результати і обговорення. Однією з існуючих технологічних проблем при
виробництві реструктурованих продуктів з яловичини є складність отримання
монолітної цілісної структури та ніжної консистенції. Для вирішення цієї проблеми на практиці використовують широкий спектр структуруючих інгредієнтів,
внесення яких призводить до зниження харчової цінності готової продукції.
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Важливо відзначити, що умови виробництва реструктурованих м’ясних виробів можна відрегулювати так, щоб реакційна здатність багатьох білків збільшилася за рахунок підвищення доступності глутаміну і лізину, що входять до їх
складу, і відповідного збільшення швидкості реакції, що каталізується ферментом трансглютаміназою. З огляду на це в процесі вибору харчового білка, якому
належить вступити в реакцію з трансглютаміназою, слід розглядати й оцінювати
декілька його джерел. Відомо, що модифікація білків за допомогою ТГази дає
змогу змінювати їх розчинність, ступінь гідратації, термостабільність, а також їх
реологічні властивості. Специфічність ТГази до того чи іншого білка залежить
від молекулярної структури і фізико-хімічних властивостей субстрату (RuizCarrascal, Regenstein, 2002; Sharma, Lorenzen, Qvist, 2001). Використання казеїнату
натрію «Dairy Co», сироваткового білкового препарату «Drip free cas», міцелярного казеїну марки Willmax 80 та сухої маслянки, що містить фосфоліпіди, дає
змогу вирішити існуючі проблеми та збагатити м’ясні продукти додатковим
джерелом високоцінного у структурі харчування молочного білка (CastroBriones, Calderon, Velazquez, and etc., 2009). Як показали проведені дослідження
(табл. 1), для отримання пружного гелю раціональним є такий склад модельних
систем:
- фермент ТГ у кількості 0,65…0,70% і міцелярний казеїн — 2,0…2,2%;
- фермент ТГ у кількості 0,65…0,70% і казеїнат натрію — 2,3…2,5%;
- фермент ТГ 0,75…0,80% і білковий препарат «Drip free cas» — 3,0…3,5%;
- фермент ТГ 1,0…1,1% і суха маслянка — 3,0…3,5%.
Таблиця 1. Фізико-хімічні та структурно-механічні характеристики гелів (P≥0,95,
n=3)
Зразки
№1
фермент ТГ — 0,7% та
міцелярний казеїн 2,2%
№2
фермент ТГ — 0,7% та
казеїнат натрію 2,5%
№3
фермент ТГ — 0,8% та
білковий препарат «Drip
free cas» —3,0%
№4
фермент ТГ — 0,9% та
маслянка — 3,5%

Критична
концентрація
гелеутворення, %

Граничне
напруження зсуву,
кПа

Масова частка
відокремленої
вологи, %

0,7+2,2

4,9±0,2

2,75±0,14

0,7+2,5

5,0±0,2

2,89±0,14

0,8+3,0

5,1±0,1

3,71±0,12

0,9+3,5

5,2±0,1

3,25±0,12

За вказаних співвідношень структуруючі компоненти добре розчиняються
у холодній воді та швидко утворюють гель. За меншої концентрації препаратів
необхідно подовжувати час для гелеутворення, а утворена структура гелів є
слабкою та неміцною. За підвищення концентрації препаратів гель, відповідно,
більш структурований. У менш концентрованих гелях після 12 год збереження
відокремлювалася вільна волога, кількість якої збільшувалась зі зменшенням
вмісту структуруючих компонентів. Проте гелі на основі композиції «фермент
ТГаза 0,7% + міцелярний казеїн 2,2%» виявляли найменший синерезис.
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У процесі досліджень встановлено, що зі збільшенням вмісту структуруючих
компонентів збільшується критична концентрація гелеутворення, що, у свою
чергу, приводить до зростання граничної напруги зсуву (Dimitralopoulou, Ambrosiadis, Zetou & Bloukas, 2005). Граничне напруження зсуву становить для різних
видів гелів 4,9…5,2 кПа, що знаходиться в межах значень, прийнятих для шинкових виробів в оболонці. Відповідно до результатів досліджень (табл. 1) зразки 1,
2, 3 та 4 мають стійкі до синерезису гелеві структури.
Для оцінки ступеня впливу ферменту ТГаза та молочно-білкових препаратів
різної структурної конформації на структурно-механічні властивості реструктурованих шинкових виробів було досліджено зразки без заміни м’ясної сировини
(контрольний зразок) та з заміною м’ясної сировини на структуруючі компоненти у кількості 3,0%. Відповідно до рекомендацій виробників і функціональних
властивостей ступінь гідратації молочно-білкових препаратів у воді питній було
встановлено на рівні 1:4.
При вивченні структурно-механічних властивостей було встановлено, що
комплексне використання ТГази та молочних білків суттєво підвищує міцнісні
характеристики м’ясних систем з м’яса птиці та свинини напівжирної PSE і
термооброблених реструктурованих продуктів. Результати досліджень фізикохімічних, структурно-механічних характеристик і виходу реструктурованних
шинок з м’яса птиці та напівжирної свинини PSE представлені в табл. 2.
Аналізуючи дані табл. 2, необхідно відмітити, що напруга зсуву як у модельних зразках реструктурованих продуктів з м’яса птиці та свинини напівжирної
PSE без заміни м’ясної сировини, так і в зразках із заміною м’ясної сировини
змінюється залежно від складу структуроутворювача.
Таблиця 2. Фізико-хімічні, структурно-механічні характеристики і вихід
реструктурованих шинок з м’яса птиці та свинини напівжирної PSE

Показники

Зразки
№1
№2
№3
№4
ТГаза
ТГаза
ТГаза
Тгаза
Контроль, 0,7%+міцелярний 0,7%+казеїнат 0,8%+білковий 9%+маслянка
0%
казеїн 2,2%
натрію 2,5%
препарат
3,5%
«Drip free»
cas» 3,0%
67,83±1,34
74,62±1,24
74,26±1,21
73,58±1,28 73,61±1,22
14,57±0,68
17,33±0,76
17,23±0,76
17,82±0,69 18,14±0,63

Вміст вологи, %
Вміст білка, %
Вологоутримувальна
здатність, %
62,35±1,38
Напруга зсуву, кПа 189,86±1,42
Зусилля різання, кПа 175,32±1,31
Вихід, %
105,22±1,30
Втрати маси при
термообробці, % 15,35±1,13
Активність води 0,827±0,002

65,78±1,50
205,48±1,16
277,45±1,42
120,00±1,09

65,14±1,55
204,85±1,18
275,32±1,40
119,14±1,11

64,72±1,21 64,93±1,58
204,49±1,2 203,83±1,33
254,67±1,23 247,36±1,30
117,19±1,18 117,95±1,24

7,36±1,03
0,840±0,001

8,64±1,06
0,841±0,001

9,67±1,02
9,94±1,00
0,859±0,003 0,856±0,0014

При цьому структурно-механічні характеристики зразків без заміни м’ясної
сировини були нижчими порівняно зі значеннями зразків, виготовлених з гідратованими молочними білковими препаратами за відповідного рівня введення
146

———— Наукові праці НУХТ 2021. Том 27, № 6 ————

FOOD TECHNOLOGY
ТГази. Підвищення структурно-механічних характеристик реструктурованих
шинок з м’яса птиці та свинини напівжирної PSE викликане поперечним зшиванням білків і, як наслідок, змінами фізико-хімичних і сенсорних властивостей
продуктів, що доведено інструментальними дослідженнями основних структурномеханічних показників шинок. Встановлено, що формування ковалентних зв’язків, індукованих ТГазою, суттєва змінює реологічні показники шинок. Шинки з
ТГазою характеризуються більшими міцністними властивостями, оскільки нові
білкові зв’язки збільшують опір їх структури силам деформації. Міцність ТГоброблених шинок зростає на 41…57% залежно від виду білка-субстрату і суттєво перевищує значення показника зусилля різання контрольних зразків. Найбільша міцність структури була характерна для зразків №1, що містили ТГ —
0,7% та міцелярний казеїн — 2,2%. Додавання до модельних м’ясних систем з
м’яса птиці та свинини напівжирної PSE, ТГази та молочних білкових препаратів
позитивно впливає на міцність їх структури в цілому (Mugurama та ін., 2003).
Максимальне значення вологоутримувальної здатності також властиве зразкам з ферментом ТГзою та гідратованним препаратом міцелярним казеїном
(65,78%). Зростання вологоутримувальної здатності модельних м’ясних систем з
м’яса птиці та свинини напівжирної PSE корелювало зі зниженням втрат маси
при термообробці. Встановлене значне зниження втрат маси у дослідних зразках
порівняно з контрольним зразком — 15,35%. Найменші втрати маси при термообробці (7,36…9,94%) були властиві також зразкам з 0,70% ферменту ТГаза та з
2,2% міцелярного казеїну.
Незалежно від виду білка-субстрату та кількості його в складі реструктурованих шинок у дослідних зразках зафіксовано зростання пружно-еластичних
властивостей, зниження інтенсивності синерезису та підвищення виходу шинок.
При цьому найбільш монолітними є структури з частковою заміною м’ясної сировини на гідратований препарат міцелярного казеїну. На молекулярному рівні
молочні білки зв’язують воду за рахунок утворення водневих зв’язків усередині
гідратованого білка, що сприяє підвищенню щільності продукту .
При використанні ферменту ТГаза та молочних білкових препаратів різної
структурної конформації у модельних зразках з м’яса птиці та свинини напівжирної PSE спостерігалось збільшення вологоутримувальної здатності, зниження втрат маси продукту при тепловому оброблені, покращення як пластичних,
так і пружних властивостей продукту (Mugurama та ін., 2003).
Отже, можна стверджувати, що саме міцелярний казеїн за структурної близькості до фібриногену є більш чутливим до зшивання трансглютаміназою порівняно з сироватковими білками. Це можна пояснити тим, що її білки менш схильні
до реакції зшивання внаслідок глобулярної структури та наявності дисульфідних
зв’язків. Однак зшивання білків можна досягти за рахунок їхньої денатурації під
час термічного оброблення. Вміст казеїну у сухій маслянці значно менший, порівняно з молочно-білковим концентратом — казеїнатом натрію та міцелярним
казеїном, тому її технологічна ефективність нижча. Серед молочних білків казеїнова фракція є кращим субстратом для ТГази у зв’язку з легкодоступною, гнучкою і відкритою структурою ланцюга, порівняно з білками сироватки, що
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мають глобулярну структуру та менш доступні до реакції зв’язування, оскільки
дісульфідні зв’язки стабілізують глобулярну конформацію, що обмежує доступність ділянок зв’язування (Kishenko, Kryzhova, Filonenko, 2016).
Аналізуючи отримані результати дослідження структурно-механічних характеристик шинок, можна стверджувати, що солерозчинні білки, екстраговані з
м’ясної сировини, у поєднанні зі структуроутворюючими компонентами забезпечують монолітність і міцність реструктурованих продуктів порівняно з контролем.
Результати проведених досліджень доводять суттєву роль ТГази та білкасубстрату у підвищенні вмісту білка в складі реструктурованих шинок з м’яса
птиці та свинини напівжирної PSE. Так, використання ТГази та білка-субстрату
забезпечило зростання масової частки білка на 2,5…3,5%, якщо порівняти з
контролем.
Результати вивчення впливу структуроутворюючих компонентів з ТГзою та
молочними білковими препаратами на функціонально-технологічні властивості
м’ясних систем надають можливість прогнозувати характер взаємодії між структуруючими компонентами та регулювати якісні показники продукту (Шевченко,
Поліщук, Філоненко & Осьмак, 2020).
Загальна органолептична оцінка дослідних зразків шинок з м’яса птиці та
свинини напівжирної PSE була високою. Найбільш високими були показники,
що характеризували смак, колір і консистенцію дослідних зразків, про що свідчать дані табл. 3.
Таблиця 3. Органолептичні показники реструктурованих шинок з м’яса птиці та
свинини напівжирної PSE
Дослідні зразки
Основні
показники

