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ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА
НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

УДК 620. 193. 2 :620. 197. 3
Доманцевич Н. І., Яцишин Б. П.

ВПЛИВ МОДИФІКАТОРІВ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВОК
Анотація. Досліджено вплив модифікаторів, внесених у полімерну матрицю, на електричні
властивості полімерних плівок. Показано, що формування композицій із використанням комплексу модифікаторів дозволяє покращити їх технологічні та споживні властивості.
Ключові слова: полімерні плівки, пластифікатори, інгібітори

Domancevuch N., Jacyshyn B.

INFUENCE OF MODIFYING COMPONENTS ON ELECTRICAL
PROPERTIES OF POLYMER FILMS
Summary. The influence of modifying components, which were introduced in a polymer matrix, on
electrical properties of polymeric films is explored. Is shown, that the forming of compositions with use of a
various modifying materials allows to improve of their technological and consumer properties.
Keywords: polymer films, plasticizers, inhibitors
1. Вступ
Одним із перспективних шляхів вирішення
проблеми захисту від корозії є створення захисних
матеріалів із багатофункціональними властивостями, тобто таких, що дозволяють об’єднати процеси
консервації та упакування. Враховуючи обсяги та
різноманітність продукції із металів, у світі постійно проводяться наукові дослідження із розроблення захисних покриттів на основі сучасних технологій, проте кінцевого вирішення ця складна
проблема ще не набула. Вже нині спостерігається
стійка тенденція до збільшення частки консерваційно-пакувальних матеріалів серед інших засобів
захисту як у світі, так і в Україні, а їх різновиди налічують значну кількість. Крім забезпечення властивостей прямого призначення, вимогою сьогодення до таких матеріалів є надання їм низки додаткових споживних властивостей – надійності, довговічності, можливості вторинної переробки тощо.
Проблемні теоретичні питання та практичні
аспекти розроблення та використання консерваційно-пакувальних матеріалів знайшли відображення у наукових дослідженнях П. А. Виноградова,
Я. М. Золотовицкого, З. А. Когана, Ю. С. Ліпатова,
І. Нарисави, А. М. Невєрова, Л. С. Пінчука,
Г. Д. Рибакова, А. Г. Сироти, Ю. Н. Шехтера,
В. М. Школьнікова [ 1 – 9 ].
Проведення комплексу досліджень полімерних
захисних матеріалів дозволяє формувати їх споживні властивості залежно від умов та потреб використання.

2. Постановка завдання
Метою представленої роботи є дослідження
впливу модифікаторів на електричні властивості
полімерних плівок для захисту виробів із металів.
Об’єктами досліджень обрано полімерні матеріали із полімерною основою поліетиленом високого і низького тиску (ГОСТ 16337-77, марок
10802-020, 15803-020 та ГОСТ 16338-77, марки
20606-12). Застосування поліетилену як полімерної
основи обумовлено його високими фізико-механічними характеристиками (високий опір надриву,
надрізу, високі показники міцності під час розтягування і видовження під час розриву, висока еластичність), технологічним та хімічними властивостями, а також задовільними бар’єрними характеристиками (низькі значення показників водо-, паро- та
газопроникності) [4, 10 – 12].
Вибір інгібіторів корозії обумовлений високою
ефективністю їх дії під час захисту металевої поверхні, широким температурним інтервалом застосування, сумісністю з компонентами та матрицею,
величиною тиску насиченої пари та низькими токсичними властивостями. У роботі були використані
такі інгібітори: циклогексиламінбензоат (ЦГАБ);
дициклогексиламін бензоат (ДЦГАБ); циклогексиламоній вуглекислий (КЦА), циклогексиламоній
хромовокислий (ХЦА).
З метою полегшення переробки і сприяння суміщенню інгібіторів з основою до складу полімерної матриці вводилися складноестерні пластифікатори (ДОФ – диоктилфталат, ДБФ – дибутилфталат) [13]. Такі характеристики, як густина, показник
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заломлення, в’язкість, тиск парів дозволяють визначити технологічні умови і температурну область
застосування пластифікатора під час переробки полімерної композиції.
Вимірювання електропровідних характеристик
полімерних плівок під час прискорених досліджень
на довговічність у рідких агресивних середовищах
проводили згідно з рекомендаціями ГОСТ 9.083-78.

перетворювачем, шляхом перетворенням відстані у
величину індуктивності та з наступним перетворенням у частоту.
3. Результати досліджень
На початковому етапі експерименту (протягом
перших 4 – 6 годин) електроопір плівок різко зменшувався приблизно в 2 рази, після чого стабілізувався (рис. 1).
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Рис. 1. Кінетика зміни електроопору поліетиленових плівок, підданих
прискореним дослідженням у рідкому агресивному середовищі:
1 – вихідний немодифікований зразок (ПЕНГ); 2 – ПЕНГ + 2,0 ваг. % ДОФ;
3 – ПЕНГ + 1 ваг. % ДЦГАБ + 0,5 ваг. % ДБФ; 4 – ПЕНГ + 1 ваг. % ДЦГАБ.

За величиною приведеного електроопору плівки на стадії, що передувала руйнуванню, визначали
приведений електроопір руйнування покриття даного зразку. Питомий ресурс пит. (в год.) полімерного покриття вираховували відповідно до методики (ГОСТ 9.083-78).
Вимірювання поверхневої та об’ємної електропровідності полімерних і композитних плівок проводили з використанням тераометра Е6-13А. Поверхневу електропровідність визначали на зразках,
полімеризованих з розплаву, проводячи вимірювання у двох напрямах. Вимірювання проводилось
за чотирьохконтактною схемою для уникнення
впливу контактного опору на результати [14]. Зразки для вимірювань електропровідності отримували
екструзією полімерної маси з електропровідними
додатками та наступним виготовленням матриці
розміром 20 х 5 мм2 для механічного закріплення
на вимірній комірці, а також полімеризацією розплаву з фотоініціатором під час ультрафіолетового
опромінення на ситалових пластинках, з попередньо нанесеними контактами.
Об’ємну електропровідність визначали згідно з
методикою міжнародного стандарту ISO 1325, затискуючи зразки між двома мідними електродами
діаметром 25 та 40 мм, які були встановлені співосно.
Товщина полімерних плівок, тимчасово поміщених на струмопровідну основу, вимірювалася за
допомогою приладу ТА8-02-МХ із струмовихровим

За граничне значення опору руйнування брали
величину електроопору даного зразка на стадії
руйнування плівки. Плівки, до складу яких було
введено інгібітори корозії, мали початковий опір,
вищий за опір вихідного неінгібованого зразка.
Під час подальших досліджень протягом перших 15 діб опір контрольних антикорозійних плівок з вмістом додаткових компонент понад 0,5
ваг.% зростав більше як у 2 рази.
Вимірюванням електропровідності поліетиленових плівок за методикою [14–15] встановлено залежність цього показника від технологічних параметрів отримання плівок. Показники електропровідності визначаються структурою, ступенем кристалічності та орієнтацією надмолекулярних утворень – пачок, глобул, сферолітів тощо. Електропровідність чистих полімерних матеріалів надзвичайно
низька і без застосування спеціальних методів вимірювання фіксується як поверхнева.
Технологічні параметри та умови отримання
полімерної плівки, такі як перепад температур при
виході з головки екструдера або час УФ –опромінювання при полімеризації, механічні навантаження, дія різних середовищ та зовнішніх факторів
значно впливають на величину та температурний
хід електропровідності, оскільки значною мірою
змінюють кількість полярних груп (-С=О, -О–Н
тощо), ступінь кристалічності матеріалу або додатково посилюють дефектність полімерної матриці.
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Так, додавання компонент (інгібіторів, неелектропровідних наповнювачів), які незначно збільшують кристалічність полімерної матриці, зумовлює
зростання поверхневого електроопору (рис. 2).

нічної міцності та ін.) значно змінює величину початкового електроопору, що є особливо відчутним
під час термоциклювання зразків з пониженням
температури [16 18].

Рис. 2. Зміна поверхневого питомого електроопору поліетиленових плівок: 1–ПЕВТ;
2–ПЕВТ+1ваг.%ДЦГАБ; 3–ПЕВТ+10ваг.% ДЦГАБ
Додатки пластифікаторів (до 10 ваг. % фталатів) не призводять до значних змін початкових
величин електроопору (рис. 3).

Питомий електроопір модифікованих плівок залежить від способу і умов їх отримання, концентрації наповнювача (Al, V3Al, ScFeGe2) і характери-
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Рис. 3. Зміна поверхневого питомого електроопору вихідних зразків
поліетиленових пластифікованих плівок: 1 – ПЕВТ; 2 – ПЕВТ + 1 ваг. %
ДБФ; 3 -ПЕВТ + 3 ваг. % ДБФ 3 -ПЕВТ + 5 ваг. % ДБФ.
Введення до складу полімерної плівки електропровідних наповнювачів з метою поліпшення їх
споживних властивостей (надання кольору, меха-

зується пониженими величинами s = 104-108 Ом..
Плівки, отримані екструзією, також характеризуються анізотропією електроопору (R║/R┴
0,9).
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Значний вплив на електричні властивості плівок
виявляють кратність витягування (Кв) і роздування
(Кр), причому цей фактор нівелюється зі збільшенням вмісту електропровідного наповнювача. Вищою електропровідністю характеризувалися плівки, збагачені електропровідними домішками у вигляді порошків Al та V3Al (рис.4).

старіння та зміну структури, що мають місце під
час експлуатації.
Контроль кількості та виду інгібітора чи пластифікатора у полімерній матриці за електропровідними характеристиками ускладнений через малу
чутливість опору до концентраційних змін в діапазоні 5 – 20 ваг. %, хоча за модифікації плівок одним

14
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Рис. 4. Зміна поверхневого питомого електроопору поліетиленових плівок з
наповнювачами: 1 – ПЕВТ + 2 ваг. % Al; 2 -ПЕВТ + 5 ваг. % Al; 3 -ПЕВТ +
5 ваг. % V3Al; 4 – полігліцидилметакрилат + 5 ваг. % V3Al; 5 – ПЕВТ.

Невеликі додатки інгібітора більш ефективно
зменшують поверхневий та об’ємний початковий
електроопір (за кімнатної температури), порівняно
з домішками пластифікатора аналогічної концентрації. Внаслідок пластифікації створюються більш
сприятливі можливості для зростання електропровідності за рахунок підвищення рухливості (гнучкості) полімерного ланцюга. З іншого боку, Інгібітор теж спричиняє зменшення електроопору, що,
можливо, пов’язано з його впливом на збільшення
кількості каналів перенесення носіїв [19 – 22 ].
Теоретичне обґрунтування явищ перенесення
заряду у композитних полімерних системах вимагає застосування різних модельних підходів, оскільки складники композиційної полімерної матриці
мають різні показники і характер провідності. На
відміну від бездомішкових “класичних” полімерних
матеріалів, електричні явища в яких спрощено описуються однією залежністю, в модифікованих полімерних та композитних матеріалах можна виявити різноманітні типи провідності, що пов’язано зі
зміною структури та дефектності матриці, ініційованою зміною електрофізичних властивостей.
4. Висновки
Таким чином, вимірюванням поверхневого та
об’ємного електричного опору поліетиленових плівок можна простежувати зміну показників якості
захисних покриттів, зокрема, контролювати процес

електропровідним компонентом такий контроль
можливий. Пластифікація інгібованих плівок фталатами (в межах 0,1 – 2 ваг. %) призводить до
незначного зниження температури плавлення (до 2
–3 К), що може бути пов’язане зі зменшенням
жорсткості полімерних ланцюгів. Плівки, до складу яких було введено інгібітори корозії, характеризуються початковим приведеним опором, вищим
у 1,7 раза від неінгібованого зразка. Різке пониження приведеного електроопору під час прискорених досліджень на довговічність у рідких агресивних середовищах спостерігалося в інгібованих
зразках на 20 –22 добу, в неінгібованих плівках –
після 24 діб досліджень.
Величина питомого об’ємного електроопору
поліетиленових плівок без модифікаторів є у два
рази більшою, порівняно з поверхневим опором –
13
Ом м. Величина питомого об’ємного
v = 4 10
електроопору поліетиленових плівок залежить від
способу й умов їх отримання, а також природи та
кількості модифікаторів. Збільшення вмісту інгібітора та пластифікатора (від 1 ваг. % до 10 ваг. %) у
складі поліетиленової плівки призводить до незначного зменшення питомого об’ємного електроопору
до v = 4 1012 Ом м.
Подальшим напрямком досліджень полімерних
плівок є вивчення впливу різних видів модифікаторів на зміну споживних властивостей.

8

12. Мікульонок І.О. Полімери в пакуванні /
І. О. Мікульонок, Г. Л. Рябцев // Упаковка. – 2001. –
№ 3. – С. 18 – 20.
13. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров / Р. С. Барштейн, В. И. Кирилович, Ю. Е. Носовский . М. : Химия, 1982. 200 с.
14. Электрические свойства полимеров / [под.
ред. Б. И. Сажина]. – Л. : Химия, 1986. 224 с.
15. Гутман Ф. Органические полупроводники /
Ф. Гутман, Л. Лайонс. – М. : Мир, 1970. – 696 с.
16. Мамуня Є. П. Електрична та термічна провідність полімерних композицій з дисперсними
наповнювачами / Є. П. Мамуня // Укр. хим. журнал.
– 2000. Т. 66. № 3. – С. 55 – 58.
17. Kucharczyk T. Badanie efektywności ochronnej
lotnych inhibitorów korozji / T. Kucharczyk, K. Stokłosa //
Zeszyty naukowe akademii ekonomicznej w Krakowie. –
1985. – № 205. – S. 77 – 91.
18. Електричні і адгезійні властивості електропровідних полімерних композицій / Є. П. Мамуня,
С. Л. Василенко, Є. В. Лебедєв, М. І. Шут // Вопросы химии и химической технологии. – 2002.
№ 3. – С. 210 – 212.
19. Makarewicz E. Wpływ inhibitorów korozji na
własności ochronne gruntowych na stali / E. Makarewicz // Ochr. koroz. – 1982. – V. 25. – № 1. – S. 16
– 18.
20. Akasyi S. Advanced inhibitor system /
S. Akasyi, T. Koizumi, N. Yoshimoto, Y. Matsuda //
Corros. Prev. and Contr. – 1983. – V. 30. – № 4. –
P. 22 – 24.
21. Pearce R. Amine inhibiting / R. Pearce, M. S.
Du Part, J.L Sample, S. Hopson // Yedrocarbon
Process. – 1985. – V. 64. № 5. – Р. 70 – 75.
22. Family F. A. Flory theory for conductivity of
random resistor networks / F. Family, A. Conigilio // J.
Physique Lett. – 1985. – V. 46. – № 1. – P. L9 – L12.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Виноградов П. А. Консервация изделий машиностроения / П. А. Виноградов. – Л. : Машиностроение, 1986. – 270 с.
2. Золотовицкий Я. М. Противокоррозийные
полимерные материалы для консервации и упаковки приборной продукции. Обзорная информация “Приборы, средства автоматизации и системы
управления” / Я. М. Золотовицкий. – Вып. 1. – М. :
ВНИИИЭ (ИНФОРМПРИБОР), 1988. – 45 с.
3. Справочник по химии полимеров / [Ю. С. Липатов,
А. Е. Нестеров, Т. М. Гриценко, Р. А. Веселовский]
– К. : Наукова думка, 1971. – 536 с.
4. Пинчук Л. С. Полимерные пленки, содержащие ингибиторы коррозии / Л С. Пинчук, А. С. Неверов.
– М.: 1993. – 170 с.
5. Ингибиторы коррозии и защитные материалы
на нефтяной основе / Ю. Н. Шехтер, С. А. Муравьева,
Н. В. Кардаш, И. Ю. Ребров // Защита металлов. –
1995. – Т. 31. – № 2. – С. 191 – 200.
6. Коган З. А. Консервация и упаковка машиностроительной продукции / З. А. Коган, Г. А. Рыбаков –
М. : Машиностроение, 1973. – 240 с.
7. Нарисава И. Прочность полимерных материалов / И. Нарисава – М.: Химия, 1987. –400 с.
8. Масла и составы против износа автомобилей /
[Школьников В.М., Шехтер Ю.Н., Ребров И. Ю. и
др.] . – М. : Химия, 1988. – 146 с.
9. Полимерная тара и упаковка / [под ред.
С. В. Генеля]. – М. : Химия, 1980. – 272 с.
10. Мікульонок І. О. Одержання пакувальних
плівок / І. О. Мікульонок, Г. Л. Рябцев, Ю. О. Іщенко //
Укрпластик. – 2002. – № 1. – С. 12 – 15.
11. Доманцевич Н. І. Інгібіторний захист промислової продукції : монографія / Н. І. Доманцевич
– Львів: вид-во ЛКА, 2003. – 160 с.

9

УДК 667.637.22:687.2
Міневич Г. Я., Ємченко І. В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЗНОСОСТІЙКІСТЬ
БАВОВНЯНИХ ТКАНИН БІЛИЗНЯНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Анотація. У статті подано аналіз найбільш вагомих чинників, що впливають на зносостійкість
бавовняних тканин білизняного призначення. Розглянуто методи визначення показників, які визначають
довговічність матеріалів. Обґрунтовано результати наукових досліджень.
Ключові слова: текстильні матеріали, зносостійкість, метод віскозиметрії, чинники зношування

Minevych H., Yemchenko I.

RESEARCH THE FACTOR OF THE WEARING CAPACITY OF COTTON
FABRICS LINEN PURPOSE
Summary.The article provides the analysis the factor of the wearing capacity of cotton fabrics linen
purpose. Contains the methods of define the factors of long-lived of materials. The motivated results of the
scientific studies.
Keywords: textile materials, wearing capacity, method viskozimetry, the factors of wear-out
що на їх зносостійкість найбільше впливає дія багаторазового прання, під час якого вироби зазнають
впливу фізико-хімічних та механічних чинників.
Деякі автори вважають, що під час прання 4/5 зношування припадає на механічні пошкодження матеріалів і лише 1/5 – на хімічні. Інші спостереження
показали, що у тканин із целюлозних волокон під
час перших циклів прання міцність не тільки не
втрачається, але навіть дещо збільшується внаслідок
усадки, що супроводжується підвищенням щільності.
Під час наступних циклів прання ущільнення структури тканини зупиняється, а ступінь полімеризації
целюлози знижується. Це призводить до зниження
експлуатаційних властивостей виробів [5].
У роботах [4, 5] зазначено, що зношування під
дією вищенаведених чинників супроводжується
відщепленням, відламуванням, деструкцією, випаданням із виробу дрібних частинок волокон чи ниток, порушенням зв’язків між структурними елементами тканини, руйнуванням матеріалу. На початкових стадіях зношування змінюється зовнішній
вигляд текстильних матеріалів, що призводить до
погіршення естетичних властивостей виробів. Внаслідок комплексної дії чинників зношування тканини тоншають, потім відбувається їх руйнування,
що унеможливлює подальше використання виробів.
З урахуванням вищенаведених суперечливих
даних щодо впливу дії багаторазового прання на
зносостійкість целюлозних тканин, виникає необхідність більш ретельного вивчення і дослідження
чинників, що визначають довговічність виробів.
2. Мета статті
Метою роботи було дослідити вплив дії багаторазового прання на зносостійкість бавовняних тканин
білизняного призначення, вибілених за традиційною
технологією і ресурсозберігаючою технологією
“холодного” вибілювання за різними рецептурами.
Для дослідження були обрані зразки бавовняних тканин білизняного призначення. Було досліджено 8 варіантів зразків, вибілених за традиційною

1. Вступ
Задоволення потреб споживачів під час експлуатації виробів з текстильних матеріалів забезпечується їх надійністю і відбувається впродовж певного часу, який визначає термін їх фізичної та соціальної довговічності. Як відомо, тривалість експлуатації текстильних матеріалів залежить від їх зносостійкості. Тому тканини, що випускаються, повинні
мати гарантований початковий рівень показників
фізико-механічних властивостей, які характеризують їх зносостійкість, щоб забезпечити певний ресурс надійності виробів в експлуатації.
Зносостійкість текстильних матеріалів визначається їх здатністю тривалий період протистояти дії
руйнуючих чинників, яким вони піддаються під час
експлуатації. До руйнуючих належать різні фізичні,
механічні, біологічні та хімічні чинники (дія води,
світлопогоди, прання, тертя, мікроорганізмів тощо),
які можуть впливати на тканини як ізольовано, так і
одночасно у різних комбінаціях залежно від умов
експлуатації виробів [1].
Відомо, що найбільш важливим чинником фізичного зношування текстильних матеріалів у процесі їх експлуатації є стирання. Виходячи з цього,
зносостійкість тканин визначається показником
стійкості їх до стирання і обумовлюється властивостями поверхневих шарів пряжі, а також міцністю
зв’язків усіх структурних елементів у тканині і їхніми пружними властивостями [2, 3].
Дослідженню механізму зношування тканин
присвячено багато праць відомих учених у галузі
текстильного матеріалознавства та товарознавства
[1, 4-6]. У них зазначається, що зносостійкість текстильних матеріалів залежить від їх структури, структури волокон і елементарних ниток, хімічного
складу волокон, їх молекулярної і надмолекулярної
структури, а також від лінійної густини ниток, переплетення, виду оброблення матеріалу. Проаналізувавши критерії зношування бавовняних тканин
білизняного призначення, можна зробити висновок,
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 зменшення в’язкості розчинів целюлози, з
яких складаються волокна досліджуваної тканини,
внаслідок зниження ступеня полімеризації;
 зменшення маси;
 наявність дірок і потертостей.
Вибір критеріїв оцінки проводили з урахуванням призначення текстильних матеріалів і чинників, що визначають зношування виробів [4].

технологією та технологією “холодного” вибілювання, оброблених різними рецептурами (табл. 1).
Розривні характеристики досліджуваних тканин оцінювали за методикою, згідно з нормативною документацією [7]. Розривне навантаження і
видовження зразків визначали на розривній машині
марки РТ 250М-2. Розмір пробних смужок становив
50Х200 мм. Необхідну для дослідження кількість зраз-

Таблиця 1
Характеристика досліджуваних зразків тканин

Варіант
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид тканини, хімічний склад
Бязь (100% бавовна)
Базовий зразок
Бязь (100% бавовна)
Бязь (100% бавовна)
Бязь (100% бавовна)
Міткаль (100% бавовна)
Базовий зразок
Міткаль (100% бавовна)
Міткаль (100% бавовна)
Міткаль (100% бавовна)

Вид оброблення
вибілена за традиційною технологією
Вибілена за рецептурою № 1
Вибілена за рецептурою № 2
Вибілена за рецептурою № 3
вибілений за традиційною технологією
Вибілена за рецептурою № 1
Вибілена за рецептурою № 2
Вибілена за рецептурою № 3

ків обирали з урахуванням заданої гарантійної похибки коефіцієнта варіації, яка не перевищує 2-3%.
Визначення стійкості до стирання за площиною
зразків бавовняних тканин з діаметром елементарної проби 27±1 мм відбувалось в умовах контрольно-дослідної лабораторії Укрметродержстандарту
за стандартною методикою [8] на приладі ІТ-ЗМ-1.
Для проведення випробувань прийнято такі параметри: тиск на пробу – 1 МПа (1 кгс/см2), частота
обертання голівок приладу – 100 об/хв. Як абразив
використано сірошинельне сукно арт. 6405. Критерій оцінки зношування тканини – кількість циклів
стирання, які зразок витримує до повного руйнування (утворення дірки). Необхідну для дослідження кількість зразків обирали з урахуванням заданої гарантійної похибки коефіцієнта варіації, яка не
перевищує 4-8%.
Дослідження в’язкості бавовняних тканин проводили в умовах дослідної лабораторії НУ „Львівська Політехніка” за стандартною методикою [9] за
допомогою віскозиметра Освальда з наступними
основними розмірами: діаметр капіляру – 0,82 мм,
довжина капіляру – 85 мм, час витікання розчинника – 100-150 с. При цьому визначали час витікання рівних об’ємів розчинника і розчинів досліджуваних зразків у кадоксені через капіляр віскозиметра при сталій температурі.
3. Результати досліджень
Ступінь зношування текстильних матеріалів характеризується такими критеріями:
 зменшення розривного навантаження внаслідок дії визначеної кількості чинників, порівняно з
розривним навантаженням вихідного зразка;

Головним критерієм зношування білизняних
тканин є багаторазове прання, під час якого тканина зазнає фізико-хімічних, механічних та інших
впливів. Більш детально розглянемо механічний
чинник, оскільки досліджувані тканини стають непридатними до експлуатації перш за все внаслідок
втрати міцності. Саме зі зміною розривних характеристик тісно пов’язаний ступінь зношування білизняних тканин під час прання. Тому аналіз впливу
багаторазового прання на розривне навантаження
та абсолютне видовження – важливий етап у дослідженні бавовняних тканин білизняного призначення.
З метою визначення кінетики зношування білизняних тканин під дією багаторазового прання
нами було проведено 60 циклів прання (табл. 2).
Аналіз отриманих результатів показує, що дія багаторазового прання значно змінює розривне навантаження усіх досліджуваних тканин. Найбільше
зменшилося розрахункове розривальне навантаження після 60-ти циклів прання у зразках-еталонах
(варіант 1 і 5) на 20,6 % і 29,8 % відповідно.
Збільшення характерне для зразків вар. 4, 7 і 8 на
26,7 %, 33,8 % і 11,4 % відповідно.Зменшення розривного навантаження під час прання – закономірний процес, пов'язаний із зсіданням та притягуванням, структурними змінами, тертям, руйнуванням ниток і тканини. Збільшення цього показника
може бути пов’язане з ущільненням тканини, а також з особливостями нових рецептур, що застосовувалися для оброблення зразків.