Зовнішній
вигляд
Вигляд на
розрізі
Консистенція
Колір
Смак
Запах
Загальна
оцінка

№1
№2
№3
№4
ТГаза
ТГаза
ТГаза
ТГаза
Контроль 0,7%+міцелярний 0,7%+казеїнат 0,8%+білковий 0,9%+маслянка 3,5%
казеїн 2,2%
натрію 2,5% препарат Drip
free cas» 3,0%
4,2

4,9

4,5

4,5

4,5

4,4

4,9

4,9

4,8

4,8

4,3
4,3
4,2
4,4

4,9
4,8
4,7
4,4

4,9
4,8
4,7
4,4

4,7
4,8
4,6
4,4

4,7
4,8
4,7
4,3

4,3

4,8

4,7

4,6

4,6

Перспективи подальших досліджень полягають у використанні фермента
трансглютамінази та білка-субстрату з метою заміни структуроутворюючих
харчових добавок ферментом і молочними білками, що формують щільну консистенцію продуктів за рахунок «зшивання» білкових молекул.
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Висновки

За результатами досліджень встановлено, що заміна 2,2 до 3,5% свинини напівжирної на комплекс «трансглютаміназа+молочний білок-субстрат» у дослідних зразках позитивно впливає на міцність їх структури, при цьому найбільш
монолітними є структури з частковою заміною м’ясної сировини на гідратований
препарат міцелярного казеїн у кількості 0,7% ТГ та 2,2% міцелярного казеїну.
Доведено, що використання як структуруючих компонентів трансглютамінази та молочних білкових препаратів у м’ясних системах з м’яса птиці та свинини
напівжирної PSE підвищує міцнісні характеристики реструктурованих продуктів. Так, напруга зсуву для дослідних зразків зростає на 8,2%…7,9%.
Серед обраних молочних білкових препаратів казеїнова фракція є кращим
субстратом для ферменту ТГ у зв’язку з легкодоступною, гнучкою і відкритою
структурою ланцюга, якщо порівняти з білками сироватки.
Внесення структуруючих компонентів у складі 0,7% ферменту ТГ та 2,2%
міцелярного казеїну сприяє формуванню монолітності, еластичності, термостабільності реструктурованих шинок та покращує їх органолептичні характеристики.
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ABSTRACT
Hypertension is the most common cardiovascular disease.
This is a universal problem of the scale of the epidemic, which
affects 10—20% of the planet adult population and 40—50% of
people aged 50 and older. Traditionally, hypertension control
is focused on the renin-angiotensin system through inhibition of
the angiotensin converting enzyme. Inhibitors of angiotensin-Iconverting enzyme, which plays a major role in the regulation
of blood pressure, are among the biologically active peptides
isolated from whey proteins. Peptides which inhibit angiotensin
converting enzyme can be obtained from proteins-predecessorі
by enzymatic cleavage.
Therefore, the aim of the research was to establish the
presence of angiotensin converting enzyme inhibitory peptide
inhibitors among the products of proteolysis by various enzyme
preparations of whey proteins and to compare their inhibitory
effect on angiotensin converting enzyme. Whey proteins concentrate was used as a substrate in the research. Proteolysis was
performed using pancreatin, papain and neutral protease at
physiological values of pH and temperature during 120 minutes.
Using gel filtration on Sephadex G-25, the obtained hydrolysates were divided by molecular weights into three fractions,
which were analyzed for inhibitory activity against angiotensin converting enzyme. It was found that macromolecular
proteolysis products with the molecular weight of more than
5000 Da have practically no inhibitory effect on angiotensin
converting enzyme. The highest inhibitory activity was found
in fraction III, which contained peptides with the molecular
weight less than 1000 Da. The highest inhibitory effect was
shown by generalized fraction III, obtained by the action of
pancreatin on whey protein concentrate in physiological conditions.

DOI: 10.24263/2225-2924-2021-27-6-17
———— Scientific Works of NUFT 2021. Volume 27, Issue 6 ————