11

Таблиця 2
Зміна розрахункового розривного навантаження тканин під час багаторазового прання
Варіант
тканини

Розрахункове розривальне навантаження по основі, Н/нитку, після циклів прання
0
1
3
6
15
30
60
1
2,04/1,92
1,84/1,96
1,76/1,92
1,78/1,9
1,56/1,86
1,7/1,8
1,62/1,7
2
2,36
2,86
2,52
2,56
2,78
2,94
2,4
3
2,16
2,12
1,88
2,14
1,8
2,26
2,12
4
2,4
2,7
2,68
2,9
2,9
3,0
3,04
5
1,31/0,69
1,06/1,02
0,96/1,02
1,06/0,98
1,02/0,96
0,96/0,98
0,92/0,98
6
1,84
1,78
1,64
1,7
1,68
1,6
1,48
7
1,36
1,46
1,54
1,48
1,78
1,8
1,82
8
1,4
1,28
1,08
1,2
1,28
1,39
1,56
* Пр и м ітка . Для тканин варіантів 1 і 5 у знаменнику вказано значення за утоком
Текстильні матеріали мають властивість зчіплюватись між собою та багатьма іншими суміжними предметами. Тому тертя для виробів є невід’ємним чинником зношування. Стійкість до зношування внаслідок витирання бавовняних тканин
залежить від волокнистого складу виробу, його будови, зокрема характеру поверхні, яка контактує з
предметами витирання (абразивами). Важливу роль
відіграє спосіб оброблення матеріалу [10, 11]. Аналіз даних табл. 3 показує, що вихідні зразки бавовняних тканин, вибілені за “холодною” технологією
(вар. 2, 3, 4) і оброблені новими рецептурами (вар.
6, 7, 8), мають вищу стійкість до стирання порівня-

може обумовлюватись найбільшим зсіданням зразка вар. 1 і найбільшою притяжкою зразка вар. 5.
Як уже зазначалося вище, головним критерієм
зношування білизняних тканин є багаторазове прання, особливо у поєднанні з носінням. Під дією
мийного розчину, його температури і механічних
пошкоджень відбувається погіршення властивостей
бавовняних тканин під час багаторазового прання
внаслідок деструкції целюлози. Деструкція целюлози характеризується поступовим зменшенням
молекулярної маси (коефіцієнта полімеризації),
збільшенням питомої в’язкості лужного розчину і
вмісту карбоксильних груп.

Таблиця 3
Вплив дії багаторазового прання на стійкість до стирання досліджуваних тканин
Варіанти
тканин
1
2
3
4
5
6
7
8

0
1412
2314
1943
1715
807
1074
903
1018

Стійкість тканин до стирання, цикли, після кількості прання
1
3
6
15
30
1280
1381
1676
2005
1873
1908
1685
1640
2471
1787
2063
1669
1800
2229
1830
1734
1529
1484
1752
1486
1037
1115
989
966
831
1130
952
908
1026
833
905
846
853
1033
995
988
1011

но зі зразками тканин, вибілених за традиційною
технологією. Це є свідченням того, що нова технологія вибілювання є менш руйнівною щодо тканин
і максимально зберігає початкові властивості текстильних матеріалів.
Як показали дослідження, після 60-ти циклів
прання виникає чітка закономірність зниження
стійкості до стирання у зразків вар. 2, 3, 4 і вар. 6, 7,
8. Це пояснюється тим, що у процесі стирання
відбувається видалення часток волокон, а іноді і
цілих волокон, внаслідок чого тканина розріджується та стає тоншою. У зразків, вибілених за традиційною технологією (вар. 1 і 5), навпаки, спостерігається підвищення стійкості до стирання, що

60
1885
1715
1696
1178
852
818
714
804

З метою вивчення деструкції целюлозних волокон, що відбувається під час дії багаторазового
прання, нами проведені віскозиметричні дослідження розчинів целюлози.
В’язкість полімерних розчинів – важливий параметр під час вивчення структури полімерів. Додавання полімерних матеріалів у розчин викликає
різке збільшення їх в’язкості. Для характеристики
полімеру цікавим є збільшення в’язкості чистого
розчинника при додаванні до нього полімеру, тому
у загальному випадку досліджується тільки зміна
відносної в’язкості. Це робить віскозиметрію зручним методом вивчення полімерів.
Як показали попередні дослідження [12], для
визначення в’язкості целюлози як розчинник до-
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цільно використовувати водний розчин кадмійетилендіамінового комплексу Cd(en)3(OH)2 (кадоксен), який має високу здатність до розчинення це-

В’язкість ( ) розведених розчинів зразків бавовняних тканин у кадоксені визначали за допомогою віскозиметра Освальда (рис. 1).

Рис. 1. Віскозиметр Освальда (ВПЖ-4):
1 – вузька трубка, 2 – широка трубка,
3 – відвідна трубка, 4 – кулькові ємності,
5 – капілярна трубка; М1 і М2 – позначки

люлози [13, 14]. Комплекс одержують розчиненням
Кадмію оксиду в розчині етилендіаміну. Цей розчинник є безбарвним, прозорим, і стійким при кімнатній температурі, що робить його придатним у
використанні для оптичних і віскозиметричних досліджень розчинів целюлози. Окиснення целюлози у
кадоксені порівняно невелике, що дозволяє вимірювати в’язкість на повітрі, а незначна зміна складу
кадоксену не спричиняє впливу на його целюлозорозчинюючу здатність і на в’язкість розчинів целюлози [14].
Розчини для проведення віскозиметричних досліджень готували з концентрацією 0,1 г/100 мл у
кадоксені розчиненням зразків бавовняних тканин.
Для проведення досліджень подрібнений зразок
тканини масою 0,01 г зважували на аналітичній вазі
з точністю 0,0002 г, вміщували отримане у суху
пробірку і додавали 10 мл кадоксену. Пробірки з
отриманою сумішшю бавовняної тканини і кадоксену для набухання витримували 15 хв. при кімнатній температурі, постійно струшуючи, а колбу з
сумішшю встановлювали на магнітну мішалку і
проводили інтенсивне перемішування суміші. Після цього отримані розчини витримували у льодовосолевій бані при температурі 0±2 оС продовж 1 год,
періодично перемішуючи до повного розчинення
бавовняних зразків у кадоксені.
Перед віскозиметричними дослідженнями отримані розчини фільтрували через фільтр Шота № 1
за допомогою водоструминного насоса.

Рис. 2. Установка для визначення в’язкості
розведених розчинів полімерів:
1 – віскозиметр ВПЖ-4, 2 – ємність з
термостатичною рідиною, 3 – мішалка;
4 – термометр,5 – електропідігрівач

Для вимірювання в’язкості чистий і сухий віскозиметр заповнювали розчинником або профільтрованим розчином досліджуваного зразка бавовняної тканини у розчиннику. Для цього у віскозиметр заливали мірною піпеткою 8 мл розчинника
– кадоксену. Заповнений розчином віскозиметр закріплювали у вертикальному положенні у термостаті
(рис. 2) так, щоб кулькові ємності були нижче від
рівня рідини у термостаті і термостатували при
температурі 20 оС впродовж 15-20 хв. Після стікання рідини у розширення віскозиметра спостерігали за опусканням її рівня. Як тільки рівень рідини доходив до позначки М1, вмикали секундомір і
вимірювали час, за який рідина опускалася до позначки М2. За результат приймали середнє значення
3-4 вимірювань. Аналогічно дослідження проводили з розчинами бавовняних тканин у кадоксені.
Відносну в’язкість розраховували зі співвідношення:
відн = / 0 = / 0,
де відн – відносна в’язкість – відношення в’язкості
розчину ( ) до в’язкості розчинника ( 0), яка дорівнює відношенню часу витікання розчину ( ) до часу витікання розчинника ( 0). Результати досліджень наведені у табл. 4.
Як видно з даних табл. 4, відносна в’язкість
розчинів зразків бавовняних тканин значно змінюється (зменшується) внаслідок дії багаторазового прання, що є свідченням деструкції целюлози.
Найбільшого руйнування зазнали зразки вар. 1 і 5
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Таблиця 4
Вплив багаторазового прання на відносну в’язкість розчинів зразків
бавовняних тканин у кадоксені
Варіанти
тканин
1
2
3
4
5
6
7
8

0
1,984
1,946
1,883
1,789
2,109
1,808
1,936
1,552

Відносна в’язкість розчинів тканин після прання
1
6
15
1,539
1,496
1,441
1,813
1,695
1,711
1,898
1,766
1,789
1,742
1,711
1,695
1,828
1,734
1,703
1,896
1,824
1,784
1,808
1,784
1,704
1,440
1,408
1,384

(вибілені за традиційною технологією), в яких
відносна в’язкість зменшилась на 30,3% і 19,6%
відповідно. Незначною мірою зменшилась відносна
в’язкість у зразків вар. 4 (на 3,5%) і 6 (на 5,3%).

60
1,383
1,625
1,617
1,727
1,695
1,712
1,696
1,312
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м. Луцьк. – С.80-82
12. Целлюлоза и ее производные / [под ред.
Н. Байклза, Л. Сегала; пер. с англ. З. А. Роговина]. –
М.: Мир, 1974. – 500 с.
13. Болотникова Л. С. Метод определения вязкости и степени полимеризации целлюлозы /
Л. С. Болотникова, С. Н. Данилов, Т. И. Самсонов //
Журнал прикладной химии. –1966. – № 1. – С. 176180.

4. Висновки
Проведені дослідження підтверджують руйнуючу дію багаторазового прання на бавовняні тканини білизняного призначення. Зразки тканин, вибілені за традиційною технологією, значно поступаються за показниками зносостійкості зразкам ”холодного” способу вибілювання, при цьому гіршими
є і їх початкові властивості вихідних зразків. Це пов’язано передусім з технологією ”холодного” вибілювання та новими рецептурами, які зберігають
міцнісні характеристики тканин не тільки під час
обробного виробництва, але й у процесі їх експлуатації.
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СУЧАСНИЙ АСОРТИМЕНТ І ВЛАСТИВОСТІ НЕТКАНИХ
ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ІНТЕР’ЄРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Анотація. Наведена класифікація і товарознавча оцінка асортименту, властивостей і сфери
застосування нетканих текстильних матеріалів (НТМ) інтер’єрного призначення. Сформульовані вимоги
до формування асортименту та властивостей екологобезпечних видів НТМ різного цільового призначення.
Ключові слова: асортимент, властивості, інтер’єрний текстиль, неткані текстильні матеріали

Puschkar H., Semak B.

MODERN PRODUCTS RANGE AND PROPERTIES OF
NONWOVEN TEXTILES FOR INTERIORS
Summary. The classification and trade analysis of the product range of the nonwoven textiles (NT) for
interiors has been made, and the field of their application has been analyzed. The requirements for the product
range and properties of all-purpose and eco-friendly NT have been specified.
Keywords: assortment, behavior, interior textile fabrics, nonwoven textiles
них властивостей, що забезпечить різноманітні потреби багатьох галузей народного господарства
країни.
2. Постановка завдання
В цій роботі ми обмежились тільки товарознавчою характеристикою сучасного асортименту,
властивостей, рівня якості, екологічної безпечності
та сфери застосування основних видів нетканих
полотен і виробів інтер’єрного призначення.
3. Результати досліджень
Високі темпи виробництва, розширення асортименту та сфери використання НТМ інтер’єрного
призначення, вимагають подальшого вдосконалення системи їх класифікації і стандартизації, а також сучасної товарознавчої оцінки асортименту та
властивостей цих товарів, оскільки ці питання ще
недостатньо висвітлені й узагальненні у навчальних
та монографічних виданнях.
Відповідно до запропонованої класифікації
текстильних матеріалів і виробів інтер’єрного призначення [5-7], сучасний асортимент інтер’єрних
НТМ можна групувати за такими основними ознаками: призначенням, способами виробництва, волокнистим складом, особливостями оздоблення,
сферою застосування. Конкретизуємо класифікацію
НТМ за названими ознаками.
За призначенням і сферою використання НТМ
інтер’єрного призначення поділяються на такі
групи:
- НТМ для покриття підлоги та оздоблення
стін;
- НТМ для оздоблення вікон і дверей;
- НТМ для оббивки меблів;
- НТМ для виробів домашнього вжитку (для
постільної і столової білизни, виготовлення ковдр,
покривал, подушок та ін. виробів).
Для виробництва НТМ інтер’єрного призначення використовують такі технології:

1. Вступ
Обсяги виробництва нетканих текстильних матеріалів (НТМ) в останні десятиріччя у всьому світі
постійно зростають. Вдосконалюються існуючі технології виробництва і розробляються нові перспективні способи. Це обумовило значне розширення
структури видового асортименту НТМ різного цільового призначення (одягового, взуттєвого, інтер’єрного, технічного, медичного) та сфери їх використання в багатьох галузях промисловості (швейній, взуттєвій, автомобільній, авіаційній, суднобудівництві), а також будівництві, транспорті, сільському господарстві та ін. сферах [1-5].
Той факт, що виробництво НТМ за останні 10
років у всьому світі зросло більше ніж в 2 рази,
обумовлено низкою причин. Назвемо основні з них:
- цикл виробництва НТМ (від виготовлення
сировини до отримання готової продукції) є в
декілька разів коротшим порівняно з класичними
технологіями виробництва тканин і трикотажу;
- неткана технологія виробництва є більш простою і економічною, порівняно з тканою і трикотажною;
- для виробництва багатьох видів НТМ можуть
бути використані волокна довжиною 2-10 мм, які
непридатні для використання їх у прядінні, не
кажучи про те, що в нетканому виробництві можливо використовувати різноманітні відходи прядильного, ткацького, трикотажного та ін. виробництв;
- продуктивність окремих способів нетканого
виробництва значно вища ніж тканого чи трикотажного (наприклад, якщо продуктивність сучасного ткацького верстата становить 5 пог. м за
годину, то паперово-пеперобним способом виробництва НТМ можна отримати близько 300 пог. м
полотен за годину;
- неткана технологія дозволяє надавати текстильним полотнам більш широкий спектр унікаль-
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- механічна (голкопробивний, в’язальнопрошивний, нитко-прошивний способи);
- фізико-хімічна (клеєвий, фільєрний, термокріплювальний, папероворобний та ін. способи);
- комбінована (тафтинговий, адгезійно-голкопробивний, валяно- повстяний, електрофлокувальний та ін. способи).
За волокнистим складом НТМ інтер’єрного
призначення бувають однорідними (із волокон,
пряжі, ниток, текстильних матеріалів одного волокнистого складу) і неоднорідними (із різноманітних поєднань волокон, пряжі, ниток, матеріалів
різного волокнистого складу).
За способом оздоблення інтер’єрні НТМ бувають: сурові, вибілені, гладкофарбовані, друковані, строкаті, меланжеві, з різними видами кінцевих і
спеціальних оброблень; з гладкою, рельєфною та
ворсовою поверхнями.
За терміном використання НТМ інтер’єрного
призначення бувають довго – та короткострокового
(одноразового) застосування.
Вимоги до асортименту та властивостей НТМ
інтер’єрного призначення регламентуються різними видами державних, міждержавних і міжнародних стандартів. Наведемо перелік і коротку характеристику окремих нормативних документів.
ДСТУ 2136-93 Волокна та нитки текстильні.
Види дефекти. Терміни та визначення.
ДСТУ 2201-23 Полотна текстильні. Види, дефекти. Терміни та визначення.
ДСТУ 2199-93 Килими та килимові вироби.
Терміни та визначення.
ДСТУ 3998-2000 Матеріали та вироби текстильні, трикотажні, швейні та шкіряні. Терміни та
визначення.
ДСТУ 1982-97 Килими і килимові вироби
українські. Загальні технічні умови.
ДСТУ 2589-94 Килимарство i ткацтво народних
художнiх промислiв. Термiни та визначення.
ДСТУ 4239:2003 Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні
гігієнічні вимоги.
Враховуючи сучасну екологічну ситуацію в
країні й обумовлену нею нагальну потребу суттєвого збільшення обсягів вітчизняного виробництва
та розширення асортименту екологобезпечних видів текстильних матеріалів і виробів одягового та
інтер’єрного призначення, включаючи і НТМ аналогічного призначення, більш детального розгляду
та товарознавчого аналізу вимагають основні положення ДСТУ 4239:2003, який є своєрідною методологічною основою для формування оптимізації
структури асортименту та властивостей названих
товарів. Насамперед необхідно звернути увагу на
такі особливості інформації в цьому стандарті:
- гармонізація еколого-гігієнічних вимог з вимогами аналогічних міжнародних екологічних стандартів – Екотекстиль-100 і Екотекстиль-200;
- інформація в ДСТУ 4239:2003 стосується тільки матеріалів і виробів одягового та інтер’єрного
призначення;

- еколого-гігієнічні вимоги в названих групах
товарів стосуються сировини, матеріалів і виготовлених з них виробів;
- наведені в ДСТУ 4239:2003 еколого-гігієнічні
вимоги стосуються матеріалів і виробів різних способів виробництва (тканого, нетканого, трикотажного, килимового, текстильно-галантерейного), різного волокнистого складу, будови та оздоблення;
- в еколого-гігієнічних вимогах до екологобезпечних текстильних товарів враховано їх призначення та умови експлуатації (одяг і матеріали для
дітей і дорослих; матеріали та вироби, які в процесі
експлуатації контактують із шкірою людини та які
не контактують: вироби і матеріали для покриття
підлоги, оздоблення стін та оббивки меблів і ін.).
В табл. 1 конкретизовані еколого-гігієнічні вимоги до НТМ інтер’єрного призначення, нормовані
ДСТУ 4239:2003.
Сучасний асортимент НТМ інтер’єрного призначення характеризується великою різноманітністю
та динамічністю розвитку, обумовлених: більш високою економічністю їх виробництва порівняно з
аналогічними полотнами тканого і трикотажного
виробництва, можливістю використання різних
способів виробництва, а також використання більш
дешевих видів сировини (відходів ткацького та
трикотажного виробництва), а також постійним
зростанням потреб на НТМ та розширення сфер їх
застосування.
Загальновідомо, що застосування НТМ в інтер’єрі – це один з основних і ефективних засобів
створення затишку, гостинної атмосфери та комфорту в житлових, адміністративних і культурнопобутових приміщеннях. Тому питання формування асортименту НТМ різного цільового призначення, пошук ефективних напрямів оптимізації їх
властивостей і сфери раціонального використання
завжди повинні бути в центрі уваги не тільки фахівців текстильного виробництва, але й сфери торгівлі.
Особливістю формування структури видового
асортименту НТМ інтер’єрного призначення, як і
одягових НТМ, є постійний пошук нових більш
досконалих способів виробництва і типів цих полотен, оптимізація їх асортименту та властивостей
за рахунок більш ефективного використання їх волокнистого складу, застосування оригінальних способів їх оздоблення, що дозволяє розширити сфери
використання і підвищити якість та екологічну
безпечність, отриманих на її основі, виробів.
Характерним для НТМ інтер’єрного призначення є те, що полотна одного і того ж призначення
(меблеві, портьєрні, драпірувальні, фіранкові та ін.)
можуть бути виготовленими за різними технологіями (механічною, фізико-хімічною, комбінованою). Найбільш перспективною для багатьох видів НТМ інтер’єрного призначення, як показує
зарубіжний досвід, є фізико-хімічна технологія їх
виробництва. Саме використання цієї технології забезпечує не тільки високу ефективність виробництва (вона в 20-150 разів може перевищувати
продуктивність сучасних ткацьких верстатів), але й
широкі можливості виробництва різноманітного
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Таблиця 1
Нормативи еколого-гігієнічних показників НТМ для покриття підлоги,
оздоблення стін і оббивки меблів

Назва гігієнічного показника, одиниця вимірювання
1. Величина рН для продукції з:
1.1. Вовни, шовку
1.2. Іншої сировини

Допустимий рівень гігієнічного
показника
НТМ для
НТМ для
НТМ для
покриття
покриття
оббивки
підлоги
стін
меблів
4,0 -7,5
4,8-7,5

4,0-7,5
4,8-7,5

4,0-7,5
4,8-7,5

2. Вміст вільного і здатного частково виділятися
300
300
300
формальдегіду, мкг/г, не більше ніж:
3
2.1. Емісія формальдегіду, мг/м , не більше ніж:
0,1
—
—
3. Залишки важких металів, що здатні до екстрагування, мкг/г, не більше ніж:
миш'як (Аs)
1,0
1,0
1,0
свинець (Рb)
1,0
1,0
1,0
кадмій (Сd)
0,1
0,1
0,1
хром (Сr)
2,0
2,0
2,0
ртуть (Нg)
0,02
0,02
0,02
кобальт (Со)
4,0
4,0
4,0
мідь (Сu)
50,0
50,0
50,0
4. Вміст пестицидів, мкг/г, не більше ніж:
ДДТ, ДДД, ДДЕ
1,0
1,0
1,0
НСН (без ліндена)
0,5
0,5
0,5
алдрин
0,2
0,2
0,2
дилдрин
0,2
0,2
0,2
лінден
1,0
1,0
1,0
токсафен
0,5
0,5
0,5
гептахлор, епоксид
0,5
0,5
0,5
2,4-Д
0,1
0,1
0,1
2, 4, 5-Т
0,05
0,05
0,05
Всього
1,0
1,0
1,0
5. Вміст пентахлорфенолу, мкг/г, не більше ніж:
0,5
0,5
0,5
6. Вміст азобарвників МАК класів III А1 і III А2; вміст
не
не
не
хлорорганічних носіїв, мкг/г
дозволено дозволено дозволено
7. Стійкість пофарбування, бал, не менше, до:
води
3
3
3
сухого тертя
4
4
4
мокрого тертя
2-3
2-3
2-3
прання
—
—
3-4
8. Наявність запаху (одор-тест) за шкалою оцінок
3
1
1
9. Емісія випаровувальних компонентів, мг/м3, не більше ніж:
толуол
0,3
—
—
стирол
0,1
—
—
вінілциклогексан
0,05
—
—
4-фенілциклогексан
0,1
—
—
бутадієн
0,002
—
—
вінілхлорид
0,002
—
—
Пр и м ітки : 1. Знак (-) в графах означає, що для цього виду продукції показник не визначають.
2. Азобарвники: МАК класу III А1 — особливо небезпечні для здоров'я людини речовини: МАК класу III А2
небезпечні канцерогенні речовини.

асортименту полотен інтер’єрного призначення
(для виготовлення полімерних покрить для підлоги,
портьєр і штор, оббивки меблів, основи для виго-

товлення лінолеуму, для пошиття покривал та ін.
виробів).
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Розглянемо більш детально структуру видового
і групового асортименту НТМ, які використовуються: для покриття підлоги та стін, оздоблення вікон і дверей, оббивки меблів та виготовлення
виробів домашнього вжитку, акцентуючи основну
увагу на цільове призначення цих матеріалів і виробів, товарознавчу характеристику їх основних
споживних властивостей та конкретної сфери застосування.
4. НТМ для покриття підлоги і стін
Як свідчить аналіз структури асортименту килимів та килимових виробів для покриття підлоги і
стін, найбільш популярними та перспективними
серед них є вироби нетканого способу виробництва. Сьогодні вже неможливо уявити собі асортимент інтер’єрного текстилю для покриття підлоги і
стін без різноманітних за способом виробництва,
будовою, волокнистим складом і оздобленням виробів із НТМ. Це обумовлено, як відомо, високими
техніко-економічними перевагами нетканого виробництва, невисокою окупністю затрачених засобів на виробництво цих виробів, можливостями
легкої зміни структури внутрішньовидового асортименту під впливом зміни моди та кон’юктури
ринку. Ця група НТМ об’єднує килими і килимові
доріжки, а також різноманітні покриття для підлоги, долівок та стін. Вони виробляються за різними технологіями, серед яких найбільшого поширення у вітчизняній і зарубіжній практиці набули
фізико-хімічна та комбінована технології.
Особливе місце серед нетканих килимів займають тафтингові килими, отримані за комбінованою технологією. Під час виробництва цих килимів
за основу беруть ткані, трикотажні або неткані полотна, які проколюються спеціальними нитководіями, утворюючи на поверхні НТМ петельний
ворс. Цей ворс може бути гладким або візерунковим, якщо для його формування використовується жаккардовий механізм. Для закріплення ворсу на лицевій стороні килимів їх виворітню сторону
проклеюють латексами. Частіше тафтингові килими випускають у вигляді рулонів (ковролін), які використовуються для покриття підлоги у житлових,
адміністративних і культурно-побутових приміщеннях.
Окрім тафтингового способу, килими й килимові вироби для покриття підлоги і стін виготовляються методами термоскріплення, флокування,
ниткопрошивання, голкопробивання та ін.
Різноманітність видового і внутрішньовидового
асортименту килимів та килимових виробів для
покриття підлоги і стін, окрім використання різних
способів їх виробництва, досягається за рахунок використання різних видів сировини (волокон, ниток,
пряжі, зв’язуючих речовин), особливостей оформлення їх поверхні (гладка, рельєфна, ворсова, повстяна) та заключного оздоблення (фарбування, друкування, латексні покриття і ін.).
Для покриття підлоги, як свідчить зарубіжний
досвід, замість нетканих килимів можуть використовуватись неткані килимові плитки. Вони використовуються для настилання на підлогу у спальнях, ванних кімнатах, кухнях та адміністративних

приміщеннях. Окрім цього, замість килимів та ін.
нетканих покрить, для підлоги використовується
лінолеум, отриманий на нетканій текстильній основі [1-3].
В останні роки широкого поширення у Російській федерації для покриття підлоги і оздоблення стін в адміністративних та культурно-побутових приміщеннях (готелі, ресторани, кафе, виставкові зали, театри, кінотеатри, банки та ін.) набули
голкопробивні та в’язально-прошивні художньо-декоративні неткані полотна із хімічних волокон і їх
різних поєднань з натуральними волокнами. При
цьому, найбільш ефективним способом виробництва декоративного полотна (декорпола) є голкопробивний спосіб. Популярність цих полотен на
ринку Росії, як і в інших зарубіжних країнах, обумовлена низкою їх переваг над аналогічними тканими матеріалами, а саме: доступністю, економічністю та швидкою окупністю їх виробництва, широким діапазоном їх колірного композиційного вирішення, можливостями легкої зміни розмірів залежно від потреб ринку та ін [6,7].
Окрім покриття для підлоги, в оздобленні стін
також широко використовуються різноманітні за
способами виробництва настінні драпірувальні
неткані полотна, які імітують гобеленові та жаккардові тканини й ткані поштучні декоративні вироби
аналогічного призначення.
5. НТМ для оздоблення вікон і дверей
Розвиток асортименту НТМ для оздоблення
вікон і дверей, як і НТМ для покриття підлоги та
стін, характеризується великою динамічністю зростання обсягів їх виробництва та розширення асортименту. При цьому різноманітність видового та
внутрішньовидового асортименту цих полотен досягається як за рахунок використання різних способів їх виробництва (настилопрошивні, ниткопрошивні, голкопробивні, термоскріплені, тафтингові,
фільєрні та ін.) та волокнистого складу з поліпропіленових, поліуретанових, віскозних, капронових
та ін. видів волокон і ниток та їх різноманітних
поєднань).
Сфера використання НТМ для оздоблення вікон і дверей дуже широка. Як показує світова
практика, ці полотна використовуються не тільки
для оздоблення вікон і дверей житлових приміщень, але й приміщень соціально-культурного призначення (кінозалів, театрів, клубів та ін.) і сфери
підприємств харчування (ресторанів, кафе, столових і ін.). Ці полотна широко використовують також і для оздоблення салонів автомобілів, вагонів
поїздів, літаків, пароплавів. При цьому, легкі напівпрозорі ниткопрошивні полотна поверхневою
густиною 80-150 г/м2, як правило, використовуються для виготовлення фіранок, а більш масивні
(масою 220-320 г/м2) настилопрошивні та голкопробивні полотна використовуються переважно для
виготовлення портьєр, штор, ламбрекенів. За оздобленням названі види НТМ можуть бути гладкофарбованими, строкатими, друкованими. Вони можуть мати гладку чи рельєфну фактуру, бути безворсовими або мати петельний чи розрізаний ворс
(тафтингові портьєрні полотна).
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Таблиця 2
Характеристика асортименту інтер’єрних НТМ, які випускались Рівенською фабрикою нетканих
матеріалів у 2009 році
№
з/п

Призначення
НТМ

Спосіб
виготовлення НТМ

1

Для покриття
підлоги

Ниткопрошивний

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

Для покриття
підлоги
Для покриття
підлоги
Для покриття
підлоги
Для покриття
підлоги
Для оббивки
меблів
Для оббивки
меблів
Для оббивки
меблів
Для оббивки
меблів
Для виробів
домашнього
вжитку
Для виробів
домашнього
вжитку
Для виробів
домашнього
вжитку
Для виробів
домашнього
вжитку
Для виробів
домашнього
вжитку
Для виробів
домашнього
вжитку

Асортимент
матеріалів і виробів
Основа для
виготовлення
лінолеуму

Волокнистий
склад, %

Поверхнева
густина г/м2

Бавовна, 100

110

Голкопрошивний

-//-

Лляне, 80
Поліефірне, 20

170

-//-

-//-

Лляне, 100

120

-//-

-//-

Поліефірне,100

140

Настилопрошивний

-//-

Настилопрошивний

Виготовлення
меблів

Вовна, 25
Лавсан, 75
Лляне, 80
Поліефірне, 20

-//-

-//-

Лляне, 100

120

-//-

-//-

-//-

200

Настилопрошивний

-//-

Вовна, 85
Лавсан, 15

130

Настилопрошивний

Дитячі ковдри

Віскозне, 100

100

Клейовий

Наповнювач для
ковдр

Поліефірне,100

80

-//-

-//-

-//-

100

-//-

Спальні мішки

-//-

120

Голкопробивний
термоскріплений

Основа для
столової клейонки

Поліефірне,100

110

-//-

-//-

-//-

125

Для оздоблення вікон можуть використовуватись рулонні штори із НТМ різних способів виробництва та волокнистого складу. Такі штори використовуються в адміністративних і житлових приміщеннях. Вони представляють собою НТМ, намотані на валики, які можуть підніматись чи опускатись за допомогою спеціальних механізмів або
вручну. Поширені також неткані сітчасті штори із
поліефірних, поліамідних ниток, бавовняної та змішаної пряжі. Для надання їм необхідної вогнестійкості, брудовідштовхувальних та ін. ефектів їх
апретують різноманітними синтетикними смолами.
Вони виробляються в основному за фізико-хімічними технологіями.
Деякі зарубіжні фірми налагодили виробництво
жалюзей із клеєвих НТМ різного волокнистого

120
170

складу (переважно із синтетичних волокон). Жалюзі (горизонтальні, вертикальні) є одним з різновидів
віконних штор, що є саморегулюючими планкамиламелями з НТМ, зробленими задля вільного повороту ламелей, так, щоб їх положення змінювалося з
відкритого на закрите. За допомогою горизонтальних і вертикальних жалюзей можна направити потік світла в потрібний напрям. Жалюзі є простими в
управлінні та догляді. В останні роки дуже популярними на ринку стали жалюзі Плісе, вони отримали таку назву саме завдяки своїй формі, яка схожа на
безліч склеєних у вигляді плісе фрагментів. Жалюзі
Плісе відрізняються зручністю форм та розмірів,
вони можуть, як фільтрувати світло, що поступає
до кімнати, так і зовсім його не пропускати. Жалюзі
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Плісе є кращою альтернативою для нестандартних
вікон типу арки, трапеції або круга [8].
6. НТМ для оббивки меблів
Постійний ріст у нашій країні обсягів будівництва житла та адміністративних приміщень вимагає їх сучасного інтер’єрного оформлення і необхідного омеблювання. Це, в свою чергу, вимагає
постійного розширення та вдосконалення асортименту та підвищення якості текстильних матеріалів
для оббивки меблів.
Сучасний асортимент текстильних матеріалів
для оббивки меблів можна групувати за такими
основними ознаками [1,7]:
- за способом виробництва – ткані, неткані,
трикотажні, килимові та ін.;
- за волокнистим складом – із натуральних і
хімічних волокон та їх різних поєднань;
- за способом оброблення – гладкофарбовані,
строкатоткані, меланжеві та друковані;
- за фактурою поверхні – гладкі, рельєфні,
ворсові та ін.
Як свідчить зарубіжна практика, одним із перспективних напрямів розширення асортименту, оптимізації властивостей, підвищення рівня якості та конкурентоспроможності текстильних матеріалів для
оббивки меблів є поповнення ринку цих матеріалів
новими оригінальними видами нетканих полотен.
НТМ для оббивки меблів виготовляються за
механічною, фізико-хімічною і комбінованою технологіями. Домінуюче місце займає механічна технологія – ниткопрошивні, в’язально-прошивні та
голкопробивні способи їх виробництва. Основною
сировиною для названих НТМ є хімічні ( поліпропіленові, поліефірні, поліамідні, віскозні) волокна
та їх різноманітні поєднання з натуральними (бавовною, льоном, вовною та ін.).
Завдяки високій зносостійкості і формостійкості, оригінального художньо-колористичного оформлення широкого поширення серед меблевих НТМ
отримали ниткопрошивні полотна з вмістом різних
синтетичних волокон (лавсанових, капронових, полівінілхлоридних, поліпропіленових та ін.). Для
оббивки меблів використовуються також різноманітні за волокнистим складом і оздобленням тканинно-прошивні полотна, а також тафтингові полотна
з петельним ворсом. Найбільш популярними на сучасному ринку є види меблевих НТМ під такими
торговими назвами: флоки, шеніли, мікрофібра, велюри та ін.
7. НТМ для виробів домашнього вжитку
Серед НТМ інтер’єрного призначення значну
частку займають неткані полотна і вироби домашнього вжитку. Сюди належать НТМ для виготовлення постільної і столової білизни, матраців, рушників, ковдр, подушок і їх наповнювачів. Як свідчить
аналіз літературних джерел [1,4], обсяги виробництва НТМ ужиткового призначення постійно зростають, розширюється та вдосконалюється структура їх внутрішньовидового асортименту, покращується їх художньо-естетичне оформлення. Це насамперед стосується оздоблення постільної і столової білизни для забезпечення ними готельноресторанних установ, дитячих дошкільних закладів,

санаторіїв та баз відпочинку, для яких ця білизна,
крім виконання безпосередніх утилітарних функцій, виконує функції своєрідної реклами та іміджу
названих підприємств.
Разом з тим, товарознавча інформація про видову та внутрішньо-видову структури асортименту
та властивості НТМ для виготовлення виробів домашнього вжитку практично відсутня не тільки в
нормативній документації, але й у монографічних,
періодичних і навчальних виданнях. Сучасного товарознавчого трактування в навчальній літературі
вимагає виявлення переваг і недоліків даної групи
товарів порівняно з аналогічними виробами тканого способу виробництва. Особливої уваги вимагає
пошук напрямів підвищення рівня екологічної безпечності означеної групи НТМ.
Як свідчить аналіз літературних даних, серед
НТМ білизняного призначення для виготовлення
простирадл, скатерок, покривал, ковдр та ін. виробів в основному використовуються ниткопрошивні,
настилопрошивні та голкопробивні полотна із бавовняної, бавовняно-віскозної, віскозно-нітронової
пряжі. Купальні простирадла переважно виготовляються із бавовняних і бавовняно-віскозних настилопрошивних, ниткопрошивних та каркасо-прошивних петельних (махрових) полотен. За обробленням вони можуть бути вибіленими або строкатотканими. Для виробництва рушників, як правило,
використовуються вузькі (50 см) ниткопрошивні
бавовняні вибілені, строкатоткані та гладкофарбовані полотна [4,5].
Великою популярністю на вітчизняному ринку
користуються НТМ для виготовлення ковдр. За
рівнем якості ці полотна ніскільки не поступаються
аналогічним тканим полотнам. Найбільшого поширення набули меланжеві нітроно-віскозні полотна
на ниткопрошивному віскозному каркасі. Для імітації на цих полотнах жаккардових тканих рисунків
на них наносять різноманітні вибивні рисунки.
Великим попитом у споживачів користуються
комплекти білизни одноразового користування,
отримані клеєвим способом з термоскріпленням.
До складу цих комплектів входять рушники, скатерки, які широко використовуються на залізничному транспорті, в підприємствах ресторанного
господарства та ін.
Як відомо, ВАТ „Рівенська фабрика нетканих
матеріалів“ за обсягами виробництва НТМ та
структурою їх асортименту займає провідне місце
не тільки в Україні, але й серед підприємств аналогічного профілю. На цьому підприємстві використовуються практично всі відомі технології (механічні, фізико-хімічні, комбіновані), встановлено сучасне технологічне обладнання, випускається широкий асортимент полотен побутового і особливо
технічного призначення. Серед полотен технічного
призначення за даними 2009 року частка полотен
агротекстильного призначення складала – 32, швейного – 31, взуттєвого – 9, меблевого – 4%. Значну
частку в асортименті цього підприємства займають
різні за призначенням, способами виробництва та
волокнистим складом НТМ інтер’єрного призначення (табл. 2). Правда, її асортимент поки вузький.
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Тут представлені в основному НТМ для оббивки
меблів і виготовлення виробів домашнього вжитку.
З іншого боку, серед інтер’єрних НТМ побутового
призначення на даному підприємстві поки ще не
виробляються полотна і вироби, які б могли поповнити ринок вітчизняного екотекстилю.
8. Висновки
Отже, в статті наведено товарознавчу характеристику сучасного асортименту НТМ, які використовуються для підлоги і стін, оздоблення вікон та
дверей, оббивки меблів і виробів домашнього вжитку. Сформульовано напрями оптимізації асортименту і властивостей НТМ названих груп, а також
розширення сфери їх застосування.
Обґрунтовано доцільність подальшого вдосконалення системи стандартизації вимог до асортименту, властивостей, рівня якості та екологічної
безпечності НТМ інтер’єрного призначення. Особливу увагу на сучасному етапі виробництва НТМ
побутового призначення варто приділити розробленню та впровадженню в практику роботи текстильного виробництва та сфери торгівлі тих видів
стандартів, які гарантують випуск екологобезпечних видів НТМ інтер’єрного призначення.
Конкретизовано систему класифікації НТМ
інтер’єрного призначення. В основу цієї класифікації покладено наступні ознаки: призначення, спосіб виробництва, волокнистий склад, особливості
будови, способи оздоблення, терміни та умови експлуатації.
Обґрунтовано доцільність збільшення обсягів
виробництва та розширення асортименту екологобезпечних видів НТМ інтер’єрного призначення та

поповнення ними вітчизняного сегменту ринку екотекстилю.
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Полікарпов І. С.

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЗМИНАЛЬНОСТІ ТКАНИН
Анотація. Розглянуто вплив умов випробовувань на результати визначення незминальності тканин. Показано залежність показника незминальності від напрямку згину тканин при випробовуванні.
Доведено, що напрям згину тканин при випробовуванні по різному впливає на показник незминальності
тканин, різних за волокнистим складом і обробленням.
Ключові слова: тканина, незминальність, показник незминальності, волокнистий склад, оброблення

Polikarpov I.

RESEARCH OF UNWRINCLED FABRICS
Summary. The influence of test conditions on results of determination of tissue unwrinkled. Dependence
of index of unwrinkle is rotined on direction of bend of fabrics at a test. Proved that the bending direction tissues
differently affects the rate unwrinkled fabrics of different fiber composition and processing.
Keywords: fabric, unwrinkle, index of unwrinkle, fibred composition, treatment
при їх експлуатації. Одяг з малозминальних тканин
має гарний вигляд при експлуатації і потребує
значно менших витрат при споживанні. Незминальність тканин впливає також на термін експлуатації
швейних товарів, тому що висока зминальність пот-

1. Вступ
Одною з головних проблем виробництва тканин є покращення їх якості. Незминальність тканин
займає важливе місце серед чинників, які визначають їх якість, особливо зовнішній вигляд виробів
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ребує частішого прасування, хімчистки і сприяє
прискоренню зношування, тому покращенню незминальності тканин до сих пір приділяється багато
уваги [1]. Важливо визначити показник, який характеризує незминальність тканин. Зараз існує багато різних методів визначення незминальності тканин. Усі вони, у тому числі стандартний метод [2],
передбачають визначення показника незминальності тільки в одних умовах, що не дає можливості
отримати показник, який характеризував би дійсну
незминальність тканини при носінні одягу [3].
Навіть наявність багатьох методик є свідченням
того, що сьогодні відсутня методика, яка б забезпечила отримання показника, що характеризує дійсну
незминальність тканин при їх експлуатації.
Більшість методів визначення незминальності
тканин, у тому числі стандартний, передбачають
вимірювання кута поновлення смужки тканин після

її деформації або за основою, або за утоком. Однак
при носінні швейних виробів згин тканин проходить не тільки вздовж або поперек, а і під різними
кутами до напряму основи. Тому метою цієї статті є
аналіз впливу напряму згину тканин на результати
визначення показника незминальності тканин різного волокнистого складу і оброблення.
2. Результати дослідження
Досліджувались тканини сорочково-платтєвого
і костюмно-платтєвого призначення. Оскільки на
зминальність тканин основний вплив мають волокнистий склад і спеціальні обробки, то тканини підбирались так, щоб їх волокнистий склад був різним.
Звлучались тканини як зі спеціальними видами
обробок, так і без них. Усі тканини були вироблені
полотняним переплетенням. Характеристика досліджуваних тканин наведена в табл. 1.

Таблиця 1
Характеристика досліджуваних тканин
Варіант
тканин
1

Найменування тканин
Тканина сорочкова з малозминальною
обробкою
Тканина сорочкова
Репс з малозминальною обробкою
Репс
Тканина сорочкова
Трико костюмне
Тканина костюмно-платтєва з
малозминальною обробкою

Поверхнева
густина, г/м2

Волокнистий склад

109

бавовна - 100%

108
128
128
199
205

8

Тканина костюмно-платтєва

192

9
10

Тканина костюмно-платтєва
Тканина костюмно-платтєва
Тканина костюмно-платтєва з
малозминальною обробкою
Тканина платтєва

192
213

бавовна - 100%
бавовна - 100%
бавовна - 100%
лавсан – 67%, віскоза – 33%
лавсан – 60%, вовна – 40%
триацетат – 50%, віскоза –
50%
триацетат – 50%, віскоза –
50%
триацетат – 100%
віскоза – 100%

217

віскоза – 100%

208

вовна – 100%

2
3
4
5
6
7

11
12
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Таблиця 2
Вплив положення складки зминання на показник незминальності (Н)
„Н”
Варіант тканин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Кут між складкою зминання і напрямом утокових ниток
0

0

54,3
30,4
62,7
43,0
119,2
141,5
103,0
89,5
102,1
49,8
120,2
153,4

150

300

450

600

750

900

71,4
42,6
68,0
55,0
120,9
139,3
87,7
99,2
75,1
56,8
108,1
151,2

76,8
45,3
69,1
60,9
126,2
143,0
79,8
103,6
79,8
76,3
114,0
149,1

71,4
49,1
84,1
57,4
132,8
149,6
108,1
108,8
88,8
75,9
118,2
150,1

62,2
39,9
70,7
51,3
124,9
148,0
118,2
106,2
103,9
67,6
104,5
145,6

53,0
33,3
69,6
47,6
121,0
144,2
120,2
95,5
102,8
61,0
104,5
147,6

51,9
32,3
68,2
46,0
115,2
141,0
114,0
94,1
90,0
49,9
102,4
149,6
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Рис. 1. Залежність кута поновлення L від часу відпочинку t в логарифмічних координатах
(варіант 6 і 10; кут між складкою зминання і утоковими нитками 0 0, 450, 900)

Рис. 2 Залежність показника незминалньості Н від кута між складкою зминання і утоковими
нитками (варіанти 5, 6, 10)

У попередніх наших роботах було досліджено
вплив часу відпочинку на розмір кутів поновлення,
які характеризують незминальність тканин [4]. Було встановлено, що у всіх тканин залежність кутів
поновлення від часу відпочинку однакова і має
криволінійний затухаючий характер. Було запропо-

новано характеризувати залежність кутів поновлення від часу відпочинку в логарифмічних координатах за формулою:
lgH = а+lgt+b,
(1)
де lgH – логарифм кутів поновлення в градусах;
lgt – логарифм часу відпочинку в секундах;
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a і b – константи, які характеризують поновлення
тканин після зминання.
Константа b характеризує миттєве поновлення,
константа а – поновлення під час відпочинку.