151

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

АНТИГІПЕРТЕНЗИВНІ ПЕПТИДИ У ПРОДУКТАХ
ПРОТЕОЛІЗУ КОНЦЕНТРАТУ СИРОВАТКОВИХ
БІЛКІВ МОЛОКА
В. Г. Юкало, К. Є. Дацишин, Л. А. Сторож
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Гіпертонія є найпоширенішим серцево-судинним захворюванням. Це універсальна проблема масштабів епідемії, яка зачіпає 10—20% дорослого населення
планети та 40—50% людей у віці 50 років і старших. Традиційно контроль гіпертонії зосереджується на системі ренін-ангіотензин через пригнічення ангіотензинперетворювального ензиму. Серед біологічно активних пептидів, виділених із
білків молочної сироватки, є інгібітори ангіотензин-I-перетворювального ензиму,
який відіграє основну роль у регуляції артеріального тиску. Пептиди, що інгібують ангіотензинперетворювальний ензим, можуть бути отримані з білківпопередників шляхом ферментативного розщеплення.
У статті встановлено наявність серед продуктів протеолізу сироваткових
білків різними ферментними препаратами інгібіторних пептидів ангіотензинперетворювального ензиму та порівняно їхню активність. Як субстрат при проведенні досліджень було використано концентрат сироваткових білків. Протеоліз проводили з використанням панкреатину, папаїну та нейтральної протеази при фізіологічних значеннях рН та температури протягом 120 хв. Отримані
гідролізати з використанням гель-фільтрації на сефадексі G-25 було розділено
за молекулярними масами на три фракції, які досліджували на інгібіторну дію
щодо ангіотензинперетворювального ензиму. Встановлено, що практично не
проявляють інгібіторну дію на ангіотензинперетворювальний ензим високомолекулярні продукти протеолізу з молекулярною масою більше 5000 Да. Найвища інгібіторна активність була виявлена у фракції, що містила пептиди з молекулярною масою менше 1000 Да. Найвищу інгібіторну дію показала узагальнена
фракція, отримана у фізіологічних умовах за дії панкреатину на концентрат
сироваткових білків.
Ключові слова: гітертонія, ангіотензинперетворювальний ензим, інгібіторні
пептиди.
Постановка проблеми. Ангіотензинперетворювальний ензим (АПЕ) класично пов’язують з системою ренін-ангіотензин, яка регулює периферійний кров’яний тиск. Деякі пептиди, які утворюються з основних білків сироватки молока,
мають здатність гальмувати АПЕ й отримали назву лактокініни. Найпотужніший
лактокінін β-LG f(142-148), виділений на сьогодні, здатний гальмувати АПЕ на
50% при концентрації 42,6 ммоль/л. Лактокініни загалом не володіють такою
інгібіторною дією, як синтетичні лікарські засоби, які, зазвичай, використовуються для лікування гіпертонії. Однак ці природні пептиди є функціональними
харчовими інгредієнтами для профілактики та лікування високого кров’яного
тиску. Протеолітичні дослідження з використанням ензимів різного походження
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свідчать про те, що саме ферментна специфічність, а не ступінь гідролізу, визначає інгібіторну дію гідролізатів білків сироватки на АПЕ. Для отримання гідролізатів білків сироватки молока використовують ферментні препарати тваринного,
мікробного та рослинного походження. У зв’язку з цим потрібно з’ясувати, чи
можуть при цьому утворюватися природні антигіпертензивні пептиди, які, як
відомо, звільняються при дії протеаз шлунково-кишкового тракту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Артеріальна гіпертензія є серйозною проблемою здоров’я і одним із найважливіших факторів ризику виникнення
різних серцево-судинних захворювань. Гіпертонія є причиною приблизно 40%
смертей від інсульту і 25% смертей від ішемічної хвороби серця в усьому світі.
Ангіотензинперетворювальний ензим відіграє важливу роль у регулюванні артеріального тиску, каталізує перетворення ангіотензину I в судинозвужувальний
ангіотензин II та інактивує брадикінін, важливий вазодилататор (Costa, Gontijo &
Netto, 2007; Mills, Stefanescu & He, 2020).
Сироваткові білки становлять приблизно 20% від загального вмісту білка коров’ячого молока та представлені такими основними фракціями, як α-лактальбумін (α-LA), β-лактоглобулін (β-LG) та альбумін сироватки (BSA). Значний
інтерес спрямований на сироваткові протеїни, як джерело біоактивних пептидів
(Sgarbieri, 2004; Abadía-García, Castaño-Tostado, Cardador-Martínez, Martín-delCampo & Amaya-Llano, 2021). Ці біоактивні пептиди володіють багатьма корисними для організму властивостями, такими як антихолестеролемічна, антиканцерогенна, протимікробна, антиоксидантна, імуностимулювальна та опіоїдна дія
(Hartmann & Meisel, 2007; Mann, Athira, Sharma, Kumar & Sarkar, 2019). Проте
найчастіше серед них зустрічаються лактокініни, здатні гальмувати активність
АПЕ та, відповідно, проявляти антигіпертензивну дію (Wu, Liao & Udenigwe,
2017).
Встановлено, що поряд із проявом інгібіторної дії лактокінів in vitro зниження
артеріального тиску може не відбуватися in vivo, оскільки пептид повинен абсорбуватися в кров’яне русло неушкодженим (Costa, Gontijo & Netto, 2007). Цей
висновок може вказувати на те, що гідролізати з високим вмістом ди- і трипептидів можуть бути більш біологічно активними, оскільки, як підтверджено
(Frenhani & Burini, 1999), харчовий білок всмоктується у вигляді цих невеликих
пептидів, а також вільних амінокислот. Пептиди, що гальмують АПЕ та мають
антигіпертензивні властивості, вивільняються шляхом ферментативної обробки
коров’ячого β-LG та концентрату сироваткових білків (КСБ) (Wang, Mao, Chenge,
Xiong & Ren, 2010). Зокрема, показано, що негідролізований β-LG має дуже низьку інгібіторну активність щодо АПЕ (Mulally, Meisel & FitzGerald, 1997), але
гідроліз (з використанням пепсину, трипсину, хімотрипсину та/або інших протеаз) призводить до високого рівня пригнічення АПЕ (73—90%). Припускають, що
гальмування АПЕ гідролізатами в основному спричинене низькомолекулярними
пептидами, оскільки фракції пермеату, отримані після фільтрації через мембрани
з розміром пор 1 кДа, дають відносно високу АПЕ-інгібіторну активність (PihlantoLeppälä, Koskinen, Piilola, Tupasela & Korhonen, 2000; Park, 2009; Mann et al.,
2019). Декілька антигіпертензивних пептидів були виділені та охарактеризовані
з α-LA і β-LG після гідролізу травними ферментами (Pihlanto-Leppälä, Koskinen,
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Piilola, Tupasela, & Korhonen, 2000; Sipola, Finckenberg, Korpela, Vapaatalo, & Nurminen, 2002; Chobert et al., 2005). Іншими вченими встановлено, що гідролізати
КСБ, отримані з використанням панкреатину, мали інгібіторну активність у межах
від 89 до 91%, а в гідролізатів КСБ, отриманих із папаїном, значення коливалась
від 17 до 70% (Mauro et al., 2014).
Вплив типу ферменту на АПЕ-інгібіторну активність білкових гідролізатів
досліджували багато вчених. Наприклад, Mullally та співавтори (Mullally, Meisel
& Fitzgerald, 1997) проводили дослідження з п’ятьма різними ферментами і показали, що найбільш ефективними були трипсин (88,6%) і хімотрипсин (87,7%),
потім короназа PP (78,2%), яка є фактично панкреатином, PTN 3,0S (60,8%) і,
нарешті, еластаза (35,5%) (PTN — комерційний ферментний препарат, збагачений трипсином).
Іншими дослідниками була проведена оцінка впливу алкалази, хімотрипсину
і протеоміксу щодо інгібіторної активності АПЕ ферментних гідролізатів ізоляту
сироваткового білка (Costa, Gontijo, & Netto, 2007). Вони встановили, що найкращий результат був отриманий за допомогою хімотрипсину завдяки вивільненню
ароматичних амінокислот у С-кінцевому положенні. Проведені дослідження
пояснюють, принаймні частково, високу ефективність панкреатину, оскільки дія
хімотрипсину, одного з ферментів, що міститься в цьому ферментному комплексі, повʼязана з розривом пептидних звʼязків, утворених карбоксильними групами ароматичних амінокислот. Унаслідок цього вивільняються пептиди з АПЕінгібіторною активністю. На відміну від панкреатину, папаїн проявляє тільки
ендопептидазну активність і діє при розщепленні субстратів, що містять амінокислотні залишки лізину, аргініну або валіну, утворюючи при цьому менш активні пептиди (Beynon, Bond, 2001; Mauro et al., 2014).
Той факт, що гідролізати сироваткового білка, отримані шляхом ферментативного гідролізу, мають нижчу інгібіторну активність щодо АПЕ, ніж, наприклад, синтетичний каптоприл, не перешкоджає застосуванню пептидів, отриманих
із сироваткового білка, для лікування та профілактики гіпертонії. Насправді, очікується, що природні інгібіторні пептиди, на відміну від каптоприлу, не матимуть
небажаних побічних ефектів (Mullally, Meisel, & Fitzgerald, 1997). Синтетичні інгібітори АПЕ, такі як каптоприл, еналаприл, лізиноприл і алацеприл є надзвичайно ефективними в регулюванні артеріального тиску і використовуються як
клінічні антигіпертензивні препарати. Однак при їх застосуванні спостерігаються
різноманітні побічні ефекти, зокрема, алергічні реакції, висипання на шкірі, кашель та порушення смаку (Mills, Stefanescu & He, 2020). Тому триває постійний
пошук нетоксичних, безпечних та інноваційних інгібіторів АПЕ для лікування
високого кров’яного тиску. З цієї причини використання біологічно активних
природних антигіпертензивних пептидів, отриманих з білків сироватки молока, є
перспективним шляхом вирішення цієї проблеми, а також уникнення небажаних
ефектів синтетичних гіпотензивних препаратів.
Мета дослідження: виявлення антигіпертензивних пептидів у гідролізатах
концентрату сироваткових білків, отриманих у фізіологічних умовах з використанням протеолітичних препаратів тваринного, рослинного і мікробіологічного
походження та дослідження їх інгібіторної дії на АПЕ.
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Матеріали і методи. Для проведення протеолізу використовували такі ензимні препарати: нейтральна протеаза і папаїн фірми «Barret industrial limited» (Велика Британія) і панкреатин виробництва ПрАТ «Технолог» (Україна). Як субстрат
брали концентрат сироваткових білків, вироблений на ТОВ «Бучацький сирзавод» (Україна) згідно з проєктом ТУ У 15.5-00419880-ХХХ:2011 «Концентрат
сироваткових білків (КСБ-УФ). Технічні умови» (КСБ).
Для гель-фільтрації використовували сефадекс G-25 фірми «Pharmacia»
(Швеція). Гель-фільтрацію проводили в колонках фірми «Reanal» (Угорщина).
Спектрофотометрію продуктів протеолізу концентрату сироваткових білків проводили на спектрофотометрі СФ-46. Концентрацію протеїнів і продуктів протеолізу у хроматографічних фракціях визначали спектрофотометрично за поглинанням при довжині хвилі λ=280 нм.
Фракційний склад КСБ аналізували експрес-методом електрофорезу в анодній системі однорідного ПАГ (Yukalo, Datsyshyn & Storozh, 2019). Кількісну обробку електрофореграм проводили, використовуючи функцію зчитування графічних зображень imread (Юкало, Яворський, Сторож & Соловодзінська, 2007).
Математично-статистичну обробку результатів дослідження виконували з використанням пакетів програми Microsoft Office Excel 2007.
Результати і обговорення. Концентрат сироваткових білків є інгредієнтом,
який широко використовується в багатьох харчових продуктах завдяки чудовим
функціональним властивостям його білків. Тому для отримання гідролізатів сироваткових білків як субстрат був використаний КСБ. Його фізико-хімічні показники наведені у табл. 1.
Таблиця 1. Фізико-хімічні показники КСБ
Фізико-хімічні показники продукту
Масова частка вологи, %
Масова частка золи, %
Масова частка лактози, %
Масова частка жиру, %
Індекс розчинності, см3 сухого осаду
Кислотність, °Т
Масова частка білка, %

Значення показника
7,85
4,80
11,35
4,0
0,3
16,8
72,0

Перед проведенням досліджень у концентраті сироваткових білків було
охарактеризовано фракційний склад протеїнів. Результати денситометричного
аналізу електрофореграми КСБ свідчать про типовий розподіл протеїнових
фракцій сироватки молока. Типовий розподіл протеїнових фракцій сироватки
молока: β-LG, α-LA, альбумін сироватки крові (BSA), імуноглобуліни (IG) та
окремі високомолекулярні компоненти протеозо-пептонної фракції (PPF) добре
видно на денситограмі. Для проведення гідролізу використовували 15% розчин
КСБ. Гідроліз проводили при фізіологічних значеннях температури (37°С) та рН
(7,9), які забезпечують утворення природних біологічно активних пептидів
(БАП) за дії протеаз підшлункової залози (Madadlou & Abbaspourrad, 2016; Mann
et al., 2019). Для проведення досліджень використовували співвідношення
ензим:субстрат — 1:20. Такі співвідношення були обґрунтовані авторами, що
проводили дослідження з отримання гідролізатів сироваткових білків (Головач
& Курченко, 2012; Шаркова, Жукотський, Авдєєва & Декуша, 2013).
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Як ферментні препарати для проведення досліджень було використано папаїн,
панкреатин та нейтральну протеазу, оскільки саме такі ензими найчастіше застосовуються дослідниками при отриманні гідролізатів сироваткових білків, що
мають інгібіторний ефект щодо АПЕ.
Під час проведення гідролізу КСБ періодично відбирали проби для спектрофотометричного визначення продуктів гідролізу, розчинних у трихлороцтовій
кислоті (ТХО). Окрім того, відбирали зразки для хроматографічного та електрофоретичного аналізу. Результати дослідження утворення ТХО-розчинних продуктів протеолізу КСБ показані на рис. 1.
На діаграмах видно, що впродовж перших 60 хв гідроліз проходить досить
інтенсивно та практично завершується до 120 хвилини. В гідролізатах 15% КСБ,
отриманих за дії панкреатину, папаїну і нейтральної протеази визначали інгібіторну дію на ангіотензинперетворювальний ензим. Для цього гідролізати, отримані у фізіологічних умовах протягом 120 хв, фільтрували і розводили дистильованою водою (у 5 разів) і відфільтровували нерозчинні продукти протеолізу.
Фільтрат наносили на колонку з сефадексом G-25 і проводили гель-фільтрацію.
Результати гель-фільтрації показані на рис. 2, 3, 4. В результаті гель-фільтрації на
G-25 кожен із гідролізатів, отриманих із використанням трьох різних ферментних
препаратів, було розділено на три фракції. Продукти протеолізу фракції І мали
молекулярну масу більше 5000 Да, фракції ІІ — від 1000 Да до 5000 Да; фракція
ІІІ містила низькомолекулярні пептиди з молекулярною масою менше 1000 Да.
Над кожним графіком позначені об’єднані фракції, для яких визначали інгібіторну дію щодо АПЕ.
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Рис. 1. Протеоліз концентрату сироваткових білків протеолітичними препаратами
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Рис. 2. Хроматограма гідролізату КСБ, отриманого за дії панкреатину

Відібрані хроматографічні фракції кожного гідролізату, як показано на рис. 2,
3 та 4, тестували на інгібіторну дію щодо АПЕ за методом (Cushman & Cheung,
1971). При цьому використовували синтетичний субстрат гіпурил-L-гістидин-Lлейцин та АПЕ з легень кролика. Гіпурову кислоту, яка утворювалась в результаті дії АПЕ на субстрат, екстрагували етилацетатом. Після випаровування етилацетату залишок розчиняли у воді і вимірювали оптичну густину при 228 нм на
спектрофотометрі СФ-46.
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Рис. 3. Хроматограма гідролізату КСБ, отриманого за дії нейтральної протеази
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Рис. 4. Хроматограма гідролізату КСБ, отриманого за дії папаїну

Як контроль було використано негідролізований КСБ. Результати досліджень
інгібіторної дії представлені в табл. 2.
Таблиця 2. Інгібіторна дія продуктів протеолізу КСБ на активність АПЕ (n=3)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Концентрація
Інгібіторний
водорозчинних
Фракції продуктів протеолізу
ефект щодо АПЕ,
продуктів протеолізу,
%
мг/мл
КСБ + панкреатин (фракція І)
443,7±13,7
1,23±0,57
КСБ + панкреатин (фракція ІІ)
251,3±6,54
17,36±1,48
КСБ + панкреатин (фракція ІІІ)
282±8,83
40,17±6,19
КСБ + нейтральна протеаза (фракція І)
269±13,67
0,5±0,34
КСБ + нейтральна протеаза (фракція ІІ)
221,7±11,89
4,83±2,37
КСБ + нейтральна протеаза (фракція ІІІ)
111±11,43
34,3±4,62
КСБ + папаїн (фракція І)
227±10,42
0,73±0,37
КСБ + папаїн (фракція ІІ)
226,3±7,36
5,87±1,72
КСБ + папаїн (фракція ІІІ)
92±7,48
36,37±5,3

Високомолекулярні продукти протеолізу (≥5000 Да) практично не проявляють
інгібіторної дії на АПЕ. Найвища активність виявлена у фракції ІІІ. Це пептиди з
М≤1000 Да. Найвищу інгібіторну дію показала узагальнена фракція ІІІ, отримана
за дії панкреатину на КСБ. Очевидно, що в цьому випадку утворюються природні
антигіпертензивні пептиди.
Висновки

Із концентрату сироваткових білків у фізіологічних умовах було отримано
гідролізати з допомогою ферментних препаратів панкреатину, папаїну та нейтра158
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льної протеази. З використанням гель-фільтрації на сефадексі G-25 кожен з отриманих гідролізатів було розділено на три фракції за молекулярною масою:
М≥5000 Да, М 1000—5000 Да та М≤1000 Да.
Отримані хроматографічні фракції кожного гідролізату тестували на інгібіторну дію стосовно АПЕ. Встановлено, що продукти протеолізу з молекулярною
масою більше 5000 Да (фракція І) практично не проявляють інгібіторної дії на
АПЕ. В усіх випадках найвища активність спостерігалась у третій фракції, яка
містила низькомолекулярні пептиди з молекулярною масою менше 1000 Да. При
цьому максимальна інгібіторна дія на АПЕ була в третьої фракції гідролізату,
отриманого у фізіологічних умовах з використанням ферментного препарату
«Панкреатин».
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ABSTRACT
Nowadays, the interest to exploration of free-radical oxidation processes and, as a result, of remedies to impact them has
significantly increased. It is connected with the facts that, upon
worsening of the ecological situation and influences of various
extreme factors, the concentration of active oxygen forms like
О–., .ОН, Н2О2 that are able to damage the nucleic acid molecules, deactivate enzymes, and break the cellular membranes
rises dramatically. This, in turn, may trigger different pathological states in the human body.
To regulate the free-radical processes, it is expedient to use
the biologically active substances (BAS) that reveal their antioxidant properties. They comprise the preparations of both synthetic and natural origin, among which the plant remedies that
include bioflavonoids, carotenoids, essential fatty acids and so
on are of the great significance. Using the mentioned preparations is believed to be prospective owing to the fact that, upon
being the natural antioxidants, they do easily and organically
participate in metabolic processes in the body and show practically no side effects typical to other remedies.
The authors of this article, having based on the numerous
experiments on cultivated and wild berries, affirmed the qualitative and quantitative compound of antioxidant substances.
The data obtained are scientifically substantiating the expedience of using the natural materials to block the free-radical processes on their initial stages, on which the active oxygen forms
are active, in order to defend the human body from damages and
pathological states. There is confirmed that just bioantioxidants
are the most effective natural remedy to protect the biological
structures of the human body from the excessive amounts of free
radicals, including superoxides, peroxides etc.
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ЯГІДНІ КУЛЬТУРИ ЯК КОНЦЕНТРАТОРИ ЕФЕКТИВНИХ
АНТИОКСИДАНТІВ
Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко
Національний університет харчових технологій
Останнім часом значно підвищився інтерес до дослідження процесів вільнорадикального окислення і, як наслідок, до препаратів, здатних впливати на інтенсивність цих процесів. Це повʼязано з тим, що в умовах погіршення екологічної обстановки, під впливом різних екстремальних чинників в організмі спостерігається значне підвищення концентрації активних форм кисню (АФК), таких
як О–⋅, ⋅ОН, Н2О2 тощо, здатних ушкоджувати молекули білків, нуклеїнових кислот, інактивувати ферменти, руйнувати мембрани клітин, що, у свою чергу,
призводить, до розвитку різних патологічних станів організму.
Для регулювання вільнорадикальних процесів в організмі застосовують біологічно активні речовини (БАР), що проявляють антиоксидантні властивості. До
них належать препарати як синтетичного, так і природного походження, серед
яких неабияке значення мають ті рослинні препарати, до складу яких входять
біофлавоноїди, каротиноїди, есенціальні жирні кислоти тощо. Використання
подібних препаратів надзвичайно перспективне, оскільки вони, будучи природними антиоксидантами, легко та органічно вступають у метаболічні процеси в
організмі і практично не дають побічних ефектів, властивим синтетичним препаратам.
У статті на основі численних експериментальних досліджень культивованих
і дикорослих ягід установлено якісний та кількісний склад сполук антиоксидантної дії. Отримані дані науково обґрунтовують доцільність застосування природних матеріалів для блокування вільнорадикальних процесів на початкових
стадіях їхнього розвитку, ініціаторами яких є активні форми кисню, захищаючи
таким чином організм людини від ушкоджень і патологічних станів. Констатовано, що саме біоантиоксиданти є найбільш ефективним природним засобом
захисту біологічних структур організму людини від надмірної кількості вільних
радикалів, у тому числі супероксидів, перекисів тощо.
Ключові слова: антиоксиданти, окислення, вільні радикали, ягоди, системи
організму.
Постановка проблеми. Останнім часом у біологічній і медичній літературі
все більше уваги приділяють таким поняттям, як «антиоксиданти», «антиоксидантний захист організму», «перекисне окислювання ліпідів», «вільнорадикальне ушкодження клітини й субклітинних структур» тощо.
І це не випадково. Як показали дослідження останніх років, більшість найпоширеніших захворювань (атеросклероз, рак, інфекційні хвороби тощо) розвиваються внаслідок зміни інтенсивності реакцій, перебіг яких відбується за участі
вільних радикалів, і в разі, коли система антиоксидантного захисту організму не
здатна забезпечити їх надійне знешкодження. Більш того, сьогодні існує понад
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500 теорій старіння організму людини, і найбільш обґрунтованою вчені вважають теорію вільнорадикального старіння (В. Фролькіс).
Висока реакційна здатність вільних радикалів призводить у живому організмі
до прискорення процесів окислення, в результаті чого руйнуються мембрани
клітин та їхня молекулярна основа, що викликає численні патологічні стани:
онкологічні хвороби (Меншиева & Зеньков, 1994), хвороби генетичного характеру (Armstrong, 2002), діабет ІІ типу, атеросклероз, кардіонедостатність (Miwa,
Beckman & Muller, 2008). Тому в останні десятиріччя тема вільних радикалів і
реакційно здатних кисневмісних сполук викликає підвищену увагу як наукової
спільноти, так і широкої громадськості.
Результати аналізу літературних джерел і власних досліджень дають підстави
стверджувати, що майбутнє цієї проблеми за природними антиоксидантами —
біоантиоксидантами, тому що вони відіграють надзвичайно велику роль у захисті
біологічних структур від окислення. Ця група антиокислювальних речовин є необхідним компонентом усіх тканин і клітин живих організмів, де вони в нормальних фізіологічних концентраціях підтримують на постійно низькому рівні
вільнорадикальні автоокислювальні процеси. Людина з огляду на особливості
біохімічних функцій свого організму або не здатна синтезувати достатню кількість сполук-інгібіторів, або має їх в організмі в обмеженій кількості, тому основні антиоксиданти повинні надходити з їжею.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протистояти розповсюдженню
вільнорадикальних процесів здатні сполуки-антиоксиданти різної хімічної природи (біофлавоноїди, аскорбінова кислота, каротиноїди тощо), які в певних концентраціях входять до складу харчових продуктів (Toor & Savage, 2006; Ishiguro,
Yahara & Yoshimoto, 2007), і їх споживання запобігає накопиченню в клітинах
організму вільних радикалів (Becker, Nissen & Skibsted, 2004). На відміну від синтетичних препаратів, біоантиоксиданти легко й органічно вступають у метаболічні процеси в організмі і практично не дають побічних ефектів (Сімахіна, 2011).
Відомі на сьогодні результати досліджень у цьому напрямі свідчать про
перспективність вибору як антиоксидантів плодоовочевих культур, лікарських
рослин, зважаючи на їхню доведену здатність підтримувати захисні функції
власної антиоксидантної системи організму людини (Saura-Calixto & Goni, 2006),
інгібувати всі етапи вільнорадикальних реакцій (Van der Sluis, Dekker … &
Jongen, 2000), забезпечуючи стабілізацію ліпідів у складі мембран (Samotyja &
Majecka, 2007).
Донедавна більшість наукових праць була присвячена з’ясуванню антиоксидантної активності аскорбінової кислоти, вітамінів А і Е, каротиноїдів. Наприклад, було встановлено нові факти дії механізму біологічного впливу аскорбінової
кислоти (Тимирханова, Абдуллина & Кулагина, 2007): це відсутність гіпервітамінозу С навіть при вживанні великих доз аскорбінової кислоти в лікуванні та
профілактиці різних хвороб, для яких характерне посилення вільнорадикальних
процесів унаслідок виснаження природного антиоксидантного захисту організму.
Нині ж увагу науковців дедалі більше привертають Р-активні сполуки фенольного походження (біофлавоноїди): катехіни, антоціани, лейкоантоціани, флавонові глікозиди, хлорогенова кислота тощо. І це науково обґрунтовано (Меншиева
& Зеньков, 1994; Sun, Chu, Wu & Liu, 2002; Kjersti, 2004).
———— Scientific Works of NUFT 2021. Volume 27, Issue 6 ————