чіткою перпендикулярністю основних і утокових
ниток. Максимальний показник незминальності
спостерігається тоді, коли кут між складкою зминання і напрямком утокових ниток складає приблизно

Таблиця 3
Вплив положення складки зминання на миттєве поновлення
тканин (константа „b”)
„b”
Варіант тканин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Кут між складкою зминання і напрямом утокових ниток
0

0

1,5917
1,3047
1,6854
1,4754
1,9958
2,0826
1,9054
1,8069
1,9099
1,5050
1,9921
2,1421

150

300

450

600

750

900

1,7375
1,4757
1,7184
1,6061
2,0012
2,0885
1,8099
1,8825
1,7397
1,5714
1,9367
2,1417

1,7602
1,5335
1,7303
1,6416
2,0183
2,0961
1,7887
1,9288
1,7874
1,7467
1,9503
2,1325

1,7493
1,5229
1,8120
1,6406
2,0637
2,1383
1,9394
1,9198
1,8595
1,7365
1,9930
2,1454

1,686
1,4713
1,7335
1,5910
2,0329
2,1342
1,9930
1,9167
1,9352
1,6683
1,9543
2,1230

1,6126
1,3873
1,7232
1,5590
2,0174
2,1172
1,9921
1,8534
1,9717
1,6140
1,9543
2,1317

1,5543
1,3678
1,7040
1,4907
1,9711
2,0997
1,9503
1,8095
1,8304
1,5089
1,9032
2,1311

З метою дослідження показника незминальності від положення лінії згину тканини, проводилось
вимірювання кутів поновлення при положенні
складки згинання (лінії згину) під наступними кутами до напрямку утокових ниток: 0°, 15°, 30°, 45°,
60°, 75°, 90°. Результати проведених досліджень
наведені в табл. 2 та на рис. 1 і 2.
Як видно з рис.1, прямолінійний характер залежності логарифму кута поновлення від логарифму часу відпочинку викладачу зберігається при положенні складки зминання від 0° до 90° до напрямку утокових ниток. З рис. 2 табл.2 видно також, що
при зміні положення складки зминання спостерігається зміна кута поновлення у всіх досліджених
тканин. Слід відзначити, що характер залежності
кута поновлення від положення складки зминання у
всіх досліджених тканин однаковий. Дещо менший
вплив положення складки зминання на кут поновлення спостерігається у тканин, які мають більші
показники незминальності. Однією з причин цього,
на нашу думку, є недолік методу визначення незминальності за кутом поновлення: величина кутів поновлення не забезпечує достатньої точності при порівнянні тканин, що мають дуже великі кути поновлення, які наближаються до величини максимально
можливих.
При збільшенні кута між напрямком ниток утоку і складкою зминання (рис. 2) спостерігається
спочатку збільшення показника незминальності (до
45°), а потім його зменшення. Таким чином величина показника незминальності завжди вища при
положенні складки зминання під певним кутом до
напрямку утокових або основних ниток, чим при
положенні складки зминання паралельно утоковим
або основним ниткам. Більшу величину показника
незминальності у деяких тканин при положенні
складки зминання під кутом 75° можна пояснити не

45°. Збільшення показника незминальності у тому
випадку, коли складка зминання не паралельна
напрямку ниток основи або утоку, пояснюється
тим, що при згині тканини згин пряжі і волокон
проходить не чітко впоперек їх довжини, а під
певним кутом, внаслідок чого поодинокі волокна і
пряжа в цілому мають менші деформації, а, відповідно, і ступінь поновлення буде більшим.
Залежність показника незминальності від положення складки зминання може бути виражена наступною формулою:
Hβ = Ho + K*sin2β + l*sinβ,
(2)
де Hβ – величина показника незминальності при
куті між складкою зминання і напрямом уточних
ниток β;
Ho – величина показника незминальності за основою;
К – коефіцієнт, який характеризує вплив положення складки зминання на величину показника
незминальності;
l – різниця між показником незминальності за
основою і показником незминальності за утоком.
Слід відзначити, що величина коефіцієнта К
може слугувати основною характеристикою впливу
положення складки зминання на величину показника незминальності (табл.3).
За формулою (1) нами були розраховані константи „а” і „b” для всіх досліджених тканин при
положенні складки зминання від 0° до 90°. Отримані результати наведені у табл. 3 і 4.
Як видно з табл. 3 і 4, зміна констант „а” і „b”,
які характеризують процесс поновлення тканин після зминання, при зміні кута між складкою зминання і напрямом утокових ниток проходить у різних
напрямках. Зі збільшенням кута між складкою зминання і напрямом утокових ниток до 45° проходить
збільшення константи „b”, яка характеризує миттє-
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Таблиця 4
Вплив положення складки зминання на поновлення тканин
під час відпочинку (константа „а”)
„а”
Варіант тканин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Кут між складкою зминання і напрямом утокових ниток
0

0

0,0898
0,1369
0,0662
0,1074
0,0409
0,0327
0,0563
0,0801
0,0520
0,1280
0,0441
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ве поновлення і одночасне зменшення константи
„а”, яка характеризує швидкість поновлення в процесі відпочинку. При збільшенні кута між складкою зминання і напрямом утокових ниток після 45°
проходить зворотне явище: зменшується константа
„b” і збільшується константа „а”. Як уже зазначалося вище, згин тканини поперек основи або утоку
викликає складніші деформації – у волокнах виникає більша напруга, проходять значніші переміщення макромолекул і їх частин один відносно одного, які внаслідок великих напруг проходять з більшою швидкістю, тому після згину поперек пряжі і
деформації проходить зниження величини миттєвого поновлення. Глибокі зміни після деформації
поперек волокон і пряжі викликають потужнішу
внутрішню напругу в волокнах і пряжі, тому і
проходить зростання швидкості поновлення від часу відпочинку, яке уповільнюється опором розриву
новоутворених міжмолекулярних зв’язків.
Виходячи з зазначеного, слід сказати, що великі
деформації викликають глибокі зміни в структурі
волокон і пряжі, що призводить до зниження миттєвого поновлення контактів та до збільшення швидкості поновлення під час відпочинку (константа
„а”). І хоча на перший погляд збільшення швидкості поновлення під час відпочинку повинно вести
до покращення поновлення і є позитивним чинником для характеристики незминальності, але з
іншого боку – збільшення константи „а” свідчить
про значні деформаційні зміни, які відбуваються в
структурі волокон, пряжі, тканин. І тому у всіх випадках одночасно зі збільшенням миттєвого поновлення проходить зменшення швидкості поновлення
під час відпочинку і, навпаки, збільшення швидкості поновлення під час відпочинку супроводжується зменшенням миттєвого поновлення.
Як видно з табл.2, найбільший вплив положення складки зминання має на показник незминальності тканин, більш схильних до зминання. Максимально чутливим до положення складки зминання є
показник незминальності віскозних і бавовняних
тканин. Це свідчить про те, що показник незминальності тканин з целюлозних волокон є значно

900
0,1035
0,1038
0,0761
0,1156
0,0457
0,0236
0,0545
0,0557
0,0676
0,1251
0,0563
0,0250

чутливішим до зміни величини деформації, яка супроводжується збільшенням внутрішніх напруг.
3. Висновки
Провівши дослідження незминальності тканин,
можна констатувати:
- положення складки зминання впливає на величину показника незминальності всіх досліджених
тканин;
- при збільшенні кута між напрямом утокових
ниток і складкою зминання від 0° до 45° показник
незминальності збільшується. Подальше збільшення цього кута веде до поступового зменшення
показника незминальності;
- оскільки згин тканин не поперек утоку й
основи, а під певним кутом до них викликає менші
за величиною деформації, то й поновлення тканин
у цьому випадку буде більшим;
- залежність показника незминальності від
положення складки зминання може бути описана
формулою:
Hβ = Ho + K*sin2β + l*sinβ.
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жень у багатьох напрямах. Одним із них є вивчення
інформаційного забезпечення товарів як способу їх
захисту від фальсифікації.
Слід зазначити, що проблеми експертизи товарів, їх ідентифікації та фальсифікації достатньо
ґрунтовно висвітлено у наукових працях і навчальних виданнях низки вітчизняних та зарубіжних
фахівців у галузі товарознавства, зокрема таких як:
А. В. Власова, Т. М. Коломієць, В. А. Павлова,
І. С. Полікарпов, Н. В. Притульська, В. М. Ребицький,
Н. Г. Салухіна, А. А. Самойленко, Л. Г. Єлісєєва,
С. О. Вілкова, М.А. Ніколаева [1-14] та інших.
Однак, проблемі інформаційного забезпечення товарів у контексті проведення товарознавчої експертизи задля виявлення фальсифікованих виробів у
сучасній фаховій літературі приділено ще недостатньо уваги. Мета статті – висвітлення питання
інформаційної складової у фальсифікації товарів, а
також комплексного інформаційного забезпечення
як способу захисту від неї.
3. Фальсифікація товарів та її інформаційна
складова
Товари, які потрапляють на споживчий ринок,
можна ідентифікувати, тобто ототожнювати [15],
прирівнювати, порівнювати [6, 9] з товарами-аналогами, які мають ту ж сукупність властивостей або
такий же опис на маркуванні, у товаросупровідних
та нормативних документах.
Поняття ідентифікації щодо продуктів харчування, наприклад, трактується в чинному законодавстві України [16] як процедура підтвердження вiдповiдностi органолептичних, бiологiчних, фізичних та
хiмiчних параметрів i властивостей, специфікних для
даного виду харчового продукту, тим параметрам i
властивостям, якi зазначаються при етикетуванні
цього харчового продукту, а також процедура
пiдтвердження загальновизнаної назви даного виду
продукту, торговельної марки та/або комерцiйного

1. Вступ
Одна із реальностей сучасної вітчизняної економіки полягає у тому, що демонополізація виробництва і ринкові відносини поряд із очікуваними
позитивними результатами принесли ослаблення
контролю за технологічними процесами і, як наслідок, появу у торговельній мережі фальсифікованих виробів як продовольчої, так і непродовольчої
груп товарів. Ця тенденція стрімко набирає сил і зараз набула масового характеру. Посилює її й низька
платоспроможність населення, що вкрай загострює
цінову конкуренцію. До того ж, практика комерційної діяльності свідчить про те, що фальсифіковані
товари можуть реалізовуватися на 15-100% дешевше за вироби-оригінали. Отже, товарознавчі дослідження щодо товарної фальсифікації є дуже актуальними, особливо у контексті значення товарознавчої експертизи та інформаційного забезпечення
товарів для боротьби з нею.
2. Мета роботи
Для успішного запобігання проникненню у
торговельну мережу фальсифікованих товарів фахівці нової формації повинні вміти: оцінювати їх
споживчі переваги; відповідність товарів вимогам
нормативних та нормативно-правових актів; відрізняти товари-фальсифікати, товари-сурогати, недоброякісні товари; консультувати покупців та впливати на створення громадської думки щодо певних
товарів на ринку; надавати реальну допомогу споживачеві у виборі товару. Здійснити це неможливо
без знань властивостей товарів, процедури проведення експертизи, без навичок визначення показників та характеристик якості виробів. Тому сьогодні
експертна функція товарознавства, яка, на нашу
думку, у майбутньому поширюватиметься, крім
торгівлі, також на сфери стандартизації і сертифікації, захисту прав споживачів, митну справу тощо,
потребує фундаментальних теоретичних дослід-
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(фiрмового) найменування. Однак, маркування товарів не завжди містить ті критерії й показники, які
можна використати з метою ідентифікації.
Важливою проблемою сучасного товарного ринку, як вітчизняного, так і світового, є наявність на
ньому величезної кількості фальсифікованих товарів
(від лат. falsifico – підробляти) – від 5 до 90% обсягу
торгового обігу за різними групами товарів.
Визначення фальсифікації товарів наведено в
працях різних авторів [8, 10, 17], але найточнішим,
на наш погляд, є визначення, сформульоване професором С.О. Вілковою [2]: фальсифікація – це навмисні дії, спрямовані на обман групи осіб шляхом
введення в обіг товарів з порушенням прав інтелектуальної і промислової власності і/або умисно змінених, що мають скриті властивості і якість, інформація про які є завчасно неповною і недостовірною1.
Об’єктами фальсифікації, крім власне товарів,
також можуть бути: упаковка як складова частина
товарів; інформація про товари; документи як носії
і джерела інформації; окремі елементи товарної
інформації тощо. Але практика комерційної та
експертної діяльності свідчить, що при фальсифікації, як правило, підробляються один або декілька
об’єктів. Тому фахівці розрізняють фальсифікацію:
асортиментну (видову); якісну; кількісну; інформаційну; комплексну. Серед перелічених видів фальсифікації представляє інтерес інформаційна фальсифікація, тому що з вивчення інформації про товар
починається будь-яка його експертиза, у тому числі
ідентифікаційна.
Інформаційна фальсифікація – це обман споживача шляхом подання йому неточної або спотвореної (неправдивої) інформації про склад та/або властивості товару [8, 10, 17]. Даний вид фальсифікації
“забезпечується” спотворенням, тобто усвідомленою суб’єктивною зміною інформаційних даних у
маркуванні, супровідній документації та рекламі.
Інші, наведені вище, види фальсифікації у більшості випадків супроводжуються саме інформаційною
фальсифікацією про склад і властивості виробів.
При цьому свідомо спотворюються чи вказуються
неточно такі дані:
найменування (назва) товару;
торгова марка, фірмова назва, товарний знак
чи логотип виробника;
країна походження товару;
фірма-виробник товару та її поштова адреса;
кількісні характеристики виробу;
сировинний чи компонентний склад виробу;
дата виготовлення, терміни та умови реалізації
чи зберігання.
Свідоме спотворення цих даних або неточне чи
помилкове їх подання, насамперед у товарному
маркуванні, є підставою для того, щоб вважати виріб
сфальсифікованим. Найчастіше у носіях виробничого товарного маркування не вказується або ж
вказується невірно країна походження виробу і
фальсифікується штриховий код. Досить часто

підробляються товарні марки (товарні знаки та логотипи) відомих виробників. До речі, у цьому
випадку матеріальних і моральних збитків зазнає не
тільки споживач, але і виробник, який є власником
товарної марки, котра підробляється. Наступним за
частотою свідомого спотворення об’єктом у маркуванні є дата виготовлення виробів, а також термін,
строк та умови їх реалізації чи зберігання. При цьому у практиці торгівлі зустрічаються випадки прямого незаконного перемаркірування (так званого
“перебивання”) вже нанесених дати, терміну чи
строку.
Різновидом інформаційної фальсифікації є підробка упаковки, насамперед тієї, яка має привабливий зовнішній вигляд або тієї, котра імітує продукт високого рівня якості, хоча найчастіше товар у
такій упаковці також є фальсифікованим. Так, часто
підробляється керамічна і скляна тара оригінальної
форми, наприклад, для алкогольних напоїв, парфумерії, картонна упаковка виробів косметики і кондитерських товарів тощо. Така фальсифікація викликана тим, що приваблива упаковка надає виробу неповторного вигляду, допомагає споживачу ідентифікувати товар, створюючи йому додаткові переваги у
реалізації.
У практиці торгівлі фальсифікують не тільки
маркування та упаковку, а також різноманітні документи, насамперед, накладні та сертифікати. Так, у
накладних найчастіше підробляють найменування
виробів, досить часто – найменування виробника і
дані про кількість товару (кількісна фальсифікація).
Виявити таку підробку у накладній можна лише
завдяки ідентифікації товарів щодо їх асортиментної
приналежності та походження, а також кількісним
вимірюванням всієї товарної партії (переважуванням, перерахунком, обмірюванням тощо).
Останнім часом доволі розповсюдженим видом
фальсифікації документів стала підробка сертифікатів, причому найбільш поширеними є такі її способи,
як: підробка сертифікату з використанням справжнього бланку встановленої форми і внесенням усіх
реквізитів фальсифікованого виробу (при цьому також використовуються фальшиві печатки органів з
сертифікації); підробка копії справжнього сертифікату з оригінальними печатками шляхом видалення деяких записів та наступним внесенням реквізитів
фальсифікату; відбір взірців для проведення сертифікації з партій виробів-аналогів за назвами та походженням, тобто тих, які підробляються (при цьому
фальсифікатори отримують справжні документи –
протоколи випробувань і сертифікати); видача оригінальних сертифікатів офіційним органом без проведення попередньої ідентифікації об’єкту сертифікації на предмет справжності та приналежності до
конкретної товарної партії.
4. Інформаційний захист товарів як спосіб
боротьби з їх фальсифікацією
Основним способом боротьби з інформаційною
фальсифікацією у торгівлі, на нашу думку, є інформаційний захист товарів. Це комплексна задача,
одним з напрямів вирішення якої є комплексне
інформаційне забезпечення товарів. Комплексність
як інформаційного захисту, так і інформаційного
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Тут і далі виділено автором у контексті висвітлення
проблеми комплексного інформаційного забезпечення
товарів
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забезпечення досягається поданням всім суб’єктам
ринку об’єктивної і достовірної товарної інформації всіма можливими засобами – від товарного
маркування до реклами.
Фахівці небезпідставно вважають, що товарне
маркування є основним засобом у комплексі логістичного сервісу [5, 7, 10], однак далеко не єдиним з
погляду насиченості інформацією, з погляду її
достатності і доступності, а також – співвідношення окремих її видів [10]. Так, у маркуванні разом з
основною товарною інформацією, зміст якої притаманний усім видам засобів товарної інформації
(ЗТІ), досить значною є також частка споживчої
інформації. Це обумовлюється пріоритетністю для
маркування власне інформаційної функції [9, 10]. В
той же час у товаросупровідних документах,
оскільки вони призначені в основному для фахівців
комерційної сфери, найбільшою є частка саме комерційної інформації. У маркуванні, яке адресоване
всім суб’єктам ринку, у тому числі пересічним споживачам як єдиний доступний засіб товарної інформації (її джерело), частка комерційної інформації
менша. В той же час у рекламі, як виді ЗТІ, найбільше комерційної і споживчої товарної інформації, а у довідковій і навчальній літературі – споживчої інформації. Крім того, досить неоднорідним у
різних видах ЗТІ є співвідношення форм її подання,
технічних прийомів доведення до споживача, методів оформлення тощо.
Таким чином, інформаційний захист товарів від
підробок може і повинен забезпечуватися:
- по-перше, уніфікацією специфічних вимог
до всіх засобів товарної інформації на рівні їхніх
видів і різновидів;
- по-друге, рівнем якості подання товарної
інформації всіма видами ЗТІ, причому щодо усіх її
видів та форм.
На практиці це означає, що основна інформація, яка подається більшістю носіїв виробничого
і торговельного маркування, повинна дублювати
таку ж інформацію, що наявна у товаросупровідних
документах. Теоретично це зумовлено однаковим
рівнем пріоритетності ідентифікуючої функції маркування і торговельної документації [10], а практично – забезпечується подібністю або навіть однаковістю вимог законодавчих і нормативних документів до обох видів ЗТІ. Таким чином, тут будьяка розбіжність в інформаційних даних повинна пересічного споживача щонайменше насторожувати,
а для фахівця – бути фактичним свідченням фальсифікації виробу взагалі та інформаційної фальсифікації, зокрема.
Якщо розглядати рекламу як засіб товарної
інформації, то не дивлячись на притаманну їй по
суті суб’єктивність і максимальну спрямованість на
отримання прибутку, вона не повинна суперечити
відомостям, які подаються про вироби у спеціальній літературі і в жодному разі не містити дезінформації, яка потім би заперечувалась об’єктивними
даними товарного маркування і товаросупровідних
документів.

5. Висновки
1. Товарознавчі експертизи при визначенні
фактів фальсифікації виробів повинні проводитися
диференційовано з огляду на особливості окремих
видів фальсифікації, зокрема інформаційної.
2. Ідентифікація товарів повинна мати характер
комплексного дослідження, за якого найбільше значення мають типові важко фальсифіковані критерії.
Зважаючи на те, що у чинних нормативних документах (НД) такі критерії здебільшого відсутні,
постала необхідність розробки спеціальних критеріїв ідентифікації і внесення відповідних доповнень
до НД.
3. Перспективним напрямом теоретичного товарознавства є детальні дослідження тих видів ЗТІ,
які разом з товарним маркуванням повинні забезпечити комплексність інформаційного захисту від
товарної фальсифікації, а саме: торговельної документації (зокрема, товаросупровідної і нормативної), реклами та пропаганди (окремих їх носіїв), а
також спеціальної літератури, зокрема навчальних,
довідкових та наукових видань.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Вилкова С. А. Научно-практические основы
экспертизы потребительских товаров / С. А. Вилкова //
Поволж. кооп. институт Центросоюза РФ. – Энгельс : Регион. инф.-изд. Центр ПКИ, 2003. – 264 с.
2. Вилкова С. А. Экспертиза потребительских
товаров: учебник / С. А. Вилкова. – М. : издательско-торговая корпорация „Дашков и К0”, 2007. –
252 с.
3. Вилкова С. А. Идентификация потребительских товаров / С. А. Вилкова / Поволж. кооп. институт Центросоюза РФ. – Энгельс : Регион. инф.-изд.
Центр ПКИ, 2002. – 108 с.
4. Власова А. В. Основи товарознавства непродовольчих товарів : навч. посіб. / А. В. Власова. –
К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.
5. Галун Л. Теоретические основы товароведения и экспертиза : учебное пособие / Л. Галун,
Д. Лисовская, З. Ловкис. – Минск : ИВЦ Минфина,
2007. – 352 с.
6. Коломієць Т. М. Експертиза товарів : підручник / Т. М. Коломієць, Н. В. Притульська, О. Л. Романенко. – К. : КНТЕУ, 2001. – 274 с.
7. Николаева М. А. Теоретические основы товароведения : учебное пособне / М. А. Николаева. – М. :
Норма, 2006. – 448 с.
8. Павлова В. А. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів : навчальний посібник /
В. А. Павлова, Л. Д. Титаренко, В. Д. Малигіна. –
Издательство : ЦУЛ. – 2006. – 190 с.
9. Полікарпов І. С. Ідентифікація товарів :
підручник / І. С. Полікарпов, А. П. Закусілов. – К :
Центр навчальної літератури, 2005. – 344 с.
10. Полікарпов І. С. Товарна інформація :
підручник / І. С. Полікарпов, О. В. Шумський. – К. :
Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с.
11. Ребицький В. М. Організація та технологія
інспектування : підручник / В. М. Ребицький,
І. С. Полікарпов. – К. : ЦНЛ, 2005. – 365 с.

28

12. Салухіна Н. Г. Організація і технологія
інспектування : навчальний посібник / Н. Г. Салухіна,
О. І. Башкатова. – К. : КНТЕУ, 2003. – 213 с.
13. Самійленко А. А. Експертиза побутових
послуг : навчальний посібник / А. А. Самійленко. –
К. : КНТЕУ, 2007. – 139 с.
14. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров / [под редакцией Л. Г. Елисеевой].
– М. : Международный центр финансово-экономического развития, 2006. – 800 с.

15. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.;
Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. – 1440 с.
16. Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктів : Закон України № 771/97 -ВР від 23.12.1997 р.
17. Чепурной И. П. Защита прав потребителей:
виды и способы обмана покупателя при продаже
продовольственных товаров / И. П. Чепурной. –
Ростов-н/Д : Феникс, 2003. – С 15-59.

УДК 677.017.85
Мельник А. І.

ВПЛИВ КОМПОЗИЦІЙНИХ ХІМІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА
МОДИФІКАЦІЇ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ЛЬОНУ
Анотація. Висвітлено проблеми льоносировини, пов’язані з модифікацією волокон, розглянуто
особливості впливу композиційних хімічних препаратів. Запропоновано використання модифікації льону
як способу одержання товару певної структури для нових споживних властивостей.
Ключові слова: модифікація льоноволокна, хімічна модифікація, інтенсифікація модифікації,
композиційні хімічні препарати, концентрація компонентів емульсії, інкрустуючі речовини, ПАР

Melnyk A.

EFFECT OF COMPOSITION OF CHEMICAL AGENTS AND
MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF LINEN
Summary. The article describes the problems of flax associated with the modification of fibers, the
peculiarities of the influence of composite chemicals. The use of flax as a way to modify the product receiving
some structure for the new consumer properties.
Keywords: flax fiber modification, chemical modification, intensification, modification, composite
chemicals, concentration of components emulsion inkrustuyuchy substance
необхідного ступеня елементаризації луб’яних пучків.
Одним з найпоширеніших видів сировини для
виробництва текстилю є льон, волокна якого отримують з лубу цієї однолітньої рослини.
Головною складовою волокна є целюлоза, яка
полідисперсна, має значно вищу (у 4 рази), ніж у
бавовни молекулярну масу; частка целюлози не перевищує 75%. Довжина комплексних лляних волокон 170-250 мм, елементарних – 10-26 мм; лляні
волокна більш стійкі до дії води, ніж бавовняні, набрякання майже не змінює довжину; елементарні
лляні волокна стійкіші до лугів ніж до кислот, а
комплексні не руйнуються.
Лляні волокна не утворюють зарядів статичної
електрики, мають антисептичні та гіпоалергенні
властивості; вдвічі послаблюють гамма-випромінювання, захищають від сонячної радіації, гасять
електромагнітні хвилі від побутової та промислової
техніки; льон також наділений винятковою здатністю в декілька разів знижувати рівень радіації,
що відповідає вимогам Міжнародного стандарту
ЕКО-ТЕКС-100.

1. Вступ
На сучасному етапі розвитку промисловості
України текстильна промисловість відіграє важливу роль. Це одна з найперспективніших галузей
економіки. Однак, у роботі текстильної промисловості існує ряд недоліків. Міністерство легкої
промисловості України, його галузеві виробничі
об’єднання, керівники підприємств не забезпечують повного використання наявних потужностей.
На багатьох заводах, фабриках і комбінатах рівень
організаційної роботи вимагає вдосконалення. До
текстильної продукції належать текстильні волокна, пряжа, нитки, трикотажні волокна, полотна,
комплексні текстильні матеріали та основа для
нанесення покриття (штучні і синтетичні шкіри,
вироби будівельного призначення) тощо, якість
яких залежить від сировини.
2. Мета роботи
Метою дослідження є створення способу отримання модифікованого лляного волокна, в якому
завдяки більш м’якій, неруйнівній розщеплюючій
дії на технічне лляне волокно можна досягнути
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композиційний хімічний препарат, причому емульсують перед фізико-механічною модифікацією,
за співвідношенням компонентів (мас. %):
- машинна олива – 16-18;
- композиційний хімічний препарат (кхп) – 0,4-0,6;
- вода – решта до 100.
Витрата емульсії становить 8-10% від маси
волокнистого шару. Після емульсування необхідне
відлежування 24 год.
Для обробки льоноволокна перед модифікацією
використано такі хімічні композиції:
- перша – фосфат сечовини (20%); оксиетилований нонілфенол АФ 9-Ю (10); вода (70%);
- друга – фосфат сечовини (10%); натрієва сіль
(10%); додецилбензолсульфокислоти (10); вода (70%).
Механічну модифікацію здійснювали за таким
технологічним ланцюжком: пристрій для емульсування
щипальна машина СЩ-850-2
грубочесальні машини ЧГ-150-ПД; ЧГ-115-П
чесальна
машина Ч-600-Л
два переходи стрічкових машин
ЛЧ-1-ПД; ЛЧ-2-ПД
різальна машина РМ0-1
живильник-змішувач П-5
похилі очисники 0Н63; 0Н6-1
тіпальна машина Т-6
чесальна машина ЧМД-4 (одна або дві).
Якісні показники модифікованого лляного волокна, отриманого з різними рівнями концентрації
компонентів емульсії та одержаного на різних технологічних лініях підприємств СНД, подані у табл. 1.
Аналіз якості модифікованого лляного волокна
свідчить, що воно в цілому може бути використане
для отримання змішаної пряжі за бавовняною технологією, проте волокно з лінії Центрального науково-дослідного інституту луб’яних культур найгрубше (текс 3,53; №283), а за розподілом волокон
по довжині цілком задовільне.

3. Модифікація льоноволокна та її залежність
від композиційних хімічних препаратів
Модифіковане льоноволокно виробляють з короткого волокна, одержуваного з відходів тріпання
лляної трести, або з куделеподібного волокна, з
низькосортної трести та плутанини, що дає змогу
знизити собівартість і підвищити якість льоновмісних тканин. Широке застосовування льоноволокна для виробництва традиційних напівлляних
білизняних та інших тканин з використанням лляної та напівлляної пряжі як замінника бавовни є
одним із перспективних напрямків.
На сьогодні науковцями різних країн світу розроблено способи модифікації лляних волокон, в
яких зміна форми, розмірів, кількості, розміщення
елементарних волокон, зв’язків між ними здійснюється внаслідок інтенсивних фізико-механічних дій
на оброблювану сировину робочих органів машин,
що входять до складу технологічного ланцюжка.
Однак, таке волокно за показниками середньої
масодовжини, ступеня роз’єднання волокнистих
комплексів технічного волокна льону, лінійної густини, вмісту довгих волокон, костриці та сміттєвих домішок не завжди відповідає вимогам сучасних технологій його подальшої переробки у пряжу і тканини, який вимагає значних матеріальних
витрат. До того ж, інтенсивні механічні дії на технічне волокно дуже часто призводять до значного
пошкодження елементарних волокон.
Таке волокно в суміші з різними хімволокнами,
бавовною або вовною можна переробляти в пряжу
середньої лінійної густини (не 200-300 текс, а 30-50
і, навіть, 20-25 текс).
Під час модифікації короткого лляного волокна
його піддають емульсуванню складом, що містить

Таблиця 1
Якісна характеристика модифікованого лляного волокна різних виробників

Показник
Класи
довжини:
10-15 мм
15-30 мм
30-45 мм
45 мм і
більше
Середня
масодовжина, мм
Середня
лінійна
густина,
текс/(№)
Вміст
сміттєвих
домішок

Лінія
ЦНДІЛКА у
м. В’язники

ВАТ
Херсонський
бавовняний
комбінат

ВАТ
Старосамбірський
льонокомбінат

%

%

%

%

%

%

7,88
19,7
61,04

10

18

67-72

75

15,3
22,1
53.2

16,4
22,8
54,3

16,9
23,2
54,7

8,34

18-23

7-10

9,4

6,5

5,2

34,8

22,35

33,5

33,7

30,9

29,8

3,53/
(283)

0,44/
(2273)

0,69/
(1449)

1,1/
(909)

0,9/
(1111)

0,85/
(1176)

2,6

1,8-2,16

1-4

1,4

1,3

1,25

30

Рівні концентрації компонентів
емульсії, мас. %
машинна
машинна
машинна
олива-16;
олива-17;
олива-18;
(кхп)- 0,4
(кхп)- 0,5
(кхп)- 0,6

У разі необхідності подальшого потоншення
волокна можна здійснити додаткове емульсіювання
після обробки на грубочесальних машинах.
Емульсування перед фізико-механічною модифікацією підвищує метричний номер волокна й
сприяє поліпшенню штапелю, зменшує кількість
волокон, довжина яких перевищує 90 мм. До того
ж, емульсування підвищує еластичність і гнучкість
волокна, що зменшує їх пошкодження у разі механічних дій під час модифікації.
Для підтвердження зміни у структурі модифікованого лляного волокна під час обробки хімічними композиційними препаратами здійснено дослідження його хімічного складу, результати якого
подано в табл. 2.

лляного волокна від супутників целюлози – пектинових речовин і лігніну.
Поверхнево-активна речовина (ПАР), що входить до складу використовуваних комплексних хімічних препаратів, підсилює взаємодію речовин на
поверхні розділу фаз волокно – емульсія, поліпшуючи змочування поверхні волокна емульсією
завдяки зниженню поверхневого натягу.
Велике значення для інтенсифікації процесу
руйнування інкрустуючих речовин має здатність
ПАР утворювати поверхневі плівки. Деформованість та еластичність плівок ПАР відображає їх
здатність до утворення на поверхні волокна суцільного адсорбційного шару. Вірогідність проникнення емульсії у мікродефекти зростає зі збільшенням
щільності адсорбційного шару, що створює сприят-

Таблиця 2
Хімічний склад лляного волокна, одержаного за різними варіантами досліджень
Варіант дослідження

целюлоза

1. Коротке волокно (не модифіковане)
2. Механічна модифікація без
емульсування
3. Модифікація з емульсуванням
без (кхп)
4. Модифікація з емульсуванням
хімічною композицією
5. Хімічна модифікація

Склад компонентів, %
лігнін
пектинові речовини

74,64

4,2

3,2

78,45

3,07

1,9

80,32

2,18

1,85

85,4

2,14

0,9

90,8

1,2

0,45

Для порівняльного аналізу змін, які відбуваються у лляному волокні під час модифікації, проведено і хімічну модифікацію волокнистого продукту після механічної обробки методом лужноперекисного варіння. Склад розчину, (г/л): їдкий
натр – 7, метасилікат натрію – 5, перекис водню
(30%-ний) – 5-6, змочувач – 0,5, тривалість процесу
– 35-40 хв, температура – 100°С.
Дослідження впливу емульсування на зміну
властивостей і структури волокнистого продукту
під час модифікації короткого лляного волокна
здійснювали за використання традиційного складу
емульсії, що застосовується на лляних підприємствах (мас. %):
- машинна (веретенна чи інша) олива – 18;
- змочувач – 5;
- сода кальцинована – 0,2;
- вода – 76,8/100,0.
Аналіз результатів дослідження свідчить, що
під час модифікації у волокні відбувається видалення інкрустуючих речовин і підвищення вмісту
целюлози. Так, у разі хімічної модифікації вміст
целюлози збільшується від 74,64 до 90,8%. Вміст
лігніну в модифікованому волокні зменшується (у
вихідній сировині) з 4,2 до 1,2% за поступової
інтенсифікації процесів модифікації.
Таким чином, внаслідок інтенсифікації модифікації композиційними хімічними препаратами
досягається достатньо високий ступінь очищення

ливі умови для взаємодії супутників целюлози лляного волокна з хімічним препаратом емульсії.
4. Висновки
Аналізуючи подане вище, можна зробити такі
висновки:
1. Внаслідок проведених досліджень виявлено
інтенсифікуючу дію композиційних хімічних препаратів на основі фосфату сечовини і поверхневоактивних речовин на підвищення прядильної здатності лляного волокна в процесі модифікації.
2. Отримане модифіковане лляне волокно, можна використовувати для виробництва змішаної пряжі 25-30 текс за бавовняною технологією, що дасть
можливість значно поліпшити асортимент, будову,
основні властивості пряжі, ниток, виробів, надати
їм нових властивостей, істотно підвищити технікоекономічні показники, збільшити обсяг виробництва, розширити сферу застосування волокна.
3. Введення до складу емульсії композиційного
хімічного препарату поліпшує видалення інкрустуючих речовин лляного волокна, що зумовлено гідротропною дією препаратів на супутність целюлози. Це, в свою чергу, сприяє розпушуванню маси
волокон та роз'єднанню технічних волокон до дрібних волокнистих комплексів.
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ТОВАРОЗНАВЧЕ ОЦІНЮВАННЯ М’ЯКОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМИ МЕТОДАМИ
Анотація. Розглядається проблема оцінювання м’якості текстилю інструментальними методами. Проаналізовано процес сенсорного сприйняття та його суб’єктивного оцінювання. Наведено огляд
найсучаснішних способів визначення м’якості текстильних матеріалів та запропоновано власний підхід
щодо її оцінювання.
Ключові слова: текстильні матеріали, м’якість, сенсорне сприйняття, тактильні відчуття,
інструментальний метод, оцінювання

Korzh O.

THE FIBER SOFTNESS ASSESSMENT BY THE
INSTRUMENTAL METHODS
Summary. The article discusses the problem of evaluating textile softness by the instrumental methods.
Analyzed the process of sensory perception and its subjective evaluation. Got the review of current methods of
measuring softness of textile materials and proposed their own approach to its evaluation.
Keywords: textile materials, softness, sensor perception, tactile sense, instrumental method, assessment
детальну інформацію, яка базується на використанні інструментів, що обчислюють загальні фізичні
властивості об’єкту нашого пізнання.
Об’єкти (зокрема текстильні полотна) у широких межах сприйняття можуть бути класифіковані
на дві групи – приємні і неприємні, що базується на
індивідуальних вподобаннях одних об’єктів та
відхиленні інших. Надання переваг споживачів певним об’єктам можуть базуватись на впливі медіа
(ТБ, радіо, реклама, мода). Переваги також базуються на утилітарності об’єктів, на тривалості їхніх
властивостей і на поєднанні різних окремих властивостей [10]. Часом поняття доцільно роз’єднати на
кілька підпонять. Наприклад, поняття “туше” (гриф)
може бути поділене на кілька підпонять – мякість,
гладкість, зминальність, теплоємність, об’ємність.
Сьогодення диктує нові умови товарообмінних
операцій, навколо яких можна спостерігати пожвавлення як споживання продукції, так і інтенсифікацію виробництва вцілому. Зокрема важливим
інструментом для побудови сучасних гнучких торговельних взаємовідносин є дистаційна торгівля,
наприклад через інтернет-магазини, друковані каталоги тощо. Все це робить кількісну оцінку якості
товарів більш актуальною.

1. Вступ
Для розуміння навколишнього світу людина
використовує свої відчуття. Зовнішні об’єкти, подразнюючи відповідні рецептори, дозволяють отримати цілісну інформацію про них. Сприймаючи
об’єкти, ми реагуємо на них по-різному. Відтак
знання про об’єкти ми отримуємо за схемою стимул-сприйняття-відповідь. Коли ми бачимо кольорове полотно, що виступає стимулом, то це призводить до сприйняття і ми відповідаємо, кажучи:
“Мені подобається”, тому що воно красиве. Краса –
це поняття, концепція і для визначення її рівня ми
застосовуємо такі описи, як “дуже гарний”, “достатньо гарний” тощо. Ми не здатні кількісно визначити красу і сказати, що це гарне на 8 одиниць чи
на 50. Відтак пояснення поняття вимагає описової
характеристики (прикметників). Спочатку багато
понять були описані словами, потім були успішні
спроби їх кількісного опису. Відтак визначальні
спроби характеристик води як “холодна”, “тепла”
чи “гаряча” призвели до більш конкретного опису
як то, “температура води 20°С (35°С чи 60°С)”. У
той час як незначні відхилення значення складно
пояснити лише описово, покладаючись на нашу
сенсорну пам’ять, то кількісне вираження дає більш
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Основним чинником споживацької переваги під
час вибору є сенсорне сприйняття матеріалу. Складно уявити, що споживач купуючи текстильний виріб у звичайному магазині, не візьме його до рук та
не спробує матеріал на дотик. Це і є основний критерій вибору. У випадку з дистанційним вибором
все ускладнюється відсутністю такої можливості.
Та якщо колір, переплетення, щільність можна вибрати за зовнішнім виглядом (чи додатковій описовій інформації), то, наприклад, такий показник як
м’якість зобразити неможливо. Відтак постає потреба кількісного означення описових показників
м’якості.
2. Аналіз останніх досліджень
Відомо, що тактильна чутливість (від лат.
tactilus – відчуття дотику) обумовлена функціонуванням механо-чутливих сенсорних систем людського організму, які здатні розпізнавати відчуття
поверхневого дотику, тиску, руху тощо [5]. Органи
чуття, що їх сприймають, розміщуються в об’ємі та
поверхні всього організму, проте найбільш чутливими ділянками є пучки пальців. За допомогою рецепторів пучків пальців оцінюється фактура поверхні текстилю. Цей органолептичний метод побудовано на сенсорному сприйнятті дотику і є за
своєю суттю суб’єктивним.
Перші спроби вивчення феномену тактильного
оцінювання текстильних матеріалів були зроблені
Біннсом ще у 1926 р. [8]. Він запропонував людям
різного віку та соціального положення, з різним
життєвим та професійним досвідом з’ясувати споживчі переваги.
Проблематиці сенсорного оцінювання текстильних матеріалів було присвячено 4 міжнародні
конференції (у 1981 та 1985 роках в Японії, у 1983 в
Австралії, 1988 – у Гонконзі), що беззаперечно
свідчить про важливість цієї проблеми у світі.
Найбільш логічним видається безпосереднє
сенсорне оцінювання текстилю. Як зазначив Бейтс:
“Естетичності текстилю надається основна перевага споживачів, тому вона повинна оцінюватись суб’єктивно споживачами”. Разом з тим, слід заз-

начити, що це поширене розуміння оцінки стикається з рядом проблем. Зокрема, хто повинен виступати в ролі оцінювача – пересічний споживач чи
досвідчений експерт? Проблеми також пов’язані з
індивідуальним рівнем чутливості, суперечливими
оцінками через суб’єктивність оцінювання та особисті преференції, втомлюваність та звикання чутливості людини. Таким чином, цей метод вважався
цілком допустимим, але не був здатен призвести до
інтенсифікації у виробництві. Тому наступним логічним кроком був пошук та вивчення можливостей
інструментального оцінювання такої категорії, як
м’якість.
У 1930 році Пірс першим запропонував визначати фізичні властивості для тактильного оцінювання текcтильних матеріалів. Відтоді було здійснено
кілька спроб використання інструментів для їх оцінювання [1, 8]. Усі ці спроби досягнули кульмінації
у 1970 р., коли професор Кавабата винайшов нову
систему об’єктивного оцінювання тактильних відчуттів, яка є найбільш комплексною, але й найбільш дорогою. Система професора Кавабати названа на його честь – KES-F (Kawabata evaluation
system - Fabrics) і складається з кількох різних
інструментів оцінювання, наприклад з оцінювання
розтяжності та розривності (KES-F1), жорсткості
(KES-F2), пружності (KES-F3), показників поверхні
(KES-F4), термічних властивостей (KES-F7). Оцінювані параметри та їх значення нормалізовані і
корелюють із суб’єктивною тактильною оцінкою. З
цих кореляцій для кожного тактильного оцінювання розроблено рівняння трансформації, які дають
первинну тактильну оцінку за шкалою у межах від
0 до 10. З цих первинних оцінок вираховується загальна тактильна оцінка із ранжуванням від 0 (незадовільно) до 5 (відмінно). Для кожного виду текстилю повинні бути розроблені нові кореляції. Тому
багато користувачів системи корелюють лише
певні властивості з тими оцінками, які їх цікавлять,
наприклад, міцність на розрив із м’якістю.
У світі все ще тривають спроби щодо вдосконалення та спрощення оцінювання текстильних поло-

Рис. 1. Загальний вигляд приладу
Софтометр
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тен. Так, Американська Асоціація Текстильної Хімії та Колористики (ААТСС) опублікувала керівні
принципи для формування суб’єктивної тактильної
оцінки відповідно до яких для тактильного оцінювання текстильних матеріалів повинна бути розроблена описова шкала. Регулюються умови проведення, а також можливі варіанти оброблення результатів. Проте у цьому ж документі зазначено, що
оскільки тактильне оцінювання завжди є суб’єктивним, то для отримання кількісного результату
додатково потрібно застосовувати статистичні методи опрацювання результатів [11].
Деякі виробничі випробувальні лабораторії користуються набором зразків-еталонів з різною градацією тактильних оцінок. Усі зразки текстильних
матеріалів виготовлені з одного виду матеріалу і
порівнюються у межах заданого виду текстилю. На
ці зразки наносять пом’якшувачі різних концентрацій. Якщо пом’якшувач застосовується разом з
іншим заключним обробленням, то концентрація
решти засобів повинна бути незмінною [9].
Відносно простим методом для визначення м’якості, що дозволяє оцінити пружні властивості текстилю є застосування приладу Софтометру (Softometer, soft [eng] – м’який) [3]. Принцип його дії
базується на визначенні сили, яку чинить досліджуваний зразок на сенсор під час згинання. Результат
моментально відображається на дисплеї. Ціна поділки – 0,0001 мН (рис. 1, 2).

Ще одним доволі простим методом визначення
м’якості є метод текстильної екстракції (рис 4, 5),
заснований на протягуванні зразка текстильного
матеріалу крізь круглу діафрагму чи сопла [10].
Цей метод не є сучасним ноу-хау, а запозичений із
минулого: жінки, обираючи потрібну їм шаль, знімали перстень та протягували її через ньго, оцінюючи його властивості. Метод для визначення опору, який чинить досліджуваний зразок включає в
себе значення гладкості поверхні, жорсткість, розривні характеристики та пружність.
FAST (Fabric Assurance by Simple Testing) – ще
одна широко відома система, яка була розроблена
для випробувань вовняних виробів. FAST є дешевшою і значно швидшою аніж KES, тому, що вона
визначає лише певні аспекти тактильного оцінювання, такі як пружність, жорсткість, розтяг, розмірну
стабільність на кількох заданих точках у спрощеній
формі. Перші три параметри добре корелюють із
сприйняттям м’якості, але кількісно це ніяк не відображається.
3. Виклад основного матеріалу дослідження з
повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів
Існує кілька доступних інструментів для об’єктивного, але недостатньо вичерпного визначення
тих фізичних характеристик, які визначають тактильну оцінку. На сьогоднішній день немає більш
дешевшого та об’єктивного методу, як залучення
Затискний пристрій
у вихідному
положенні

Затискний
пристрій у
робочому
положенні

Обертальний
елемент

Сенсор

Дослідний
зразок

RS 232
інтерфейс

Диспл
ей

Рис. 2. Схематичне зображення приладу Софтометр
Хендл-О-Метр (Handle-O-Meter) є ще одним
приладом для визначення м’якості (рис. 3), принцип дії якого базується на тому, що різні види деформацій діють на зразок, це одночасно вимірюється і видається єдиний узагальнений результат.
Зразок довжиною 20 см втискається ножем у рухому щілину. Таким чином обидва показники – гладкість поверхні та жорсткість включені до обчислення. Середнє значення для обох сторін – за довжиною та за шириною визначається і фіксується.

досвідченого фахівця заключного оброблення, який
чітко знає, який результат очікують споживачі. Та
все це стосується етапу виробництва.
Успішне вирішення проблеми об’єктивного
оцінювання текстильних матеріалів дасть не лише
потужні можливості для забезпечення якості під
час виробництва, але також зможе дати відповіді на
питання споживачів щодо якості та комфортності
обраних матеріалів (наприклад, м’якість подушок,
комфортність білизни). Потреба доведення інфор-
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Рис. 3. Загальний вигляд приладу
Хендл-О-Метр
мації до споживача залишається незадоволеною,
тому питання кількісного оцінювання є відкритим
[12].
Важливим аспектом оцінювання текстилю є
визначення оцінюваних понять. Відомо, що певна
кількість застосовуваних нами у повсякденному
житті понять можуть набувати зовсім іншого значення залежно від галузі використання. Так, на сьогодні поняття м’якості, що стосується текстилю, є
дуже розмитим. Різні словники дають різні і
недостатньо вичерпні визначення цього поняття. У
переважній більшості “м’якість” визначають як
обернене поняття до “твердості” [8]. Твердість – це
здатність матеріалу змінювати свої властивості під

дією зовнішнього тиску. У свою чергу, поняття
твердості тісно пов’язано з поняттям еластичності
та пластичності матеріалу. Ще одне поширене визначення поняття м’якості – “гладкий та делікатний
на дотик” [2, 7]. Таким чином, стає очевидним, що
м’якість текстилю не є певним одиничним сенсорним стимулом і тому для її вимірювання та обчислення потрібний більш деталізований опис та розділення на підпоняття. Виходячи з вищенаведеного,
ми пропонуємо розділити поняття м’якості на два
підпоняття – м’якість тіла полотна та м’якість
поверхні.
За даними дослідників, під час комплексного
оцінювання якості текстильних матеріалів білизня-

Протягувальний стержень

Перетворювач

Діафрагма
Досліджуваний зразок
Рис. 4. Метод текстильної екстракції
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ного призначення такий показник з групи соціального призначення і ергономічних властивостей, як
туше (гриф), за вагомістю посідає друге місце [4].
Адже цей показник якості кількісно оцінити неможливо, тому комплексна оцінка якості в цілому
текстильного матеріалу буде неповною і суб’єктивною.

колір як поєднання трьох основних значень X, Y, Z
координат спектру[1, 6].
Слід зазначити, що будь-яке природнє явище не
може бути вивчено науково доти, доки не буде
виміряно інструментально, зокрема це стосується
визначення м’якості текстильних матеріалів. Наша
рука має 4 сенсорних центри: центр сприйняття

Рис. 5. Загальний вигляд інструментальної системи текстильної екстракції
М’якість є важливим показником не лише в
комплексі показників, що характеризують ергономічні властивості матеріалів, але й важливим чинником зносостійкості. Адже пом’якшені волокна
текстильного матеріалу мають гладшу поверхню,
що зменшує тертя під час експлуатації і, як наслідок, гальмує процес механічної деструкції, а також
має опосередкований вплив на оптичні показники
(гладка поверхня волокна має кращі відбивальні
характеристики). Таким чином, виникає також потреба визначення м’якості у динаміці з кореляцією
до механічних показників полотен.
Перш ніж приступити до вирішення цієї проблеми доцільно розглянути успішні приклади кількісного вираження суб’єктивних оцінок тактильних
відчуттів. Наприклад, людське відчуття тепла та холоду оцінюється опосередковано встановленими
фізичними показниками температури. Так для визначення температури навколишнього середовища
враховуються також показники відносної вологості
та швидкість вітру і, таким чином, людина має
можливість співвідносити свої власні (індивідуальне та суб’єктивне) відчуття термічного комфорту із певним рівнем температури.
Ще одним вдалим прикладом може бути сприйняття кольору за допомогою зорових відчуттів, тому що людське бачення є одним з найсуб’єктивніших сприйняттів, так само як і тактильність. Як
відомо, існує три основні кольори, поєднання яких
у різних комбінаціях дає ще цілий ряд кольорів
[10]. Більшість людей володіє трихроматичним
баченням, але є організми (наприклад голуби), які
мають тетрахроматичне бачення. Інші організми і
навіть деякі люди володіють дихроматичним баченням – вони потребують лише два кольори для
створення загального поєднання. Вирішення цієї
проблеми дає сучасна хроматологія, визначаючи

властивостей поверхні, центр рухомості та еластичності, центр сприйняття об’ємних властивостей
(розмір, вага та форма) та центр сприйняття гарячого та холодного – термічний центр. Сума цих
стимулів відповідає за суб’єктивну оцінку. І все ж
поки нема жодного інструменту, який би міг кількісно визначити людські сенсорні відчуття. Тому, з
вищенаведених прикладів можна побачити, що
ключем до успішного вирішення проблеми є
відокремлення людської суб’єктивної оцінки від
фізичних показників (стимулів), які її викликають.
4. Висновки
На нашу думку, успішним вирішенням проблеми визначення м’якості текстильних матеріалів
може бути: а) розмежування загального поняття
м’якості на 2 основних підпоняття – м’якість тіла
полотна та м’якість поверхні, які у свою чергу, характеризуються рядом показників, придатними до
інструментального визначення; б) проведення експертного сенсорного оцінювання; в) математичне оброблення результатів із визначенням кореляцій між
суб’єктивною сенсорною оцінкою та оцінкою, одержаною за допомогою інструментальних методів
для комплексної оцінки м’якості.
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експлуатації, є ніби його зовнішньою оболонкою,
тому якість сервісу може бути включена до складу
показників якості виробу. Таким чином, конкурентоспроможність – інтегральний показник нульового
рівня і визначається не чотирма показниками, а
двома комплексними показниками І рівня: якістю і
ціною товару. Споживач вибирає товар саме за
цими двома критеріями. Причому із зростанням
платоспроможності при виборі товару споживачі
віддають перевагу якості, а не ціні, оскільки висока
якість знизить витрати на експлуатацію, ремонт і
більш повно задовільнить потреби. Управління
якістю, забезпечення якості, політика якості, цілі
якості – це поширені поняття. Реклама також не
обходиться без використання слоганів, пов’язаних
із якістю, наприклад, “зразкова якість”, “якість, яку
відчуєш на смак” або “якість за найкращу ціну”.
2. Визначення поняття якість
Часто споживачі пов’язують із поняттям
“якість” щось дороге, особливо добре, високосортне. Згідно зі словниками або довідниками, поняття
“якість” є, власне, ніщо інше як “стан”, “доброякіс-