163

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Антиоксидантна активність є однією з найважливіших характеристик природних та синтетичних сполук, і виявляється вона у перехопленні та нейтралізації
вільних радикалів, які виникають у результаті фізіологічних процесів у клітинах
живого організму і здатні атакувати життєво важливі мішені, призводячи до виникнення різних хвороб, у тому числі онкологічних (Анисимович, Дейнека … &
Фролов, 2010). Серед цих природних джерел істотне місце посідає плодовоягідна сировина (Шестопал, 2011; Сімахіна & Халапсіна, 2016), багата на сполукиантиоксиданти, передусім аскорбінову кислоту та біофлавоноїди. Серед останніх
надзвичайно потужними антиоксидантами є антоціани (Mazza & Miniati, 1993;
Harborne, 2001). Вони при взаємодії з вільним радикалом віддають протон, перетворюючи радикал на молекулярний продукт, а самі перетворюються на слабкий
радикал, нездатний брати участь у продовженні ланцюгової реакції (Лашен,
Бортников & Карманов, 2007).
Основні антиоксиданти (аскорбінова кислота, біофлавоноїди, каротиноїди
тощо) повинні надходити з їжею або у вигляді плодово-ягідної сировини, або у
складі харчових продуктів, збагачених комплексами біоактивних сполук, вилучених із лікарської сировини. Інгредієнти рослинної сировини мають здатність
діяти синергічно, що визначає доцільність вилучення із сировини не однієї сполуки, а їхнього комплексу. Досвід фармакологів показує (Чекман, 2000), що в
складних композиціях легше домогтись гармонізації системи активних і допоміжних речовин для підвищення ефективності такого комплексу, а, відповідно,
посилення захисних властивостей власної антиоксидантної системи організму
людини.
Незважаючи на те, що основу вивчення БАР плодово-ягідних культур і лікарських рослин закладено ще в 60—70-ті роки минулого століття (Чекман, 2000;
Петрова, 1986), вичерпних даних щодо їх вмісту в різних видах рослин і антиоксидантної активності досі немає. Це обмежує спектр їх використання в харчових технологіях і створення нової продукції антиоксидантного спрямування, а
отже, нівелює можливість блокування вільнорадикальних процесів, ініціаторами
яких є активні форми кисню, на початкових стадіях розвитку. Відсутні поки що
ефективні способи отримання комплексів біологічно активних речовин антиоксидантної дії з орієнтацією на залучення дешевої сировини та доступного
технологічного обладнання.
Мета дослідження: виявити серед культивованих і дикорослих ягід концентратори антиоксидантів (аскорбінової кислоти, біофлавоноїдів, каротиноїдів),
скласти за цим показником їх рейтинговий список, визначити практичне використання у харчових технологіях.
Викладення основних результатів дослідження. Досліджено культивовані
сорти ягід: вишня, малина, смородина чорна, порічка червона; дикорослі види:
аронія чорноплідна, чорниця, ожина, калина, журавлина, суниці. Здійснили оцінку обраних ягід для визначення вмісту аскорбінової кислоти, біофлавоноїдів,
каротиноїдів із точки зору подальшого використання зазначених рослин у виробництві продуктів антиоксидантного спрямування.
Досліджували окремо культивовані сорти ягід та дикорослі види, оскільки
кожна з цих груп відзначається різним співвідношенням основних біокомпонентів, зважаючи на умови їх вирощування і більшу стійкість дикорослих видів
до несприятливих чинників довкілля.
164

———— Наукові праці НУХТ 2021. Том 27, № 6 ————

FOOD TECHNOLOGY
Визначення вмісту антиоксидантів проводили за такими методиками: визначення вмісту вітаміну С ґрунтується на використанні 2,6-дихлорфеноліндофеноляту натрію (Дадали & Макаров, 2003); вміст біофлавоноїдів визначали колориметричним методом, який ґрунтується на формуванні флавоноїд-алюмінієвого
комплексу (Viña & Chaves, 2006); вміст каротиноїдів визначали загальновідомим
методом, який базується на екстрагуванні каротину за допомогою органічних
розчинників, та вимірювали оптичну густину розчину на спектрофотометрі (Juntachote & Berghofer, 2005).
У табл. 1 і 2 наведено результати визначення основних антиоксидантів у
культивованих сортах ягід (табл. 1) та дикорослих видах (табл. 2) і ступінь
забезпечення ними добової потреби організму, відповідно до Наказу МОНУ
«Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних
харчових речовинах та енергії» (Про затвердження, 2017).
Таблиця 1. Вміст основних антиоксидантів у культивованих сортах ягід, мг/100 г
Дослідні
зразки
Вишня
Малина
Смородина
чорна
Порічка
червона

Аскорбінова кислота
Біофлавоноїди
Забезпечення
Забезпечення
Вміст добової потреби, Вміст
добової
%
потреби, %
62,2
31,1
1340
268
51,4
25,7
12,85
257

Каротиноїди
Забезпечення
Вміст
добової
потреби, %
2,4
40
1,2
20

234

117

18,58

372

2,8

63,3

49,4

24,7

1305

261

1,15

23

Таблиця 2. Вміст основних антиоксидантів у дикорослих ягодах, мг/100 г
Дослідні
зразки
Аронія
чорноплідна
Чорниця
Ожина
Калина
Журавлина
Суниці

Аскорбінова кислота
Забезпечення
Вміст
добової
потреби, %

Біофлавоноїди
Забезпечення
Вміст
добової
потреби, %

Каротиноїди
Забезпечення
Вміст
добової
потреби, %

129

64,5

2466

493,2

4,9

81,6

54,6
68,8
39,4
36,6
104

27,3
34,4
19,7
18,3
52

2143
2447
1345
1076
1978

428,6
489,4
269,0
215,0
395,6

1,4
1,57
1,7
0,56
1,35

23,3
26,4
28,3
9,3
22,5

Досліджувані культурні сорти та дикорослі види мають досить високий вміст
аскорбінової кислоти і біофлавоноїдів. Як і слід було очікувати, дикорослі ягоди
мають вищий вміст біофлавоноїдів, ніж культивовані. Наприклад, ступінь забезпечення добової потреби у біофлавоноїдах для культивованих сортів становить
від 257% до 372%, а для дикорослих ягід цей показник перебуває в інтервалі від
74,6% до 493,2%. Таким чином, до ягід із високим вмістом біофлавоноїдів належать усі досліджені культури.
За деякими винятками, спостерігається кореляція між вмістом аскорбінової
кислоти та біофлавоноїдів для кожного виду рослин. На думку науковців, динамічна рівновага такої системи може перебувати у стійкому стані лише за певних
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концентраційних співвідношень флавонових сполук і аскорбінової кислоти. Зміна концентрації одного із компонентів системи викликає зсув рівноваги в ту чи в
іншу сторону і призводить до ослаблення стабілізуючого чинника обох вітамінів стосовно один одного, а також зниження антиоксидантного ефекту їхньої дії.
Третій чинник, за яким оцінювали антиоксидантний потенціал ягідної сировини, — вміст каротиноїдів. Загалом ягоди не можна віднести до багатих на каротиноїди джерел, окрім окремих видів шипшини, глоду, аронії чорноплідної,
горобини, обліпихи. В монографії Віри Петрової (Петрова, 1986) зазначається,
що максимальну кількість каротинів містять цілком зрілі плоди, причому накопичення цієї групи БАР відбувається нерівномірно — сформовані плоди мають
певну їх концентрацію, потім вона дещо знижується і різко зростає на час повного дозрівання.
За отриманими даними, найбільше каротиноїдів містять аронія чорноплідна
(4,9 мг/100 г), смородина чорна (3,8 мг/100 г), вишня (2,4 мг/100 г), калина і ожина
(1,7 мг/100 г і 1,57 мг/100 г відповідно).
Згідно з даними табл. 1 і 2, за показником загального антиоксидантного потенціалу дикорослі ягоди (окрім журавлини) мають явні переваги перед культивованими сортами, і якщо серед культивованих ягід максимальний загальний вміст
антиоксидантів становить 2096 мг/100 г продукту (ягоди смородини чорної), то,
наприклад, для дикорослої аронії чорноплідної він досягає 2600 мг/100 г продукту. Виявлена тенденція підтверджує результати інших дослідників (Mazza &
Miniati, 1993; Петрова, 1986).
За наведеними показниками сформовано рейтинговий список культивованих
і дикорослих ягід за спадаючим загальним вмістом сполук-антиоксидантів.
Таблиця 3. Рейтинговий список культивованих і дикорослих ягід за загальним
вмістом сполук-антиоксидантів
Вміст сполук-антиоксидантів, мг/100 г
Культивовані ягоди
Дикорослі ягоди
Смородина чорна — 2096
Аронія чорноплідна — 2600
Вишня — 1405
Ожина — 2517
Порічка червона — 1356
Чорниця — 2199
Малина — 1338
Суниці — 2084
Калина — 1386
Журавлина — 1113