1. Вступ
Загострення конкуренції та підвищення вимог
до якості характеризують сучасний світовий ринок
товарів та послуг. Сьогодні досягти стійкого успіху
можуть лише ті підприємства, які опановують найкращий досвід управління якістю і випускають конкурентоспроможну продукцію. Конкурентоспроможність товару формується двома категоріями –
ціною і якістю. Хоча щодо цього є й інші думки.
Так, у роботі [1] конкурентоспроможність товару
пропонується характеризувати чотирма комплексними показниками І рівня: якістю, ціною, витратами споживача та якістю сервісу. Відомо, що витрати споживача є властивістю економічності виробу,
а набір властивостей визначає його якість. Виходячи з цього, витрати в експлуатації є показниками
якості виробу і немає необхідності виділяти їх в
окрему групу.
Якість сервісу не є безпосередньо властивістю
об’єкта, оскільки вона не може існувати окремо від
товару. Якщо нема товару, не може бути мови і про
його сервіс. Сервіс супроводжує товар під час
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ність”, які визначаються властивостями продукту.
Властивості продукту й вимоги споживачів до
товару є вирішальними для рівня якості [2].
Існують різноманітні визначення поняття
“якість”. Одне із них зафіксовано у ДСТУ – 2925 –
94 [3]: “Якість продукції – це сукупність характеристик продукції (процесу, послуги), які стосуються її здатності задовольняти встановлені і передбачені потреби”.
Відповідно до цього визначення [3], показник
якості продукції – це кількісна характеристика
однієї чи декількох властивостей продукції, що
характеризують її якість, яку розглядають відповідно до визначених умов її створення та експлуатації
або споживання.
У цьому ж нормативному документі [3] дано
визначення показника якості виготовлення (експлуатації) продукції – це кількісна характеристика
властивостей, які складають якість процесу виготовлення (експлуатації) продукції і результатів цього процесу.
Слід зазначити, що якість продукції є одним з
найважливіших чинників успішної діяльності будь
якої організації. В даний час у всьому світі вимоги,
що ставляться з боку споживачів до якості продукції стають дедалі жорсткішими.
Відповідно до ДСТУ ISO 9000 – 2001 [4], якість
(quality) – це ступінь, до якого сукупність власних
характеристик задовольняє вимоги. Термін “якість”
можна вживати з такими прикметниками, як погана, добра або відмінна.
Під якістю продукції найчастіше розуміють сукупність її властивостей, які зумовлюють рівень придатності задовольняти певні потреби споживачів.
Крім того, якість розглядають і як рівень задоволення конкретних потреб. Перше визначення пов’язують з технічним аспектом якості, а друге – з
економічним.
Якість часто трактують як суб’єктивне поняття
[5-7]. Так, Філіп Кросбі визначає його як “відповідність вимогам”. Едвардс. Демінг вважає, що “управління якістю не означає досягнення досконалості.
Воно означає отримання такого рівня якості, на
який розраховує ринок. Джозеф М. Джуран визначає якість як “відповідність призначенню”.
А. В. Фегенбаум називає якість “сукупністю складних ринкових, технічних, виробничих та експлуатаційних характеристик виробу (або послуги), завдяки яким виріб відповідає очікуванням споживача”. Дж. Х. Харрінгтон [5] визначає якість як “задоволення або перевищення вимог споживача за
прийнятною для нього ціною”.
Щодо кожного виду продукції передбачено вибір відповідної номенклатури показників, яка найповніше і найточніше відображає її якість. Визначити чинники, що впливають на рівень якості продукції.
Проаналізувати процес формування категорії
“якість”, дати порівняльну оцінку існуючих визначень “якість”, “система управління якістю”.
3. Результати дослідження
Ціна – доволі добре вивчена категорія, на відміну від категорії “якість”. Якість продукції є важ-

ливим чинником конкурентоспроможності, тому
кожна організація повинна розробляти та впроваджувати ефективні системи управління якістю. У
найбільш загальному розумінні управління якістю
– це управління тими чинниками та умовами, які
найсуттєвіше впливають на рівень якості продукції.
Тому пошуку, аналізу, оцінці та класифікаційним
ознакам вказаних чинників якості приділяється
значна увага. Серед них: природні, технічні, технологічні, організаційні, економічні тощо.
Таким чином, вимоги споживачів до товару та
їхнє розуміння того, що означає якість, відрізняються.
Те, які властивості або якість передбачає окремий споживач, визначається, з одного боку, його
особистим споживчим досвідом. Це може бути позитивний і негативний досвід, який він здобув, споживаючи цей чи схожі товари. До того ж, певну
роль відіграють і особисті вподобання.
З іншого боку, на вимоги й побажання щодо
товару впливають також суспільно-політичні дискусії. Наприклад, обов’язкове врахування етичних і
соціальних норм суспільства. Недотримання та
ігнорування таких аспектів неминуче псує імідж
підприємства, якого це стосується, а також безпосередньо впливає на підприємницький успіх. У
гіршому випадку це може призвести до бойкоту у
прийманні продукції і до невиправної економічної
шкоди для такого підприємства.
Підприємство, яке на сьогодні досягає високої
якості продукції, застосовуючи застарілі технології,
що завдають великої шкоди навколишньому середовищу, не зможе конкурувати на зовнішньому і
внутрішньому ринках. Тиск на це підприємство чинить не лише відповідне національне законодавство, але й спілки споживачів і захисту навколишнього середовища, а також громадяни, які розуміють важливість екологічної безпеки.
Нові товари створюють нові можливості порівняння [8]. Смаки клієнтів, які постійно змінюються
й розвиваються, вимагають динамічного пристосування критеріїв якості на виробництві.
Традиційне поняття “система забезпечення якості” за останні 15-20 років дедалі більше замінюється поняттям “система управління якістю”. Ця
зміна понять відображає розмаїття необхідних і
можливих елементів сучасної системи управління
якістю.
Система управління якістю охоплює всю організацію (відповідальність, методи, процеси) і управління підприємством, яке спрямоване на надійне
виконання вимог якості, взято всі заходи щодо
дієвого й ефективного виконання цілей підприємства, визначених у політиці якості.
Значною складовою частиною цілей підприємства, визначених у рамках політики якості, є найширше виконання сподівань і вимог клієнтів. При
цьому під поняттям “клієнт” слід розуміти не лише
кінцевого споживача, а й зазвичай торгівельні концерни як великих замовників і продавців відповідних продуктів. Економічний успіх торгівельних
концернів безпосередньо визначається задоволе-
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нням кінцевого споживача якістю і ціною продуктів.
Продаж товарів під власними марками має прив’язати споживача до відповідної торгівельної мережі за допомогою якості продукції і привабливої
для нього ціни (порівняно з фірмовими товарами).
Якість, що безперервно забезпечувалась за допомогою “живої” системи управління якістю збільшує рентабельність і забезпечує економічне зростання підприємства.
Під час створення системи управління якістю
необхідно, охоплюючи всі відділи, точно проаналізувати всі процеси виробництва. Ці аналізи роблять
можливою прозорість внутрішньовиробничих процесів. Водночас з’являється шанс виявити застарілі
структури і замінити їх на оптимізовані організаційні структури з чітко визначеною відповідальністю. Охоплюючи всі підрозділи, політика з якості
стає сильною стороною підприємства й охоплює всі
види діяльності від закупівлі до збуту. Тільки так
можна створити та стабільно забезпечувати безперервну й всеохоплюючу якість.
Процес безперервного вдосконалення – це мета
системи управління якістю щодо пошуку слабких
місць і джерел браку на підприємстві, впровадження виправних заходів та контролю їх ефективності. В аналізі слабких місць допомагає оцінка зовнішніх і внутрішніх рекламацій. Часті однотипні
рекламації повинні призвести до зміни таких методів або процесів.
За допомогою процесу безперервного покращення зменшується кількість рекламацій і використовуються значні раціоналізаторські резерви, що
може стати для підприємства конкурентною перевагою.
Документація в межах системи управління якістю забезпечує підтвердження як у цивільному, так
і у карному судовому провадженні, що на підприємстві належним чином виконувалися зобов’язанням щодо управління і контролю. Основою для
національних законів щодо відповідальності за
продукт, які є чинними в межах ЄС, є директива
про відповідальність за продукт 85/374/ЄЕС.
На основі відповідальності за продукт регулюються збитки як наслідок дефектного продукту,
якщо існує зв’язок між дефектом і збитками. Поряд
з договірними гарантійними вимогами, відповідальність за продукт передбачає також компенсацію за
нанесену шкоду здоров’ю і матеріальні збитки партнерові по договору, навіть якщо дефект продукту
був спричинений не з вини виробника, імпортера
або торговця (відповідальність про загрозу). Закон
про відповідальність за продукт визначає, що дефект продукту існує, якщо немає безпечності, якої
можна обґрунтовано сподіватися, враховуючи усі
обставини [3].
За допомогою добре функціонуючої системи
управління якістю вдається зняти з себе правові

вимоги ЄС щодо відповідальності під час порушення критеріїв якості або відповідальність за небезпеку під час повернення тягаря доказів. Тут система управління якістю є ефективним захистом виробника, але за умови, що вона охоплює усі сфери
підприємства, а не лише виробництво.
4. Висновки
Не дивлячись на велику кількість визначень
якості, на даний час загальноприйнятого визначення немає. Аналіз методів оцінки якості виробів
[10] показав, що єдиного числового критерію оцінки якості, всесторонньо охоплюючого всі параметри виробу, поки що не існує. Єдиного набору
показників виробів, які використовуються для
оцінки його якості нема. Це проектує перспективу
подальших робіт з цієї проблематики.
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ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВЗУТТЯ ДЛЯ МОЛОДІ
З ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН
Анотація. Обґрунтована можливість застосування теорії нечітких множин для оцінювання
рівня окремих споживних властивостей взуття для молоді та рівня його якості в цілому.
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AN EVALUATION OF QUALITY OF SHOES FOR YOUNG PEOPLE
WITH THE USE OF THEORY OF UNCLEAR PLURALS
Summary. Grounded possibility of application of theory of unclear plurals for the evaluation of level
separate consumer properties of shoes for young people and level of its quality on the whole.
Keywords: shoes for young people, evaluation of quality, consumer properties, unclear plurals
- науково-обґрунтовані норми;
- норми чи нормативи, зафіксовані у чинній
нормативній документації;
- гіпотетичні моделі взуття (складені на основі поєднання окремих чи усіх попередньо означених критеріїв).
Оскільки застосування кожного з означених
критеріїв має певні переваги і недоліки щодо тривалості, вартості, точності, достовірності процесу
дослідження та його результатів, то найоптимальнішим вважається оцінювання взуття на предмет
відповідності вимогам і критеріям, які зафіксовані у
чинних нормативних документах, передусім – державних, міждержавних та міжнародних стандартах.
Розроблення гіпотези про можливість застосування теорії нечітких множин для оцінювання
взуття фахівцями науки, виробництва чи торгівлі за
критеріями та вимогами чинних нормативних документів [3-8], побудоване на двох основних фактах:
по-перше, число нормативних документів, які регламентують вимоги до взуття, і кількість зафіксованих в них вимог обмежені, складають незначну
кількість і часто чітко впорядковані, систематизовані, ранжировані тощо; по-друге, процедура дослідження (оцінювання, порівняння тощо) зафіксованих у чинних нормативних документах показників споживних властивостей взуття також повинна
відповідати нормованим вимогам.
2. Мета
Показати, що процедура ухвалення рішення
про відповідність показників споживних властивостей взуття, визначених органолептичними чи/і
інструментальними методами, нормативним вимогам у чинних нормативних документах може бути
записана з використанням нечіткої логіки як перелік логічних функцій, виражених системою предикативних формул.
3. Результати
Процедура комплексного оцінювання якості
будь-якої окремої пари взуття може бути формалізована: комплексний показник якості Y можна
подати як множину тих видів оцінок Ai ji , які

1. Вступ
В умовах функціонування ринку товарів в
Україні фахівці різних галузей знань (товарознавці,
технологи, маркетологи) повинні вирішити комплекс нових завдань. Щодо взуття основними складовими частинами такого завдання варто вважати
[1]:
- виявлення виробів, які за показниками оцінювання (органолептичного, інструментального, соціологічного тощо) не відповідають вимогам чинних нормативних документів;
- аналіз потреб (уподобань, побажань тощо)
споживачів різних категорій (вікових, соціальних і
т.д.) щодо асортименту і споживних властивостей
взуття різного призначення та умов експлуатації;
- встановлення номенклатури асортименту взуття (за вихідними матеріалами, різновидами, конструкціями, фасонами, моделями тощо), яке вважається морально застарілим і не має перспектив стабільного попиту;
- оцінювання рівня окремих споживних властивостей взуття, комплексного показника якості взуття та його конкурентоспроможності на регіональному, державному і зовнішньому ринках;
- наукове обґрунтування умов збереження якості взуття в рамках його життєвого циклу.
Оцінювання, контролювання, порівняння та
інші ринково необхідні процедури матеріалознавчих, технологічних і товарознавчих досліджень взуття в сучасних умовах можуть базуватись на окремих критеріях чи їх поєднанні. Найчастіше вчені
усіх дотичних до ринку взуття галузей знань та фахівці-практики застосовують для порівняння такі
критерії [1, 2]:
- кращі наявні вітчизняні чи імпортні зразки
взуття;
- перспективні моделі взуття (наприклад, такі,
що підтверджені заявками на винаходи, або такі,
що позитивно відзначені на профільних конкурсах,
виставках моделей тощо);
- вимоги і побажання споживачів, отримані в
результаті соціологічних чи інших досліджень;
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передбачені чинним нормативним документом на
номенклатуру показників якості [1]:

Ai ji

Y , i 1;9,

ji

1;ni ,

де: ni - кількість характеристик і-го виду якості;

A1 - підмножина характеристик, які визна-

A1j1

чають гарантійний термін експлуатації;
A2j2
A2 - підмножина характеристик, які визначають ремонтопридатність;
A3j3
A3 - підмножина характеристик, які визначають лінійні розміри деталей (довжину, ширину,
товщину, перекоси);
A4j4
A4 - підмножина характеристик, які визначають міцність кріплення деталей заготівки верху
взуття, міцність кріплення деталей низу і міцність
кріплення каблука;
A5j5
A5 - підмножина характеристик, які визначають загальну і залишкову деформацію підноска і
задника;
A6j6
A6 - підмножина характеристик, які визначають масу взуття;
A7j7
A7 - підмножина характеристик, які визначають гнучкість взуття;
A8j8
A8 - підмножина характеристик, які визначають комфортність взуття;
A9j9
A9 - підмножина характеристик, які визначають водопроникність, водопромокання і намокання взуття у динамічних умовах.
a11;a12 ; ;a1n1

A1;

a11;a12 ; ;a1n2

A2 ;

a11;a12 ; ;a1n3

A3 ;

a11;a12 ; ;a1n4

A4 ;

a11;a12 ; ;a1n5

A5 ;

a11;a12 ; ;a1n6

A6 ;

a11;a12 ; ;a1n7

A7 ;

a11;a12 ; ;a1n8

A8 ;

a11;a12 ; ;a1n9

A9 .

Якщо враховувати ту умову, що всі елементи
розглядуваної множини характеристик можуть
визначатися тільки як “так - ні” і використати
логічну функцію “еквівалентності” [9]“ так
1 ”, а
“ ні
0 ”, то процедура прийняття рішення щодо
відповідності показників якості нормативним вимогам може бути записана у вигляді переліку логічних функцій, виражених системою предикатних
формул:
n1

A1

j1 1

1 0; A2

a4j4

1 0; A5

a7j7

1 0; A8

n4

A4

j4 1
n7

A7

n2

a1j1

j7 1

j2 1

n3

a2j2

1 0; A3

a5j5

1 0; A6

a8j8

1 0; A9

n5
j5 1
n8
j8 1

j3 1

a3j3

1 0;

a6j6

1 0;

a9j9

1 0;

n6
j6 1
n9
j9 1

9

Y

i 1

Ai 1 0,

де
та
,- відповідно, знаки бінарних функцій
логічного множення “і” та додавання “або”.
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Досліджуючи предикатні форми запису) відповідних функцій для відображення результатів оцінювання якості, можна побачити, що рішення, які
приймає оцінювач (товарознавець, контролер якості на виробництві, експерт (менеджер) з якості,
експерт з конкурентоспроможності, експерт служби
захисту прав споживачів, експерт торгово-промислової палати тощо) можуть бути внесені в базу
даних як відповідно з нормативними вимогами до
кожного окремого підвиду, так і відповідно до всіх
видів показників якості шляхом виконання логічних операцій.
Окремі оцінки якості споживних властивостей
чи рівня якості взуття визначатися характеристиками “високий”, “добрий”, “достатній”, “недостатній” тощо. В такому випадку функції при належності показників до тієї або іншої якості не бінарні
[9,10]. Наприклад, ухвалення рішення фахівцем з
оцінювання про оформлення і видачу документу
(підтвердження про рівень якості, сертифікату відповідності, експертного висновку тощо) про відповідність параметрів якості взуття нормованим вимогам можливе лише за умови внесення виробником взуття у нормативні документи і вироби відповідних коригувань.
У найпростішому варіанті оцінювання це стосується таких характеристик взуття, як невідповідність вимог до упаковки, товарних і контрольних ярликів, розмірних параметрів. У такому випадку результатам оцінювання ступеня відповідності споживних властивостей конкретної пари взуття
нормованим вимогам можна надавати різні значення в діапазоні від 0 до 1 (або від 0% до 100%).
Можливості використання таких характеристик
якості, які визначаються введенням нечітких оцінок
і, відповідно, пов'язані з ухваленням рішення про
видачу відповідного документу про підтвердження
рівня якості (сертифікату, висновку тощо), вимагають подальшого вивчення і окремих досліджень
використання теорії "нечітких множин" для оцінювання рівня якості взуття.
Враховуючи те, що оцінювання рівня якості
взуття органічно пов’язане з рівнем якості вихідних
матеріалів (передусім - натуральних шкір для заготовок верху взуття) і стосується взуття різного
призначення (побутового, спеціального, спортивного тощо), вище викладений підхід до оцінювання
споживних властивостей взуття побутового призначення може бути за аналогією успішно використаний і для оцінювання якості натуральних шкір [11],
і для оцінювання якості взуття спеціального [12] чи
спортивного призначення.
4. Висновки
1. Проведені дослідження інформаційного наповнення чинних нормативних документів на взуття (передусім – державних стандартів України та
міждержавних стандартів), що регламентують числові значення показників споживних властивостей
взуття, довели можливість використання теорії нечітких множин як математичного апарату формалізації процедури оцінювання якості взуття і ухвалення рішення за отриманими результатами.

2. Викладені підходи створюють передумови
переведденя аналітичної роботи з оцінювання якості взуття в автоматизований режим з використанням комп'ютерних технологій.
3. На базі апарату бінарної логіки можливе
розроблення програмного забезпечення процедури
оцінювання рівня якості як вихідних матеріалів для
взуття, так і взуття різного призначення (побутового, спортивного, спеціального).
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УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК ТЕЛЕВІЗОРІВ У ПЕРІОД КРИЗИ:
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА АНАЛІТИКА
Анотація. У статті відображені тенденції розвитку українського ринку телевізорів, у тому
числі за рахунок інноваційних технологій.
Ключові слова: телевізори, інноваційні технології ( OLED, SED, FED), лазерні телевізори, енергоспоживання телевізорів, класифікація

Vasilieva I.

THE UKRAINIAN MARKET OF TELEVISION SETS IN CRISIS:
FORECASTING AND THE ANALYSIS
Summary. In the article progress of assortment of television sets trend due to innovative technologies are
represented.
Keywords: television sets, innovative technologies (OLED, SED, FED), classification
1. Вступ
Ринок телевізорів ніколи не відрізнявся статичністю і в різні часи різні технології та виробники
займали позицію лідера. Безумовними лідерами серед технологій як у світі, так і в Україні, на сьогоднішній день є рідкокристалічні (LCD) та плазмові
(PDP) телевізори. Плоскопанельні приймачі телевізійного сигналу почали користуватися стрімким попитом у нашій країні нещодавно, відстаючи при
цьому від провідних країн Азії, Америки та Европи
на 2-3 роки.
2. Мета
Доволі швидко почав падати попит споживачів
на ЕПТ-телевізори, хоча ще в 2006 році обсяги продажів кінескопних телевізорів займали 70% від загального об’єму продажів. Динаміка розвитку українського ринку телевізорів відображена у таблиці 1.

3. Результати
Попит споживачів на телевізори, виготовлені за
новітніми технологіями, є зрозумілим та обґрунтованим – технологія ЕПТ визнана застарілою через
неможливість створення діагоналей розміром більше ніж 37 дюймів та відтворення чіткості зображення на рівні плоскопанельних телевізорів, до того ж
з розвитком мультимедійних технологій зростає
кількість користувачів HDTV.
Зростання обсягів продажу плоскопанельних
телевізорів стримується високими цінами. Українські споживачі надають перевагу техніці за доступною ціною. Конкуренція виробників LCD-моделей,
а також зниження купівельної спроможності призвели до зростання продажу телевізорів дешевше
$500 з 24% у 2008 році до 33% у 2009. Телевізори
вартістю від $750 користуються низьким попитом –
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Таблиця 1
Український ринок телевізорів у 2006-2009 рр.
2008
прогноз
Рідкокристалічні телевізори
110
340
690
100
284,5
534,75
909
837
775
Плазмові телевізори
30
60
90
60,36
84,18
87,9
2012
1403
1200
Кінескопні телевізори
1900
1850
1600
342
323,75
272
180
175
170
2040
2250
2380
2006

Обсяг сегмента, тис шт.
Обсяг сегмента, $ млн
Середня ціна пристрою, $
Обсяг сегмента, тис шт.
Обсяг сегмента, $ млн
Середня ціна пристрою, $
Обсяг сегмента, тис шт.
Обсяг сегмента, $ млн
Середня ціна пристрою, $
РАЗОМ РИНОК, тис шт

2007

їх доля знизилася на 3-12% у залежності від сегменту. Середня вартість телевізора за підсумками
січня-вересня 2009 року – $626. Це на 25% нижче,
ніж у 2008, коли даний показник дорівнював $835.
За даними Державного комітету статистики
України, виробництво телевізорів в Україні у 2009
році зменшилось у порівнянні з 2007-2008 рр. (рис. 1).
Стрімкий спад виробництва телевізорів в Україні
пов'язаний зі світовою економічною кризою, а також наданням споживачами переваги телевізорам
закордонного виробництва.

2008
факт

2009
прогноз

515
417,7
811

475
330
695

75
91,125
1215

50
47,5
960

1350
226,8
168
1940

900
144
160
1425

нні і 3% у грошовому. Але ще в 2007 році питома
вага українських телевізорів складала 6,7%.
Українські телевізори нового покоління під
власними торговими марками збирають лише на
декількох підприємствах, серед яких "Електрон"
(Львів), "Rainford Electronics" (Дніпропетровськ).
При цьому телевізори компанії „Електрон” обирають "по-інерції", оскільки ця марка вітчизняного
телевізора, загальновідома своєю традиційно високою якістю та надійністю ще з 1957 року увійшла в
історію телевізійного виробництва як одна з найбільш масових та популярних.
Сучасні телевізори "Електрон" створені з використанням елементної бази від кращих світових виробників і вирізняються своїми високими технічними характеристиками та розширеним набором
сервісних функцій. У телевізорах "Електрон" використовуються відеопроцесори Philips, Toshiba, високоякісні і надійні кінескопи Samsung, Panasonic,
LG, Philips, Iriсo, а в рідкокристалічних (LCD) телевізорах – панелі від Sharp, LG, Philips. Виробництво телевізійного заводу "Електрон" сертифіковане за ДСТУ ISO-9001-2001"Система управління
якістю" (№ UA.2.022.03147-08). Асортимент складається з кінескопних (16 моделей) та рідкокристалічних (10 моделей) телевізорів.
"Rainford Electronics" – українська корпорація,
що займається виробництвом широкого спектру

Рис. 1. Виробництво телевізорів в Україні
В 2009 питома вага телевізорів українського
виробництва склала 3,5% у натуральному вираже-

Таблиця 2
Світові відвантаження телевізорів за технологіями

Технологія
ЕПТ
Плазмові
Рідкокристалічні
Проекційні
Всього

Відвантаження
у 2005 р., млн
шт.
148,2
5,5
21,6
8,1
183,4

Відвантаження
у 2006 р.,
млн шт.
134
10,1
38,5
5,9
188,5
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Відвантаження
у 2007 р.,
млн шт.
120,6
12,5
70,2
5,5
208,8

Відвантаження
у 2008 р.,
млн шт.
104,6
15,8
96,4
5,4
222,2

Відвантаження
у 2009 р.,
млн шт.
45,8
12,3
120
4,7
182,8

товарів, у тому числі телевізорів. Модельний ряд
нараховує десятки моделей, серед яких: TVP (плазмові) – 4 шт., TFT (LCD) – 20 шт. і CRT – 16 шт.
Вітчизняна промисловість здатна повернути втрачені позиції виробника ПРЕА тільки за підтримки
держави.

яснюється це тим, що ЕПТ-технологію починають
вважати технологічно обмеженою. В той час як
рідкокристалічні телевізори – це високотехнологічні пристрої, які тісно пов’язані з ринком інтернеттехнологій та швидко переймають з нього найновіші тенденції. Оскільки кількість реалізованих

Рис. 2. Світові відвантаження телевізорів за технологіями
Світове виробництво телевізорів сконцентроване в наступних країнах: Корея, Японія, Китай,
Малайзія, Таїланд, Туреччина, Великобританія,
Німеччина. Основні торгові марки: АНВ, Bang and
Olufsen, JVC, Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips,
Toshiba, Vetfor, Loewe, Sharp, Fujitsu, NEC, Pioneer,
Thomson.
Зниження обсягів продажу у 2009 році негативно позначилося на фінансових показниках більшості виробників (табл. 2, рис.2).
На світовому ринку телевізорів є свої лідери та
аутсайдери (табл. 3). В останню групу не обов’язково потрапляють виробники неякісних телевізорів,
часто низькі продажі обумовлюються фінансовим
становищем виробника, який заощаджує кошти на
рекламі своїх апаратів. Прикладом такого виробника є компанія Pioneer, що залишає ринок телевізорів, не витримавши фінансових труднощів, і переходить на позицію аудіо бренда, хоча виробляла, на
думку багатьох експертів та споживачів, найкращі
телевізори.
Таблиця 3
Рейтинг брендів світового ринку телевізорів
відповідно прибутку
Бренд
Samsung
LG
Sony
Panasonic
Sharp
Інші
Всього

Доля в IV кв.
2009, %
21,5
13,4
13,1
6,1
7,1
38,8
100,0

LCD-телевізорів з 2005 по 2009 рік збільшилась у 6
разів, можна стверджувати, що LCD-технологія є
загально визнаною, постійні модифікації роблять її
все кращою та в неї є майбутнє. Конкурентом
LCD-телевізорам є плазмові панелі, але вони мають
жорстке технологічне обмеження за розмірами
екрану та більш високу ціну, й через це не можуть
досягти рівня масового продажу.
В Україні у 2009 році лідерами продажів LCDтелевізорів серед існуючих діагоналей були у компанії Samsung – 31,3%. На другому місці компанія
Philips – 18,5%, Toshiba, Sony, LG, Sharp (рис. 3).

Рис. 3. Співвідношення продажів
РК-телевізорів за фірмами-виробниками в
Україні (2009 рік)

Доля в І кв.
2010, %
23,0
13,7
11,8
8,6
6,4
36,6
100,0

У сегменті плазмових телевізорів на світовому
ринку перше місце за кількістю реалізованих приладів зайняла компанія Panasonic – 5,18 млн апаратів, що складає 36,0% ринку. Samsung Electronics
зайняла друге місце з долею ринку 22,5% при обсязі продажів у 3,24 млн штук. Третьою стала компанія LG Electronics (2,4 млн штук, 16,7% ринку)
(рис. 4).
На українському ринку в сегменті плазмових
телевізорів, на відміну від світового, перше місце

Згідно з даними таблиці 2, очевидно, що попит
на ЕПТ-телевізори щорічно зменшується, а на рідкокристалічні стрімко зростає (така тенденція характерна і для українського ринку телевізорів). По-
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Рис.4. Співвідношення продажів плазмових телевізорів за фірмамивиробниками в світі (2009 рік)
займає компанія Samsung. У кількісному вираженні
доля компанії склала в 2009 році 39,4%, в грошовому – 40,9%. За кількістю проданих плазмових телевізорів друге місце займає компанія LG Electronics з
долею 23,6%, а за вирученими коштами – компанія
Panasonic з долею 21,9%.
LED-телевізори. Інновацією 2009 року, яка викликала найбільший інтерес та захоплення в українських споживачів, стали LCD-телевізори з LEDпідсвіткою (Light Emitting Diode – випромінюючий
світлодіод). Нові моделі апаратів запропанували на
ринок декілька провідних компаній одночасно.
Компанія Samsung запропанувала відразу три
серії LED-телевізорів високого вирішення (моделі
серій 6000, 7000 і 8000). LED-телевізори Samsung є
на сьогоднішній день найкращими серед рідкокристалічних моделей за такими показниками, як якість
зображення, енергозбереження та можливість втілення тонкого дизайну корпусу. Телевізори всіх
трьох серій відрізняються дуже високим рівнем
контрасту, якого вдалось досягти завдяки інноваційним світлодіодам. У порівнянні з традиційними
лампами підсвітки (CCFL – Cold Cathode Fluorescent Lamps – флуоресцентні лампи з холодним
катодом), LED-технологія забезпечує відображення
природного та глибокого чорного кольору. Білий
колір також відображається максимально натурально, а інші кольори спектру – соковиті та живі. Річ у
тім, що сучасні світлодіоди, на відміну від стандартних люмінесцентних ламп, дозволяють отримати ідеально білу, без найменшого домішку у сторонніх відтінків, підсвітку рідких кристалів. У результаті відтінки кольорів на LED-екрані дуже натуральні: небо – без неприродного синього відтінку, листя – без ухилу до хімічної зелені.
Важлива особливість світлодіодних технологій
– зменшене енергоспоживання. Телевізор з LEDпідсвіткою потребує майже вдвічі менше енергії,
ніж аналогічна за діагоналлю екрану модель з люмінесцентними лампами. Можливо, не кожен влас-

ник відчує енергетичне заощадження на власних
коштах, але в масштабах планети економія зросла.
Особливо якщо врахувати, що енергозбереження –
один з найважливіших міжнародних напрямів.
LED-телевізори мають позначку Energy Star 3.0, яка
надається технічним приладам за особливі успіхи в
збереженні енергії.
Компанія Philips представила лінію LED-телевізорів 9704 LED Pro, в яку увійшли дві моделі –
40PFL9704 и 46PFL9704 з діагоналлю екрану 40 і
46 дюймів відповідно. Характеристики приладів
наступні: частота оновлення екрану 200 Гц, контрастність 5 000 000:1, час відгуку пікселя 1 мс.
Чорний колір – справді чорний, білий – без домішок. Моделі оснащені технологією Ambilight Spectra 3, що підсвічує простір за телевізором відповідно до зображення на екрані. В даних телевізорах
встановлені процесори обробки даних Perfect Pixel
HD, два вбудовані динаміка потужністю 15 Вт,
п’ять портів HDMI та модуль бездротового зв’язку
Wi-Fi з підтримкою технології DLNA (бездротове
підключення до інших приладів для передачі мультимедійного контенту).
OLED-телевізори. Компанія Sony почала випуск
телевізорів на органічних світлодіодах (OLED).
Першою моделлю, що з’явилася у продажу, став
телевізор Sony XEL-1 (рис. 5). Товщина телевізору,
завдяки відсутності необхідності підсвітки, складає
3мм. OLED-екрани мають багато переваг: низьке
енергоспоживання, висока яскравість та контраст,
майже ідеальна передача кольору.
3D-телевізори. Однією новинкою сучасного
ринку складно-технічних виробів є 3D-телевізори.
У липні 2009 року компанія Samsung Electronics
запропанувала на українському ринку перший у
світі плазмовий 3D-телевізор - модель серії 470 з
діагоналлю екрана 50 дюймів, яка здатна відображати тривимірні зображення у 3D-відеоіграх і фільмах. Власники такого телевізора зможуть перегля-
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дати динамічні 3D-зображення, раніше доступні
тільки в спеціальних кінотеатрах або парках розваг.

щені в масове виробництво через 5 років, але це
буде залежати від наявності 3D-програм.

Рис. 5. Телевізор Sony XEL-1
Щоб насолодитися тривимірними іграми та
фільмами на екрані телевізору, необхідно підключити до нього комп'ютер і надіти 3D-окуляри, спеціально випущені для телевізора. Для отримання
3D-картинки телевізор має виводити на екран стереоскопічне зображення, отримане з двох точок –
ліворуч і праворуч. Спеціальні окуляри із затвором
допомагають сприймати по черзі обидва зображення, поєднуючи їх так, що зір і мозок сприймаючиь
його як одне тривимірне.
Надалі Samsung планує розширювати лінію
подібних продуктів. Крім підтримки тривимірних
ефектів, плазмовий 3D-телевізор серії 470 має цілу
низку передових технологій, які виводять якість
зображення на новий рівень (рис. 6).

На першому етапі розвитку основною проблемою 3D-телебачення є відсутність у ньому єдиного
стандарту (табл. 4). Іншою можливою проблемою
для 3D-телебачення буде відсутність 3D-контенту.
Він може виявитися надто дорогим для ліцензування. Перешкодою для розвитку 3D-формату в
домашньому секторі стане ціна необхідного обладнання. Дослідницька компанії Envisioneering Group
прогнозує, що до 2011 року 3D-технології з’являться лише в одній із 30 сімей.
Можна зробити висновок, що в найближчому
майбутньому 3D технології можуть витіснити нині
існуючі. Це можна пояснити, по-перше, прагненням великої кількості людей придбати модну
новинку, а по-друге, рядом їх переваг.
Лазерні телевізори. В 2008 на території США
був запропанований у продаж перший телевізор високої чіткості Mitsubishi LaserVue L65-A90, створений з використанням технології кольорових лазерів. В цьому лазерному телевізорі використовується принцип зворотної проекції. Лазери виступають в якості джерел світла, а зображення формує
мікродзеркальний DLP-чіп.
Зазначений лазерний телевізор має діагональ 65
дюймів. Переваги: зменшене майже в 4 рази енергоспоживання та можливість створення трьохвимірних ефектів. На відміну від плазмових та LCDтелевізорів, які здатні передати лише 35% кольорів,
що розрізняє людське око, лазерний екран відображує більш широкий спектр палітри кольору –
майже 90%. Ресурс роботи – 20000 годин.
Виробники поки що не уточняють дату випуску
подібних телевізорів до масового виробництва,
однак відомо, що до продажу на території України
вони надійдуть не раніше кінця 2010 року, або ще
пізніше.
Компанія Sony також представила ряд моделей
лазерних телевізорів власного виробництва, дата
початку продажу яких в Україні доки що не відома.
У 2015 році ера аналогового телебачення в
Україні повинна закінчиться. Саме до цього часу,
згідно з Женевською конвенцією 2006 року, Україна має повністю перейти на цифрове теле- і радіомовлення. Євросоюз замінить аналогове ТБ на циф-

Рис. 6. Перегляд 3D-телевізору
SAMSUNG 470
Виробники вже працюють над створенням телевізора з тривимірним зображенням, який надасть
можливість перегляду 3D-зображення без окулярів.
Телевізор створюватиме настільки сильний ефект
тривимірного простору, що глядачеві буде здаватися, начебто він знаходиться всередині зображення. Такий ефект досягатиметься завдяки ребристій
лінзі на передній частині екрану, яка посилає різні
зображення, створюючи при цьому ефект глибини.
Для посилення 3D-ефекту монітор одночасно "відсилає" дев'ять зображень в одному кадрі, але глядач
побачить тільки два з них (на кожне око). Передбачається, що такі телевізори можуть бути випу-
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ровий формат до 2012-го, а в США цифрова ера
наступила 12 червня 2009 року.

ці їх якості з урахуванням технологічних особливостей для чіткого визначення їх недоліків, переваг
та конкурентоспроможності.
Таблиця 4

Недоліки й переваги 3D-зображення [1]
Недоліки
1) Обмежена кількість і висока ціна 3D-контенту
для домашнього перегляду.
2) Зрештою, нинішні технології – модифікований
варіант давно існуючої стереоскопічної передачі
зображення. 3D-дисплеї створюють у глядача ілюзію реального об’єму демонстрованих картинок.
Стереоскопія найлегша в реалізації, але недостатня для повноцінного об’ємного сприйняття.
3) Відсутність єдиних стандартів серед виробників
обладнання й контенту призводить до конфлікту
програм, відеоплеєрів, телевізорів, кодеків.
4) Вартість деяких моделей стереоокулярів сягає
$150. Для великих сімей витрати на придбання
окулярів можуть виявитися дуже значними.
5) Людям зі слабким зором доводиться надягати
стереоокуляри поверх звичайних корекційних, що
створює додаткові незручності.
6) Дотепер не вивчений вплив 3D на психіку і зір
людини. У Великій Британії понад три мільйони
глядачів звернулися до лікарів зі скаргами на
запаморочення та сильну мігрень підчас перегляду
3D-версії фільму "Аватар".

Переваги
1) 3D – природний розвиток телебачення та кіноіндустрії. За прогнозами DisplaySearch, к 2010 року в усьому світі буде продано 2 млн. спеціальних
телевізорів
2) Вартість 3D-телевізорів ненабагато відрізняється від пристроїв Full HD з такою самою діагоналлю. Для порівняння, роздрібна ціна РК-телевізора
Samsung, який підтримує 3D, становить $1600.
3) Ілюзія реальності побаченого додає глядачеві
емоцій та відчуттів, підвищує інтерес.
4) Розвиток 3D на руку виробникам контенту,
оскільки 3D-фільм або передачу складніше копіювати цифровим піратам.
5) Виробники обладнання працюють на популяризацію 3D, пропонуючи користувачам знижки на
техніку й контент.

Нова технологія змінить вітчизняний телевізійний ринок. На думку експертів, цифрове телебачення – це шанс для розвитку невеликих тематичних телеканалів. Таким чином, у глядачів з'явиться
можливість вибору. Наприклад, цифрова технологія дає змогу транслювати програми на декількох
мовах одночасно, і у глядача буде можливість вибрати зручну для нього мову.
4. Висновки
Враховуючи вище наведене, слід відзначити,
що кон'юнктура ринку сучасних телевізорів змінюється кожного року під впливом науково-технічного прогресу. Кінескопні телевізори, які користувалися популярністю кілька десятиліть поспіль, за
період з 2004 по 2010 рік поступово витісняються з
ринку рідкокристалічними та плазмовими телевізорами, які, в свою чергу, теж здають свої позиції на
користь новітнім технологіям – LED, OLED та
лазерним телевізорам. У зв’язку з розширенням
асортименту телевізорів постає необхідність в оцін-

Отже, ситуація на ринку складна, проте не є
критичною. Мережі намагаються інтенсифікувати
продажі, підвищити ефективність роботи кожного
торговельного об’єкта. Кон’юнктура ринку наразі
така, що конкуренція в основному тільки в ціні. Тому мережі стежать за тим, щоб пропонувати товар
за низькими цінами. Криза позначилася насамперед
на продажах у кредит. Сьогодні споживачі, які планували купівлю техніки в кредит, або відмовляються від таких покупок, або купують за готівкові кошти техніку середнього та бюджетного класу. Через це спостерігається падіння попиту на техніку преміум-класу та зменшення суми середнього
чека.
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНОМІРНОСТІ ЗАБАРВЛЕНЬ БІЛИЗНЯНИХ
БАВОВНОКОТОНІНОВИХ ТКАНИН
Анотація. Встановлено економічну доцільність використання прогресивних способів оздоблення
бавовнянокотонінових тканин. На прикладі бавовняних, бавовнокотонінових і лляних білизняних тканин у
роботі дана порівняльна характеристика показників колірних характеристик забарвлень (отриманих
різними марками активних барвників при гладкому фарбуванні та друкуванні досліджуваних тканин).
Ключові слова: фарбування, білизняні бавовнокотонінові тканини, властивості, асортимент

Nikolajchuk L.

ESTIMATION OF THE EQUABLE COLOURING LINEN COTTONCOTTONIN FABRICS
Summary. It was determined that have place of economic effectiveness of the introduction of cottoncottonin fabrics with modern dyeing techniques is proposed. On the example of cotton, cotton with cotonin and
flax linen fabrics in work comparative description of indexes of colour descriptions of colouring is given (got
different brands active dyes at the smooth painting and printing of the explored fabrics).
Keywords: dyeing, linen cotton-cottonin fabrics, properties, assortment
У цьому дослідженні ми хотіли б показати
якісні зміни у відтінках цих тканин, тобто оцінити
рівномірність їх забарвлень.
Рівномірність забарвлень – це споживна властивість фарбованих тканин, яка оцінюється за показниками сорбційної та десорбційної активності модифікованих лляних волокон (волокнистої складової досліджуваних білизняних тканин) по відношенню до сучасних марок прямих та активних барвників [7].
Сорбція барвника у внутрішню структуру волокна є кінцевою ціллю процесів фарбування та
друкування. Природа сорбції визначає міцність
властивостей забарвлення, інтенсивність, що зумовлено складним характером сорбції барвника волокном, у якому приймає участь зовнішня поверхня
волокна (адсорбція), а також внутрішня, тому що
процес сорбції за рахунок дифузії поширюється
вглиб волокна, захоплюючи весь його досяжний
об´єм (адсорбція) [8, 9].
Основою цих явищ є міжмолекулярна взаємодія барвника з макромолекулою волокна. Рушійна
сила сорбції барвника на зовнішній поверхні – термодинамічна спорідненість барвника до волокна,
завдяки чому барвник долає потенціальний бар’єр у
зовнішній поверхні волокна та сорбується на ній
[10-12].
3. Постановка завдання
Мета нашої роботи полягає в:
- оцінюванні сорбції досліджуваних тканин;
- порівнянні зазначених властивостей різних за
волокнистим складом тканин;
- аналізі отриманих результатів;

1. Вступ
Український ринок текстильних матеріалів насичений тканинами низької якості натуральної сировини (бавовни, льону та ін.), барвників та технологій оздоблення, які не забезпечують належні показники якості (естетичні властивості) та стійкості
забарвлень білизни під час експлуатації [1].
Актуальним є вирішення проблеми розширення
асортименту білизняних тканин не тільки за рахунок використання нових натуральних модифікованих лляних волокон (льон – традиційна вітчизняна
сировина), власне котоніну, але і застосування сучасних способів фарбування, друкування та вивчення показників якості забарвлень цих тканин. Це
зумовлює оцінювання найбільш вагомих споживних властивостей фарбованих бавовнокотонінових
тканин та пошук шляхів підвищення їх якості [2].
2. Огляд літературних джерел
У попередніх наших роботах [3-5] нами частково були досліджені ці питання, а саме стійкість
забарвлень (за стандартною методикою, за шкалою
сірих еталонів) та якість забарвлень, яка оцінювалась спектрофотометричним методом з використанням смектрофотометра ”Texflach” і розрахункових формул системи CIELab [6], що дозволили визначити колірні відмінності в показниках колірності
(da і db), у показниках світлоти, насиченості та
колірного тону (dL, dC і dH), а також у показниках
загального колірного контрасту (dE). При цьому
визначалась тільки кількісна різниця між колірними характеристиками бавовнянокотонінових тканин (вар. 2) і еталонних бавовняних (вар. 1) та аналогічних за призначенням лляних тканин (вар. 3).
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- отриманні обґрунтованих висновків за результатами проведених експериментальних досліджень.
4. Результати дослідження сорбції
бавовнокотонінових тканин

(0,2-0,6);
оптична густина залишкової (кінцевої) фарбувальної ванни Дк;

Таблиця 1
Сорбція досліджуваними тканинами прямого соламіну світло-блакитного
VGRL 125%.
Тривалість
сорбування
(за калібровочною
кривою)
1
2
3
4
5
6
7
8

Показники, що характеризують процес сорбції барвника тканиною
Бавовнянокотонінової
Бавовняної (вар. 1)
Лляної (вар. 3)
(вар. 2)
Д

Ск

Св

Д

Ск

Св

Д

Ск

Св

0,47
0,38
0,26
0,26
0,24
0,23
0,23
0,23

0,176
0,143
0,098
0,098
0,09
0,08
0,08
0,08

0,12
0,157
0,22
0,22
0,21
0,22
0,22
0,22

0,38
0,31
0,215
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

0,143
0,116
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

0,157
0,184
0,22
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23

0,47
0,35
0,33
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

0,176
0,131
0,124
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09

0,124
0,169
0,179
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21

Досліджено нові гладкофарбовані та вибивні
тканини зазначеного призначення, що отримано за
новими технологіями їх фарбування перспективними марками активних та прямих барвників. Проведено оцінювання колористичних можливостей
активних і прямих світлостійких барвників при
фарбуванні бавовняних тканин з включенням котоніну та використання нових закріплюючих препаратів. З метою пошуку оптимальних способів гладкого фарбування і друкування, а також оцінки рівномірності забарвлень об'єктом дослідження слугували однотипні та близькі за будовою бавовняні
(вар. 1), бавовнянокотонінові (вар. 2) і лляні (вар. 3)
тканини, пофарбовані чи друковані різними способами з використанням різних марок активних та
прямих барвників.
Окрім розглянутих раніше колірних характеристик досліджуваних тканин, для оцінки якості їх
фарбування нами були використані показники сорбції досліджуваних марок барвників, які широко
застосовуються у практиці фарбувального виробництва [13]. При цьому визначались такі характеристики:
оптична густина початкових фарбувальних
розчинів Дп (вимірювання проводилось у діапазоні

концентрація барвника в залишковій ванні Ск;
початкова концентрація барвника у ванні Сп;
При цьому Ск визначають за формулою:
Дк .
(1)
Ск Сп
Дп
Сорбція барвника волокном (Св) визначають за
формулою:
(2)
Св Сп Ск .
Тривалість часу фарбування досліджуваних тканин
визначається за калібровочним графіком (всього
було взято 8 точок).
Аналіз даних табл. 1; 2 та рис. 1 дозволяє зробити наступні висновки:
досліджувані види тканин характеризуються
достатньо високою сорбцією прямого соламіну
світло-блакитного при їх фарбуванні у середні тони
[13];
помітної різниці в кінетиці сорбції соламіну
світло-блакитного бавовняними, бавовнянок отоніновими і лляними тканинами не виявлено, про що
свідчать криві залежності сорбції від тривалості
фарбування (рис. 1);
залежність сорбції соламіна світло-блакит-

Таблиця 2
Характеристика сорбції досліджуваними тканинами прямого соламіну світло-блакитного при фарбуванні
досліджуваних тканин
Тривалість
сорбування (за
калібровочною
кривою)
1
2
3
4
5
6
7
8

Сорбція прямого соламіну (mв ) тканинами, г/кг
Бавовняної
(вар. 1)

Бавовнянокотонінової (вар. 2)

Лляної (вар. 3)

4,125
5,25
6,75
6,75
7
7,125
7,125
7,125

5,25
6,125
7,313
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75

4,125
5,625
5,875
7
7
7
7
7
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ного від тривалості фарбування тканин описується
такими математичними моделями:
У вар .2

0,1043 Ln ( x) 0,0294 ;

У вар .8

0,103 Ln ( x) 0,0518 ;

Ó âàð.15

0,0982 Ln ( x)

23 хв., а для еталонів бавовняної і лляної тканин
відповідно 35 і 30 хв.
Далі нами була оцінена сорбційна здатність
активних барвників (бецактивного жовтого S-8G,
бецактивного червоного S-WAX і бецактивного
зеленого S-4B), які використовувались для друкування досліджуваних тканин. Отримані результати
досліджень наведені в табл. 3.
Співставляючи дані табл. 3, слід відзначити, що

0,0338 .

Концентрація барвника на волокні, г/кг

Аналізуючи дані табл. 3, слід підкреслити, що
на початковій стадії фарбування сорбція барвника
відбувається більш інтенсивно, а потім цей процес
сповільнюється і стабілізується.
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0
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15

30

45

60

75
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бавовняна тканина

бавовнянокотонінова
тканина
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Рис. 1. Залежність собції досліджуваними тканинами прямого соламіна світло-блакитного
(Solamin licht biau VGRL 125 %) від часу фарбування
-

Встановлено, що основна маса барвника сорбується тканинами вже після 10-15 хв. фарбування.
Це стосується тканин різного волокнистого складу
– бавовняних, лляних і бавовнянокотонінових.
Більш помітна різниця у сорбційній здатності досліджуваних тканин при їх фарбуванні соламіном
світло-голубим виявлена при співставленні показників половинної сорбції. Половинна сорбція визначалась за формулою:
t ,
(3)
t1
2
2
де t½ - час половинної сорбції, хв.;
t∞ - час настання рівноваги, хв..
Величина половинної сорбції досліджуваними
тканинами соламіну світло-блакитного відповідно
становить: для бавовнянокотонінової (вар. 2) –

в процесах сорбції досліджуваними тканинами бецактивного жовтого S-8G з фарбувального розчину
спостерігається оберненопропорційна залежність
між тривалістю друкування, зниженням оптичної
щільності і концентрації барвника в фарбувальній
ванні (та відповідним зростанням концентрації
барвника і його маси не встановлені). При цьому
залежність сорбції названого барвника від тривалості фарбування на досліджувальних тканинах описується такими математичними моделями:
У вар .2

0,0006 Ln ( x) 0,0001 ;

У вар .8

0,0005 Ln ( x) 0,0003 ;

У вар .15
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0,0004 Ln ( x) 0,0003 .