Добова потреба організму людини в досліджуваних антиоксидантах складає:
біофлавоноїди — 250 мг, аскорбінова кислота — 200 мг, каротиноїди — 6 мг (Про
затвердження, 2017). Причому всі ці сполуки мають надходити в організму одночасно, оскільки вони справляють позитивний ефект лише за умови спільної присутності (Спиричев, 2003). Тому досить важливим є доведений факт наявності у
багатьох видах культивованих та дикорослих ягід значних концентрацій цих
антиоксидантів, які за отриманими результатами в декілька разів перевищують
мінімальну добову потребу: 100 г аронії чорноплідної — у 3,68 раза, 100 г смородини чорної — у 2,97 раза.
Установлена дієтологами добова потреба в цих антиоксидантах (706 мг) є мінімально необхідною, а сьогодні в умовах урбанізації слід уже говорити не просто
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про стан здоров’я, а про «оптимальне здоров’я». Цей термін і його визначення:
«Оптимальне здоров’я — це найкращий стан здоров’я, яким людина може володіти, виходячи з її минулого та генетичної спадковості», запропонував американський учений, директор Центру оптимального здоров’я при Інституті здоров’я
Nutrilite Дьюк Джонсон (Johnson, 2009). Тому такий природний запас антиоксидантів у складі ягідних культур надає можливість забезпечити не лише мінімальні
потреби організму, а й такі, що виводять стан здоров’я людини на вищий, оптимальний рівень.
Виходячи з добової потреби організму в досліджених антиоксидантах, а також
ступеня їх накопичення в ягідних культурах, можна цілком обґрунтовано віднести
ті з них, які мають загальний вміст антиоксидантів 1400 мг/100 г продукту і
більше (перевищує вдвічі добову потребу), до концентраторів природних антиоксидантів і за цим показником обирати ягоди для отримання продуктів антиоксидантного спрямування в різних галузях харчової промисловості та ресторанному господарстві.
Висновки

Найбільш перспективним напрямом пошуку нових антиоксидантів є дослідження різноманітних біологічно активних речовин, що містяться в природній
сировині. Тому сьогодні інтенсивно розширюється спектр рослин з виявленим
високим вмістом антиоксидантів, і це надає можливість пропонувати їх як для
захисту харчових продуктів від неферментативного окислення, так і для конструювання та виробництва на їхній основі функціональних харчових продуктів з
компонентами антиокислювальної дії.
При збагаченні традиційних харчових середовищ біоантиоксидантами слід
враховувати той факт, що вони виявляють синергічну дію. Наприклад, у зв’язку
з тим, що в молекулі аскорбінової кислоти містяться полярні і неполярні групи,
вона взаємодіє як із глютатіоном (трипептидом), так і з ліпідними антиоксидантами, посилюючи їхню антирадикальну активність.
Завдяки цьому антиперекисний механізм антиоксидантної системи у складі
нових харчових продуктів забезпечуватиме нейтралізацію надмірної кількості
вільних радикалів і продуктів вільнорадикальних процесів.
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ABSTRACT
Modern technology of dairy production is characterized by
the improvement of individual technological stages with the focus on quality and quantity preservation. Improvement of whey
cheeses technology with the use of modern ingredients is urgent
not only to expand the range, but also to rationalize the production stages. Probably, the addition of components such as food
fibers with multifunctional properties in appropriate amounts
will accelerate the structure formation process in the finished
product. Technological and consumer characteristics, storage period for food products is largely determined by the properties of
water, which is contained in them, both in free and bound form.
When dissolving, an interaction takes place — a certain number
of water molecules bind to the solute molecules, reducing the
amount of free (unbound) liquid. The amount of free and bound
water in the finished product actively affects the storage period.
Whey-cream cheeses without and with the addition of wheat
food fibers and sesame fibers were used for the research.
The thermoanalytical method was used to determine the
forms of moisture connection in whey-cream cheese with food
fibers. This method is traditional in the definition of chemical
reactions and physical transformations under the heat influence
in multicomponent systems between individual compounds.
Thermal processes are accompanied by changes in the internal
heat content of the system. Conversion leads to consumption or
generation of heat. Such thermal effects were detected by the
method of differential thermal analysis.
It was established that the addition of food fibers’ complex
to the composition of whey-cream cheese increases the hydrophilicity and growth in the specific heat of dehydration in the
finished product.
The research results confirm the expedience of adding food
fibers to whey-cream cheese to bind free moisture, ensure constant quality indicators and predict the storage period of the finished product.
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ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ ЗВ’ЯЗКУ ВОЛОГИ В СИРОВАТКОВЕРШКОВОМУ СИРІ З ХАРЧОВИМИ ВОЛОКНАМИ
К. В. Овсієнко, А. В. Тимчук, О. В. Грек
Національний університет харчових технологій
Сучасна технологія виробництва молочних продуктів характеризується удосконаленням окремих технологічних етапів з акцентом на збереженні якості та
кількості. Актуальним є удосконалення технології сироваткових сирів з використанням сучасних інгредієнтів не тільки для розширення асортименту, а й для
раціоналізації стадій виготовлення. Ймовірно, додавання таких складових, як
харчові волокна, з поліфункціональними властивостями у відповідних кількостях
сприятиме прискоренню процесу структуроутворення в готовому продукті.
Технологічні та споживчі характеристики, термін зберігання харчових виробів
багато в чому визначається властивостями води, що міститься в них у вільній
і зв’язаній формі. При розчиненні проходить взаємодія — певна кількість молекул води зв’язується з молекулами розчиненої речовини, зменшуючи кількість
вільної (незв’язаної) рідини. Кількість вільної і зв’язаної води в готовому продукті активно впливає на терміни зберігання.
Для досліджень використовували сироватко-вершкові сири без та із внесенням пшеничних харчових волокон і кунжутної клітковини.
Для визначення форм зв’язку вологи в сироватко-вершковому сирі з харчовими
волокнами використовували термоаналітичний метод, що є традиційним у визначеннях хімічних реакцій і фізичних перетворень під дією тепла у багатокомпонентних системах між окремими з’єднаннями. Термічні процеси завжди
супроводжуються зміною внутрішнього тепловмісту системи. Перетворення
веде до споживання або до виділення тепла. Саме такі теплоефекти були виявлені методом диференціально-термічного аналізу.
Встановлено, що додавання комплексу харчових волокон до складу сироватковершкового сиру підвищує гідрофільність і зростання питомої теплоти дегідратації готового продукту.
Результати підтверджують доцільність додавання харчових волокон до
сироватко-вершкового сиру для зв’язування вільної вологи, забезпечення сталих
показників якості та прогнозування термінів зберігання готового продукту.
Ключові слова: молочна сироватка, сироватко-вершковий сир, пшеничні
харчові волокна, кунжутна клітковина, термогравіметричний метод.
Постановка проблеми. Одним із способів переробки молочної сироватки
шляхом концентрування білків є виробництво сироваткового сиру. Окрім найбільш відомого сиру рикота, сироватка може бути використана для отримання
коричневого сиру (Brunost, Gjetost, Mysost тощо), відомого особливо в скандинавських країнах (Zadow, 2012). Актуальним є удосконалення технології сироваткового сиру з використанням сучасних інгредієнтів для раціоналізації процесу
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структуроутворення за рахунок додавання поліфункціональних харчових волокон.
Виробництво коричневого сиру базується на випаровуванні вологи з сироватки або молочної суміші за температури 65±1°С та тиску 0,8 МПа до масової
частки сухих речовин 60±2%, внесення жирового компонента, після чого відбувається структуроутворення маси до 73±2% сухих речовин за певних режимів
(Храмцов, 2011). Потребує додаткових досліджень стан вологи у сироватковершковому сирі з харчовими волокнами для забезпечення відповідних термінів
зберігання.
Вода в харчових продуктах відіграє важливу роль для забезпечення консистенції і структури, а її взаємозв’язок з наявними компонентами визначає стійкість
продукту. Загальна вологість вказує на кількість вологи, але не характеризує її
відношення до хімічних, біохімічних і мікробіологічних змін у продукті. В забезпеченні стійкості саме під час зберігання важливу роль відіграє співвідношення
вільної і зв’язаної вологи (Aviara, 2020).
Пріоритетним напрямком досліджень у молочній промисловості залишається
подовження термінів зберігання готових продуктів. Отриманні дані дають змогу
розширювати асортимент і підвищити доступність сировини, яка має різні умов
зберігання. За температур від 4 до 8°С в молочно-білкових концентратах (до яких
відносяться сири) повільно продовжує розвиватись стороння мікрофлора, стійка
до кислого середовища (Mazorra-Manzano et al., 2020). Найбільш поширеними
способами подовження термінів зберігання є: використання рослинних інгредієнтів з високою жиро- та водопоглинальною здатністю, стабілізаторів, консервантів, термізація, створення асептичних умов виробництва, концентрування,
зберігання в атмосфері газів тощо (Koutchma & Barnes, 2013; Ho, Howes &
Bhandari, 2016; Ritota & Manzi, 2020).
Важливим фактором, що впливає на збереження нативної структури сироватковершкового сиру з харчовими волокнами, є зв’язана вода з білками тих груп, в
яких енергія зв’язку вища за енергію, що вивільняється під час кристалізації льоду. Білки з нижчою енергією зв’язку втрачають воду, а їх молекули коагулюють
(Schiebel et al., 2018; Głąb & Boratyński, 2017). Стабільні білкові речовини утримують вологу, що дає їм змогу зберегти нативну структуру під час зберігання.
Для мінімізації змін слід досягти максимальної зворотності процесів, що проходять під час зберігання за рахунок раціональних режимів оброблення фіксації
сучасними методами форм зв’язку вологи та відповідних технологічних заходів.
Саме дериватографія надає можливість отримати інформацію про поведінку індивідуальних речовин і композицій в умовах програмованого термічного впливу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дериватографія, що об’єднує
термогравіметрію (ТГ) з класичним диференціальним термічним аналізом (ДТА),
знайшла широке застосування в наукових дослідженнях (Михайлик, Снєжкін &
Корінчевська, 2015; Lammerskiten et al., 2019), де ґрунтовно викладені методики
проведення термічного аналізу.
За допомогою термогравіметричних досліджень проаналізовано процес сушіння водної полімерної дисперсії на основі поліметилметакрилат-полістиролу.
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Визначено термічну поведінку зразків матеріалу в неізотермічних умовах нагрівання, встановлено механізм сушіння та кінетичні особливості процесу. Результати досліджень на основі теоретичних та експериментальних даних дають змогу
запропонувати оптимальні режими проведення процесу в промислових умовах
для досягнення заданої кінцевої вологості (Гаврилів, Кочубей, Філяс & Сабинін,
2016).
Науковцями (Пічкур, Лазаренко, Алєксєєв, Ковбаса & Лазаренко, 2015) проведені визначення термогравіметричних показників і диференціально термічний
аналіз нативних та екструдованих видів кукурудзяного, пшеничного, картопляного і тапіокового крохмалю. На основі аналізу даних здійснено порівняльну
характеристику кількості адсорбційно та капілярно зв’язаної вологи досліджуваних зразків. Вивчено вплив процесу екструдування та наявності кристалічних
структур крохмалю на енергію зв’язку вологи.
Методом термогравіметричного аналізу досліджено форми звʼязку вологи в
ріпаку (Shakhov et al, 2019). Завдяки отриманим даним термічного аналізу можна
визначити температурні зони видалення вологи з матеріалу з різною формою та
енергією звʼязку, а також зони перетворення сухих речовин при підвищенні температури, що дає змогу прогнозувати режимні параметри процесу видалення вологи з матеріалу та вибирати найбільш ефективні способи видалення вологи.
Згідно з дослідженнями (Yubin et al., 2018) термоаналітичні методи надають
детальну інформацію про склад матеріалів і фізико-хімічну структуру виробів.
Отримані значення можуть допомогти у моделюванні та визначенні таких факторів, як оптимальна температура для умов зберігання, забезпечення якості та безпеки сирів.
Імовірно, використання вищезазначеного методу може бути ефективним при
визначенні форм зв’язку вологи в сироватко-вершковому сирі з харчовими волокнами.
Мета дослідження: визначення форм зв’язку вологи в сироватко-вершковому
сирі з харчовими волокнами методом термічного аналізу.
Матеріали і методи. Обʼєктом дослідження були форми звʼязку вологи в
сироватко-вершковому сирі з харчовими волокнами.
Технологія виготовлення дослідних зразків передбачає використання підсирної сироватки, згущеної за режимів: t = 56…62°C, Р = 0,8 Па, та додавання вершків
для надання пластичності готовому продукту, перемішування за температури
68 ± 1°С, охолодження — 20 ± 2°C.
Підсирна молочна сироватка має такі фізико-хімічні показники: масова частка
жиру — (0,2 ± 0,1)%, сухі речовини — (6,30 ± 0,02)%, титрована кислотність —
(18,0 ± 0,1)°Т, рН — 5,32 ± 0,02.
Вершки мали такі фізико-хімічні показники: масова частка жиру —
(33,0 ± 0,1)%, сухі речовини — (38,00 ± 0,01)%, титрована кислотність —
(17,0 ± 0,1)°Т, рН — 6,57 ± 0,02.
Вершки є складовою сироватко-вершкового сиру, що додаються при структуроутворенні до згущеної молочної сироватки з подальшим концентрування
суміші до 75 ± 5% сухих речовин. Контролем був сироватко-вершковий сир,
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отриманий за вищезазначеною технологією без харчових волокон. Для досліджень були виготовлені модельні зразки сироватко-вершкового сиру із внесенням
у вершки в процесі структуроутворення комплексу харчових волокон у кількості
5,0% (Grek, Ovsiienko, Tymchuk, Onopriichuk & Kumar, 2020).
Пшеничні харчові волокна «Вітацель» (виробник J.Rettenmaier Sohne GmbH,
Німеччина) мають такі технологічні властивості: вологоутримувальну здатність
і абсорбцію жиру (на 1 г продукту) — 11 г та 6 г відповідно. Активність води
зафіксована на рівні 0,44, а рН — (6,5 ± 1,5). Насипна маса волокон становить
40 ± 2,5 г/дм3. Середні розміри 90% частинок — < 300 мкм. Сумарна кількість
харчових волокон складає (98,0 ± 0,5)%, в тому числі целюлози — (72,0 ± 2,0)%,
геміцелюлози — (25,5 ± 1,5)%, лігніну — 0,5 ± 0,1%. Для харчових волокон
зазначені хімічні показники на рівні: масова частка жирів — (0,2 ± 0,02)%,
білків — (0,4 ± 0,06)%, вологи не більше 8%, золи, не більше 3%. За інформацією виробника волокна «Вітацель» мають такі мікробіологічні показники:
КМАФАіМ (КУО в 0,1 г) — 5 × 104, пліснява (КУО в 0,1 г) — не більше 50,
пестициди і фунгіциди — < 0,002 мг/кг. Патогенні мікроорганізми (сальмонели),
в 25 г ХВ, афлатоксини, БГКП (коліформи) в 0,1 г не виявлені. Енергетична цінність 100 г волокон WF400 становить 0,09 ккал (Grek et al., 2019).
Кунжутна клітковина (ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, виробник ПП «Richoil»,
Україна) має такі технологічні властивості та хімічний склад: жироемульгуючу
здатність — 29,3%, волого- та жироутримувальну здатності (на 1 г продукту) —
3,3 г і 1,7 г відповідно, масову частку білків — (48,8 ± 0,3) %, жирів —
(11,3 ± 0,1)%, вуглеводів — (29,0 ± 0,1)%, вологи, не більше — 8%. Такий рослинний інгредієнт містить ненасичені жирні кислоти, білки, клітковину, целюлозу, пектини, фосфоліпіди, вітаміни, мг/100 г: B1 — 2,684, B2 — 0,275, Е — 11,2,
PP — 13,369, мінеральні речовини, мг/100 г: Са — 114, Zn — 10,65, Mg — 361,
Fe — 15,17, Сa — 437, Mn — 1,8, К — 423, Р — 807, амінокислоти, г/100 г:
лізин — 1,46, треонін — 1,33, валін — 1,24, метіонін+цистин — 1,36, лейцин —
2,24, ізолейцин — 1,06, тирозин+фенілаланін — 2,51, триптофан — 0,78 (Салавеліс, Тележенко & Павловський, 2017; Кравченко & Ярошенко, 2015; Іжевська,
Козяр & Косінова, 2020).
Дериватографія використовується при вивченні термічної дегідратації та деструкції об’єктів рослинного і тваринного походження (Снєжкін, Петрова, Самойленко & Михайлик, 2016), складних систем неорганічного походження, твердих
палив тощо (Saadatkhah et al., 2020) і дає змогу визначити етапи та температурні
інтервали розкладання, вид теплових ефектів, глибину структурно-хімічних перетворень і ступінь кристалічності сухих продуктів (Lammerskiten et al., 2019).
Термогравіметричні дослідження виконували в спеціалізованій лабораторії
ІТТФ НАН України на модернізованому дериватографі Q-1000 виробництва
фірми МОМ (Угорщина). Змін зазнала система вимірювань, реєстрації та обробки інформації, яка наразі включає підсилювачі сигналів, аналоговий цифровий перетворювач, інтерфейс, комп’ютер і прикладну комп’ютерну програму
«Derivatograph».
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Інформація про зміну Т, ТГ, ДТГ та ДТА надходить до аналогового цифрового
перетворювача та за допомогою конвертора інтерфейсу передається на персональний комп’ютер, де вона накопичується та обробляється.
Умови проведення термічного аналізу: швидкість нагрівання зразка — 3,6 К/хв;
температурний інтервал — від кімнатної до 250°С; шкала ваг — 200 мг. Зразки
розміщали у відкритий конічний платиновий тигель з комплекту дериватографа.
Атмосферою слугувало нерухоме повітря. Як інертну речовину в тиглі порівняння використовували оксид алюмінію. Корекцію шкали температур виконували
за температурою плавлення бензойної кислоти (122,4°С). Відхилення температури не перевищувало ±0,5К.
Викладення основних результатів дослідження. Якісна та кількісна оцінка
процесів, що відбуваються при нагріванні зразків, здійснюється за кривими зміни
температури зразка (Т), його маси (ТГ), швидкості зміни маси (ДТГ), що являє
собою похідну кривої ТГ та ДТА. Крива ДТА представляє різницю температур
між зразком та інертним матеріалом у вигляді різниці термоелектрорушійних сил
термопар. ДТА дає змогу ідентифікувати теплові процеси, що відбуваються в
зразку при його нагріванні. У зв’язку з наявним термічним опором матеріалу
зразка температура піків теплових ефектів (ДТА) вища за температуру відповідних максимумів швидкості зміни маси (ДТГ).
На рис. 1 та 2 представлені дериватограми сироватко-вершкового сиру з харчовими волокнами (дослідний зразок) та сироватко-вершкового сиру (контрольний
зразок).

Рис. 1. Дериватограма сироватко-вершкового сиру з харчовими волокнами
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Рис. 2. Дериватограма сироватко-вершкового сиру

Характер обох дериваторам схожий і має ту особливість, що дегідратація проходить у два етапи. Зміна маси зразків (криві ТГ) починається з 24,3°С і супроводжується поглинанням теплоти, криві ДТА відхиляються донизу. З підвищенням
температури швидкість зневоднення (криві ДТГ) зростає, досягаючи на першому етапі зневоднення дослідного зразка максимуму при 60,4°С (рис. 1) і 73,3°С
при зневодненні контрольного зразка (рис. 2). У контрольному зразку реєструється незначне збільшення швидкості зневоднення з максимумом при 88,2°С.
На першому етапі зневоднення в дослідному та контрольному зразках видаляється 7,36 та 11,98% води з середньою швидкістю 0,37 та 0,54%/хв відповідно.
У табл. 1 представлено кількість видаленої води в процесі дегідратації та
втрата сухих речовин при термічному розкладанні.
Таблиця 1. Кількість видаленої води в процесі дегідратації та втрата сухих
речовин при термічному розкладанні

Матеріал
Сироватковершковий сир
з харчовими
волокнами
Сироватковершковий сир

Дегідратація
Деструкція
Перший етап
Другий етап
Втрата
Вологість,
Інтервал, сухих
Частка
Частка
%
Інтервал,
Інтервал,
°С
речовин,
видаленої
видаленої
°С
°С
%
води, %
води, %
41,58

24,3—88,6

7,36

88,6—
169,0

34,22

169,0—
250,0

17,96

48,81

24,3—91,6

11,98

91,6—
170,0

36,83

170,0—
250,0

14,07
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Другий етап дегідратації дослідного зразка починається при 88,6°С, контрольного — при 91,6°С і відрізняється від першого значним зростанням швидкості
зневоднення, що досягає максимуму при 117,7С та 114,4°С відповідно для дослідного й контрольного зразків. На завершальній стадії зневоднення реєструються незначні збільшення швидкості з максимумами при 150,6°С для дослідного зразка та при 145,3°С — для контрольного.
Кількість води, що видаляється на другому етапі дегідратації дослідного зразка, становить 34,22% до маси зразка при середній швидкості зневоднення
1,64% / хв. З контрольного зразка видаляється 36,83% води з середньою швидкістю 1,85% / хв. Більш висока швидкість зневоднення контрольного зразка, порівняно з дослідним, пов’язана з більшою його вологістю. Завершується зневоднення зразків за практично однакових температур — 169,0…170,0°С і за цієї ж
температури починається процес термічного розкладання.
Після повного зневоднення зразків на кривих ТГ та ДТГ спостерігається втрата маси при одночасній генерації теплоти, що відображається підйомом кривих
ДТА (рис. 1 та 2). Такий хід процесу є наслідком початку термічного розкладання. До досягнення зразками 250°С вони втрачають різну частину сухих речовин.
Дослідний зразок втрачає 17,96% СР, контрольний — 14,07% СР. Імовірно, такі
результати пов’язані з різним початковим вмістом сухих речових у продуктах за
однакових умов розкладання.
Згідно з методикою (Михайлик, Снєжкін & Корінчевська, 2015) за кривими
ДТА було визначено інтегральну теплоту, яка витрачена на дегідратацію зразків у ході нагрівання та розраховано питому теплоту дегідратації. Градуювання шкали ДТА дериватографа проведено за стеариновою кислотою (ΔHref =
= 198,9 Дж/г) — еталонною речовиною, що використовується для калібруванні
приладів ДТА та ДСК (Lammerskiten et al., 2019).
Інтервали температури зневоднення, маса видаленої води, інтегральна теплота дегідратації та питома теплота дегідратації досліджених матеріалів представлені в табл. 2.
Таблиця 2. Інтервали температури зневоднення, маса видаленої води, інтегральна
теплота дегідратації та питома теплота дегідратації досліджених матеріалів
Інтервал,
°С

Матеріал
Сироватко-вершковий
сир з наповнювачами
Сироватко-вершковий
сир

Інтегральна
Маса
теплота
видаленої води,
дегідратації,
мг
Дж

Питома
теплота
дегідратації,
кДж/кг

24,3—169,0

86,4

252,5

2923

24,3—170,0

102,3

289,1

2826

Отримані величини питомої теплоти дегідратації досліджених матеріалів вказують на перевищення їх значень над середньою питомою теплотою випаровування води (~2360 кДж/кг) з вільної поверхні у досліджених інтервалах температур, що характеризує об’єкти дослідження як системи з високим ступенем гідратації сухих речовин.
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Порівнюючи величини питомої теплоти дегідратації матеріалів досліджених
зразків фіксуємо, що у сироватко-вершкового сиру з наповнювачами питома
теплота на 3,43% вища порівняно з аналогічним значенням для сироватковершкового сиру. Додавання харчових волокон до складу сироватко-вершкового
сиру підвищило вміст гідрофільних центрів у композиції і таким чином вміст
зв’язаної води, яка викликала зростання питомої теплоти дегідратації.
Висновки

Методами термогравіметрії (ТГ) та диференціального термічного аналізу (ДТА)
визначено, що дегідратація зразків сироватко-вершковий сиру з харчовими волокнами та сироватко-вершкового сиру через композиційність складу та зміни
структури відбувається в два етапи, які відрізняються температурними інтервалами, частками видаленої води та швидкістю видалення.
На першому етапі дегідратації видаляється вільна вода та вода, що утримується за рахунок слабких водневих зв’язків із сухими речовинами певних компонентів матеріалу. На другому етапі дегідратації видаляється вільна, слабо та
сильно зв’язана вода, зосереджена в компонентах із сильними водневими зв’язками.
Через достатньо високий вміст зв’язаної води в матеріалах обох зразків питома теплота їх дегідратації значно перевищує середню теплоту випаровування
води з вільної поверхні. Добавка до складу сироватко-вершкового сиру комплексу
харчових волокон підвищила гідрофільність продукту, що призвело до зростання
питомої теплоти дегідратації.
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ПОСЛІДОВНІСТЬ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ

1. Індекс УДК.
2. Назва статті (англійською та українською мовами).
3. Ініціали та прізвища авторів англійською та українською мовами.
4. Анотація англійською та українською мовами (не менше 1800 символів з пробілами).
Анотація має бути максимально інформативною, це окремий текстовий документ, у якому лаконічно викладені результати дослідження. У тексті анотації не варто використовувати загальні
фрази, вказувати несуттєві деталі й загальновідомі положення. Також слід уникати прямих повторів будь-яких фрагментів статті.
5. Ключові слова (5—6 слів/ключових словосполучень англійською та українською мовами).
6. Структура текстової частини:
- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор;
- формулювання мети статті;
- викладення основних результатів дослідження;
- висновки і перспективи подальших наукових досліджень.
7. Після тексту статті в алфавітному порядку наводиться список літературних джерел (не
менше п’яти джерел). Бібліографічні описи оформляються згідно з міжнародним стилем АРА.
Бібліографічний опис подається мовою видання. Не допускається посилання на неопубліковані
матеріали. У переліку джерел мають переважати посилання на наукові праці останніх років.
Також слід обмежити посилання на власні публікації, оскільки це знижує наукову цінність статті
та індекс цитування автора. Не можна посилатись на національні стандарти, технічні умови,
підручники, конспекти лекцій, лабораторні практикуми та іншу ненаукову літературу. Посилання на патенти слід робити в тексті статті, вказавши лише номер та назву патенту.
У статті мають бути проаналізовані напрацювання вчених з усього світу. На основі аналізу
сучасних статей з англомовних журналів має бути доведена актуальність теми у світі, визначені
питання, які потребують вирішення, сформульована мета дослідження.

8. Таблиці (у Word або Excel) можна подавати як у тексті, так і в окремих файлах (на окремих
сторінках). Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, набраний напівжирним шрифтом, і порядковий номер (без знака №), якщо таблиць кілька. Слово «Таблиця» і номер друкуються курсивом, заголовок — напівжирним шрифтом. Таблиці повинні мати книжковий формат
і вільно вміщатися у висоту і ширину журнальної сторінки.
9. Ілюстрації (креслення, рисунки, схеми, діаграми) мають бути розміщені в тексті.
Обов’язковою вимогою є надсилання оригінальних файлів рисунків, створених у програмахредакторах Corel Draw Х6, Origin. Всі елементи рисунка (типи, товщина і колір ліній, шрифт
текстів тощо) мають вільно редагуватись у наявному програмному забезпеченні). Рисунки в
растрових форматах (bmp, gif, jpeg, tif) або у форматі pdf не приймаються до розгляду, оскільки
не можуть вільно редагуватися. Вимоги до оформлення рисунків: вісь координат — 0,2 мм,
без сітки, сам рисунок (наприклад, крива) — 0,35 мм, текст в рисунку — Times New Roman 9,5,
ширина рисунка — до 13 см. Всі рисунки мають бути чорно-білими. Підписи до рисунків набираються безпосередньо під рисунками прямим напівжирним шрифтом.
Фотографії мають бути чіткими та контрастними (формати TIF, JPG з роздільною здатністю
300 dpi), розмірами 6×9. Фотографії друкуються в разі крайньої потреби, якщо наведена на них
інформація має значну наукову цінність. Авторам краще завантажити фотографії у хмарний
сервіс і в списку літератури дати на них посилання.
10. Математичні формули повинні бути роздруковані з правильним виділенням верхніх і
нижніх індексів. Нумерація формул здійснюється арабськими цифрами у круглих дужках біля
правого поля сторінки. Індекси від скорочених українських слів друкуються прямим шрифтом
малими літерами. В індексах, що складаються з двох скорочених слів, після першого скороченого слова ставиться крапка, після другого — крапка не ставиться. Цифри в індексах також
друкуються прямим шрифтом. Індекси, позначені латинськими літерами, друкуються курсивом.
У формулах літери латинського алфавіту набираються курсивом, грецького й українського —
прямим шрифтом.
Хімічні формули набираються прямим шрифтом. Математичні символи, що входять до
складу хімічних формул, — курсивом.
Формули вставляються безпосередньо в текст. Прості формули набираються з клавіатури, а
складні — за допомогою редактора формул Microsoft Equation 3.0 object або Math Type 5,6. Інші
версії редакторів формул є неприйнятними. Символи вставляються тільки через таблицю символів. Скорочення позначень одиниць фізичних величин мають відповідати Міжнародній системі одиниць (SI).
11. Відомості про авторів статті повинні бути наведені за єдиним зразком у вказаному порядку: прізвище (прописними літерами), ім’я та ім’я по батькові (повністю); наукове звання;
посада чи професія, місце роботи; телефон, E-mail.
12. Дата надходження статті до редакції (після тексту надрукованого матеріалу).
Використання автоматичного перекладу наукового тексту (статті, анотації, ключових слів)
не допускається. Переклад має бути належної якості.
Відсутність будь-якого з пунктів переліку, зазначеного вище, рецензії, невідповідність вимогам до оформлення, наявність орфографічних, граматичних, стилістичних помилок, автоматичний переклад елементів матеріалу є підставою для відмови в прийнятті статті до друку.
Автор несе відповідальність за додержання вимог чинного законодавства при підготовці
матеріалів, у тому числі норм авторського права і достовірність наведених фактичних даних
(цитат, посилань, імен, назв тощо).
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