Таблиця 3
Порівняльна характеристика сорбції бецактивного жовтого
S-8G досліджуваними тканинами
Тривалість
сорбування (за
калібровочною
кривою)
1
2
3
4
5
6
7
8

Сорбція бецактивного жовтого S-8G (mв ) тканинами, г/кг
Бавовняної (вар. 1)

Бавовнянокотонінової
(вар. 2)

Лляної (вар. 3)

0,167
0,833
0,1
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16

0,667
0,833
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,667
0,833
0,833
0,833
0,833
0,833
0,833
0,833

Час половинної сорбції (t1/2) бецактивного жовтого S-8G для досліджувальних тканин становить:
для бавовняної тканини – 10 хв., для бавовнянокотонінової – 7,5 хв. і для лляної – 5 хв. Це 4-6 разів
менше, чим при фарбуванні досліджуваних тканин
прямим соламіном світло-голубим.

від тривалості фарбування описується наступними
математичними моделями:
У вар .2

0,0003 Ln ( x) 2 E 0,5;

У вар .8 0,0003 Ln ( x) 3E 0,5

Виявлено також, що за масою сорбованого
активного барвника друковані бецактивним черво-

Таблиця 4
Порівняльна характеристика сорбції бецактивного червоного S-WAX досліджуваними тканинами
Тривалість
сорбування (за
калібровочною
кривою)
1
2
3
4
5
6
7
8

Сорбція бецактивного червоного S-WAX (mв ) тканинами, г/кг
Бавовнянокотонінової
Бавовняної (вар. 1)
(вар. 2)
% вибирання
mв , г/кг
% вибирання
mв , г/кг
7,69
0,769
12,3
1,23
10,76
1,076
12,3
1,23
12,3
1,23
13,84
1,384
13,84
1,384
13,84
1,384
13,84
1,384
13,84
1,384
13,84
1,384
13,84
1,384
13,84
1,384
13,84
1,384
13,84
1,384
13,84
1,384

Результати оцінки кінетики сорбції бецактивного червоного S-WAX бавовняними і бавовнянокотоніновими тканинами наведені у табл. 4 і на рис. 2.
Як свідчить аналіз даних табл. 4 і співставлення
кривих на рис. 2, еталонні бавовняні та бавовнянокотонінові білизняні тканини за показниками
сорбції бецактивного червоного S-WAX відрізняються тільки після перших 15-20 хв. друкування.
При збільшенні часу друкування бавовнянокотонінові і бавовняні тканини сорбують практично
однакову кількість барвника. Цей висновок підтверджується також різницею в показниках половинної сорбції бецактивного червоного названих
тканин, яка складає для бавовняної тканини 10 хв.,
а для аналогічної за будовою бавовнянокотонінової
тканини відповідно 12 хв.
Залежність кількості сорбованого досліджуваними тканинами бецактивного червоного S-WAX

ним S-WAX тканини помітно поступаються аналогічним за волокнистим складом тканинам, друкованим бецактивом жовтим S-8G. Так, наприклад,
якщо після 10-ти хвилинного друкування бавовняною тканиною сорбується 0,833 і 1,076 г/кг бецактивного жовтого і бецактивного червоного, то для
бавовнянокотонінової тканини ці показники становлять 0,833 та 1,23 г/кг.
Деякі відмінності в показниках сорбції бавовнянокотонінових і бавовняних тканин виявлені в процесі друкування цих тканин бецактивним зеленим
S-4B. Отримані результати досліджень наведені в табл. 5.
Як видно з даних табл. 5, в процесі друкування
досліджуваних тканин бецактивним зеленим S-4B
бавовнянокотонінові тканини сорбують цього барвника менше, у порівнянні з еталонними бавовняними тканинами. Ця різниця найбільш помітна на початкових стадіях фарбування.
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Рис. 2. Залежність сорбції бецактивного червоного S-WAX бавовняною і бавовнянокотоніновою
тканинами в залежності від часу їх друкування

Співставлення маси сорбованих тканинами
активних барвників різних марок (бецактивного
жовтого, червоного і зеленого) показало, що за
коефіцієнтами вибирання (масою сорбованого бар-

барвлення яких на даний час ще не регламентується
діючими стандартами. Такі строгі вимоги і норми
дуже важливі для стабільності кольору при оцінці
рівня якості та білизняних текстильних матеріалів.

Таблиця 5
Порівняльна характеристика сорбції бецактивного зеленого S-4B досліджуваними тканинами
Тривалість
сорбування (за
калібровочною
кривою)
1
2
3
5
6
7
8

Сорбція бецактивного зеленого S-4B (mв ) тканинами, г/кг
Бавовняної (вар. 1)
% вибирання
mв , г/кг
3,77
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3

0,377
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13

вника) бавовняними тканинами ці барвники розміщуються в такий ряд (від найбільшої до найменшої
сорбції): бецактивний червоний, бецактивний жовтий і бецактивний зелений. Так, наприклад, після
10-ти хвилинного фарбування бавовняна тканина
сорбує 1,076 бецактивного червоного, 0,833 бецактивного жовтого і 0,377 г/кг бецактивного зеленого. Подібна закономірність характерна і для бавовнянокотонінових тканин.
5. Висновки
З вище викладеної інформації випливає важливість дослідження саме показників рівномірності
забарвлень досліджуваних білизняних тканин різного волокнистого складу, а також пропозиція розробки аналогічних технічних вимог для чистобавовняних та змішаних тканин, рівномірність за-

Бавовнянокотонінової (вар. 2)
% вибирання
mв , г/кг
5,66
9,43
9,43
9,43
9,43
9,43
9,43

0,566
0,943
0,943
0,943
0,943
0,943
0,943

Тим більше, що такі нормативи вже розроблені та
стандартизовані вже давно для одягових тканин
(наприклад, для одягових вовняних тканин вони
регламентовані ГОСТ 28000-88).
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Дацко О. І.

ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ
ЕКСТРАКТУ КОРЕНЯ ЩАВЛЮ КІНСЬКОГО ДЛЯ ФАРБУВАННЯ
ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Анотація. Досліджено стійкість пофарбувань, отриманих екстрактом щавлю кінського, до дії
світла, підвищених температур, хімічного чищення, а також їх екологічність. Визначено можливі напрями
використання цього колоранта для фарбування вовняних текстильних матеріалів декоративно-ужиткового та одягового призначення.
Ключові слова: барвники, текстиль, фарбування, тканина, стійкість, екстракт, корінь щавлю
кінського, властивості

Datsko O.

RATIONALE DIRECTIONS OF RUMEX CONFERTUS ROOT EXTRACT
USE FOR TEXTILE MATERIALS DYING
Summary. Using the results of s fastness studies of colour, received with Rumex Confertus root extract,
to light, irining, dry cleaning, and ecological safety. There are identified possible directions for using of this dye
for painting woolen decorative and wear textile.
Keywords: dyes, textiles, dyeing, fabric wear, extract, Rumex Confertus root, properties
користання готових виробів. Такі напрями досліджень окреслені як одні з найбільш перспективних
та доцільних у контексті стратегічних орієнтирів
розвитку легкої промисловості України, задекларованих у Концепції Державної програми розвитку
легкої промисловості на 2005-2011 рр. Також у
Проекті Концепції загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості України на період до
2017 р. визначено, що стратегічним пріоритетом
легкої промисловості має стати істотне зростання
обсягів виробництва з орієнтацією на вітчизняного

1. Вступ
У процесі експлуатації текстильні матеріали піддаються різним впливам. Тому для того, аби запроваджувати промислове фарбування текстильних
виробів, доцільно науково обґрунтувати ассортимент барвників, які використовуватимуться у процесі виробництва. Саме тому більшість текстильних підприємств сьогодні надає переваги моделюванню процесу експлуатації текстилю, за результатами якого проводиться оцінка оптимального асортименту барвників та перспективних напрямів ви-
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споживача, у тому числі за рахунок впорядкування
сировинної бази і посилення захисту вітчизняного
виробника.
Розглядаючи тенденції сучасного ринку барвників для текстильної продукції, наголосимо на тому, що основними критеріями вибору асортименту
барвників сьогодні є: можливості сировинного забезпечення барвників чи фарбувальної сировини,
високі експлуатаційні характеристики отриманих
пофарбувань, а також їх безпечність, собівартість
колорантів та процесу фарбування, нескладний та
швидкий технологічний процес фарбування, широка колірна гама, що відповідає смакам споживачів
тощо. Саме тому одним із актуальних напрямів
опорядження текстильних матеріалів сьогодні є
фарбування текстилю натуральними барвниками, і
відповідно, проведення комплексних досліджень
властивостей пофарбованих текстильних матеріалів
з метою визначення сфери їх застосування.
2. Огляд літературних джерел
Як зазначає низка дослідників, цей вид барвників має значні перспективи завдяки можливості поновлювати сировинну базу, забезпечувати широкий
спектр отриманих забарвлень, пропонувати унікальну конкурентну перевагу, оскільки більшість
технологій використання таких колорантів забезпечує екологічність технологічного процесу виробництва, фарбування та утилізації фарбованих текстильних виробів [1-2].
Фарбування натуральними барвниками текстильних матеріалів протягом останніх років привертає
дедалі більшу увагу як науковців, так і споживачів.
Серед натуральних барвників найпоширенішими є
рослинні. З наукових праць З. Семак, Б. Семака,
Н.Супрун та інших відомо про фарбувальні властивості багатьох видів рослин, поширених в Україні,
серед яких віддавна для фарбування вовни та шовку
використовується щавель кінський [3]. Однак досі
для цього натурального барвника відсутні технологічні схеми екстрагування барвних речовин та фарбування, науково обґрунтовані рекомендації щодо

використання його для фарбування текстильних
виробів різного призначення.
Тому метою статті є на підставі досліджень
експлуатаційних характеристик вовняних тканин,
пофарбованих екстрактом кореня щавлю кінського
визначити можливості на напрями використання
цього колоранта для фарбування вовняних текстильних виробів.
У цій роботі нами були визначені наступні завдання: навести біологічні характеристики рослини
щавель кінський; визначити вплив на споживні
властивості забарвлень, отриманих екстрактом щавлю кінського, методів і режимів фарбування, волокнистого складу текстильного матеріалу, виду
барвника, протравлювача та способу протравлення;
встановити роль впливу різноманітних експлуатаційних чинників (світла та світлопогоди, хімічної
чистки, прання, підвищеної температури) на зміну
колірних характеристик досліджуваних забарвлень;
дослідити екологічну безпечність одержаних пофарбувань; оцінити запаси сировини для виробництва цього барвника; запропонувати рекомендації
щодо використання щавлю кінського для фарбування вовняних виробів, а також їх призначення.
3. Характеристика рослини щавель кінський
Щавель кінський (лат. Rumex confertus L.)- багаторічна трав’яниста рослина з борозенчастим
стеблом (до 1,5 м заввишки) і великим коренем (до
10 см у поперечному перерізі). Цвіте у червні – липні.
Поширений по усій території України, росте у долинах
річок, озер та інших переважно вологих місцях. Кінський щавель – лікарська, кормова, декоративна та
фарбувальна рослина [4]. Корені щавлю кінського
містять близько 4% антрахінонів (фісцийон, хризофанол, франгула-емодин, щавелин, алое-емодин),
флавоноїди (гіперин, кверцетин, рутин), антоціани
(5%), дубильні речовини (4,6-16,9%), сапоніни, вуглеводні, органічні кислоти, алкалоїди, вітаміни
[5-6].
Протягом останніх років в Україні не ведеться
систематизованого обліку обсягів запасів рослинної

Таблиця 1

6
2

4

2

FeSO4

2

7
-

Промивання
холодною водою

Час вистигання
фарбувального
розчину
Промивання
теплою водою

Основний час
фарбування, хвилин

Час нагрівання
фарбувув-го р-ну
до температури
фарбування,хвилин
Температурний
режим фарбування,
˚С

мурашина
кислота, 5

5
немає
CuSO4
Fe(NH3)(
3
SO4)2

Модуль ванни

№ зразка тканини

140 г
свіжого
кореня на
1л

4
1
2

Одночасне
протралення

Кислота/луг,мл/л
фарбув-го р-ну

3

концентрація
протравлювача,%
від маси тканини
Спосіб
протравлення

Концентрація
барвника,г/л
фарбув-го р-ну

2

Вид протравлювача

Вид барвника

1
Екстракт кореня
щавлю
кінського

Характеристика технологічного режиму фарбування чистововняної тканини екстрактом
кореня щавлю кінського

8
1:30
1:30

9
30
30

10
90
90

11
60
60
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30
30

13
+
+

14
+
+

1:30

30

90

60

30

+

+

1:30

30

90
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30

+

+
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дикоростучої сировини. Дослідниками [7] були оцінені
окремі зарослі виду щавлів за методом модельних
екземплярів. Запаси цього виду сировини, що мають
промислове значення, на території Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей загальною
площею 200,8 га складають 31,06 т/рік, хоча на сьогодні цей вид сировини практично не заготовляється.
4. Розробка технологічних режимів фарбування
Для фарбування вовняних тканин було використано свіжий корінь щавлю кінського, а також попередньо сквашений екстракт. Фарбування проводили
за раніше описаною методикою без протравлення та з
одночасним протравленням (ОП) [8]. Рецептури та
технології пофарбування представлені у табл. 1.
5. Емпіричні результати
Ідентифікацію отриманих забарвлень проводили
органолептичним (візуальним методом експертної
групи з використанням атласу кольорів [9]) та інструментальним (за допомогою спектрофотоколориметра
“Пульсар” в системі CIE Lab [10]) методами. Результати ідентифікації забарвлень наведені у табл. 2.

вання не змінюються. Забарвлення, отримані за методом попереднього сквашування, є дещо інтенсивнішими, оскільки значна кількість антрахінонових
сполук у корені кінського щавлю знаходиться у
формі антраглікозидів [11], які у процесі сквашування розпадаються на глюкозу та антрахінони, які
і є основними барвними сполуками у цій рослинній
сировині.
Важливо було оцінити не лише колірні характеристики пофарбованих тканин, але і їх споживні
властивості. Зокрема у цьому дослідженні нами було
досліджено світлостійкість, термостійкість, стійкість до мокрих обробок, екологічно пофарбованих
екстрактом кореня кінського щавлю вовняних тканин.
Зміну забарвлення текстильного матеріалу під дією
різноманітних чинників, які можуть впливати на
властивості готових виробів при експлуатації, ми
розглядали як складний комплексний процес, а саме: деструкцію барвника (барвників) руйнування
зв’язку барвник – волокно деструкцію самого волокна.

№з/п

Таблиця 2
Візуальна та інструментальна ідентифікація забарвлення вовняних тканин, пофарбованих
екстрактом щавлю кінського
Вовняна тканина,
пофарбована екстрактом
кореня щавлю кінського

1. нефарбована
2. без протравлювача
3. те саме, з ОП KAl(SO4)2
4. те саме, з ОП CuSO4
5. те саме, з ОП Fe(NH4)(SO4)2
6. те саме, з ОП FeSO4
7.

сквашеним без
протравлювача

8. те саме, з ОП KAl(SO4)2
9. те саме, з ОП CuSO4
10. те саме, з ОП Fe(NH4)(SO4)2

Візуальна оцінка
забарвлення
Назва
Код за
кольору і
атласом
відтінку
кольорів
жовтувато010101
білий
зеленкаво040804
коричневий
жовтозелено040705
коричневий
зеленкаво040806
коричневий
хакі
020705
темнокоричнево030303
зелений
хакі
золотистозеленокоричневий
зеленокоричневий
зеленокоричневий

Спектроколориметрична оцінка забарвлень
Координати кольору

Складові кольору

X

Y

Z

L

S

T

56,59

56,75

67,29

80,03

2,391

91,96

11,73

10,93

3,621

39,46

33,88

77,47

18,00

17,01

5,532

48,27

39,35

79,53

11,58

11,09

4,345

39,71

29,98

80,12

11,29

11,30

4,788

40,09

27,99

87,33

7,819

7,676

3,218

33,29

24,98

83,66

040705

17,92

17,44

5,764

48,82

38,89

83,56

030606

21,49

21,25

7,179

53,23

40,83

85,7

030804

10,66

10,19

4,152

38,19

28,35

79,7

030804

12,48

12,60

5,316

42,15

29,17

88,17

Фарбування екстрактом кореня щавлю кінського
дало змогу отримати на вовняній костюмній тканині
зелено-коричневі, хакі, жовто-зелено-коричневі відтінки. Причому кольори аналогічних взірців, пофарбованих сквашеним і несквашеним екстрактом є
практично ідентичними за відтінками, що засвідчує
той факт, що барвні речовини у процесі сквашу-

Дослідження стійкості пофарбованих до дії
світлопогоди, проводили за раніше описаною методикою [12], відповідно до ДСТУ ISO 105-B03:2009.
Стійкість до дії прання визначали за стандартною
методикою (ДСТУ ISO 105-C06:2009). Замість
мильно-содового розчину, пральні розчини готували з використанням синтетичного миючого засобу
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„Ворсинка”. Концентрація прального розчину – 80
мл на 10 л води. Хімічне чищення перхлоретиленом
проводилася у поєднанні із механічною дією (перемішування взірців за допомогою спеціального пристрою), а також періодичним впливом підвищеної температури. Для вовняних тканин основні параметри
хімічної чистки відповідали м’якому режиму чищення. Дослідження стійкості забарвлень до дії прасування здійснювалося за стандартною загальноприйнятою методикою (ДСТУ ГОСТ ISО 105-P01:2004).
Температура нагрітої поверхні становила 150±2°С.
Тривалість термічного впливу –5-25 сек. з інтервалом 5 сек. Зміну забарвлення оцінювали до і після
різноманітних обробок інструментальним та органолептичним (візуальним) методом з використанням темної шкали сірих еталонів (ДСТУ ГОСТ
ISО 105-J03:2004).
Результати інструментальної (ІО) та органнолептичної(ОО) оцінок після 375 год. дії сонячної
радіації вовняних костюмних тканин, пофарбованих екстрактом кореня щавлю кінського наведені у
табл. 3.

фарбувань, отриманих даним барвником, після 300
год. опромінення становить 3,1 бали шкали темних
сірих еталонів (7,4 ΔЕ од.).
Зміна забарвлення непротравленого зразка вовняної тканини, пофарбованої сквашеним екстрактом кореня кінського щавлю, після 300 год. опромінення становила 7,5 од.ΔЕ (ОО 3,0 бали шкали сірих еталонів), а при використанні KAl(SO4)2 – 7,7
(2,9 бали), CuSO4 7,0 (3,1 бали), Fe(NH4)(SO4)2 – 7,1
(3,1 бали), FeSO4 7,3 од.ΔЕ (3,1 бали) відповідно.
Недоліком пофарбувань, отриманих екстрактом кореня кінського щавлю, є те, що у процесі інсоляції
спостерігається зміна відтінку забарвлення. Так,
зразки, пофарбовані без протравлення та з ОП
алюмінієвими галунами і мідним купоросом, червоніють і темніють, а протравлені залізоамонійними
галунами та залізним купоросом – зеленіють. Відтінок таких зразків змінюється одразу після першого періоду опромінення і в подальші періоди
інсоляції лише світліє. Ця тенденція є характерною
для усіх взірців, пофарбованих екстрактом кореня
щавлю кінського різних способів екстрагування.

№ з/п

Таблиця 3
Загальний колірний контраст забарвлення вовняної костюмної тканини, пофарбованої екстрактом
щавлю кінського, після 375 год. сонячної інсоляції

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вовняна тканина
пофарбована
екстрактом кореня
щавлю кінського
без протравлення
те саме з одночасним
протравленням
KАl(SO4)2
те саме, CuSO4
те саме, Fe(NH4)(SO4)2
те саме, FeSO4
сквашеним без
протравлнення
те саме з одночасним
протравленням
KАl(SO4)2
те саме, CuSO4
те саме, Fe(NH4)(SO4)2
те саме, FeSO4

Концентрація
Натурального
барвника(г/л)
Протрави (г/л)
140/0

Загальний колірний контраст(ΔЕ), після опромінення, год.
75
150
225
300
375
ІО,
ΔЕ

ОО,
балів

ІО,
ΔЕ

ОО,
балів

ІО,
ΔЕ

ОО,
балів

ІО,
ΔЕ

ОО,
балів

ІО,
ΔЕ

ОО,
балів

3,1 4,3ЧТ 4,9 3,7ЧТ 6,4

3,4ЧТ 7,4

3,1 Ч

7,8

3,0Ч

140/10

4,8 3,9ЧТ 6,4 3,4ЧТ 7,2

3,1ЧТ 7,8

3,0 Ч

8,1

2,9Ч

140/2
140/2
140/2

4,1 3,9ЧТ 5,0 3,7ЧТ 6,0
4,8 3,8 З 5,8 3,5 З 6,9
4,2 4,0 З 6,0 3,5 З 6,5

3,5ЧТ 6,8
3,2 З 7,2
3,3 З 6,9

3,3Ч
3,1 З
3,2 З

7,3
7,4
7,2

3,1Ч
3,0 З
3,1З

140/0

4,8 3,8ЧТ 6,3 3,4ЧТ 7,1

3,1ЧТ 7,5

3,0 Ч

7,7

2,9Ч

140/10

4,7 3,8ЧТ 6,0 3,5ЧТ 7,1

3,1ЧТ 7,7

2,9 Ч

7,9

2,9Ч

140/2
140/2
140/2

5,2 3,7ЧТ 6,2 3,4ЧТ 6,7
4,9 3,8 З 6,3 3,4 З 6,8
5,1 3,7 З 6,0 3,5 З 6,6

3,2ЧТ 7,0
3,2 З 7,1
3,3 З 7,3

3,1 Ч
3,1 З
3,1 З

7,2
7,3
7,4

3,1Ч
3,0 З
3,0 З

Потемніння пофарбувань пояснюється тим, що після перших 75 год. інсоляції вицвітають „побічні”
барвники, концентрація яких є незначною, тому,
фактично, відбувається „поглиблення”, „очищення”
забарвлення.
Для об’єктивної оцінки світлостійкості системи
„барвник – субстрат” („барвник - протравлювач –
субстрат”) необхідно оцінити взаємний вплив натурального барвника, виду протравлювача, світлостійкості субстрату, а також динаміки зміни властивостей цих складових у процесі інсоляції зокрема. Нами
були визначені розривні характеристики текстильних
матеріалів, пофарбованих тканин до і після 150 та 300
год. інсоляції. Зміни розривальної навантаги текстильних матеріалів залежно від волокнистого складу

Так, для тканин, пофарбованих екстрактом кореня кінського щавлю, світлостійкість непротравленого зразка становила 7,4 од.ΔЕ, а з використанням
алюмінієвих галунів вона знизилася на 13%, при
додаванні мідного, залізного купоросів та залізоамонійних галунів зросла на 9,0, 4,0 та 1,0% відповідно. Такі зміни підтверджені і візуальною оцінкою. Світлостійкість пофарбованих екстрактом кореня кінського щавлю зразків після 300 год. сонячної радіації знаходиться в межах 3,0-3,3 бали темної шкали сірих еталонів.
При фарбуванні несквашеним екстрактом кореня кінського щавлю світлостійкість пофарбувань є
дещо вищою. Візуальна оцінка зміни кольору по-
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субстрату, виду барвника, виду протравлювача та
тривалості інсоляції наведені у табл.4.

для пофарбувань, одержаних сквашеним екстрактом фото деструкція, дія субстрату відбувається

Таблиця 4

№ п/п

Зміна розривальної навантаги та відносного видовження вовняних тканин,
пофарбованих екстрактом кореня щавлю кінського

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вовняна костюмна тканина,
пофарбована екстрактом кореня
щавлю кінського
без протравлення
те саме з одночасним
протравленням KАl(SO4)2
те саме, CuSO4
те саме, Fe(NH4)(SO4)2
те саме, FeSO4
сквашеним без протравлення
те саме з одночасним
протравленням KАl(SO4)2
те саме, CuSO4
те саме, Fe(NH4)(SO4)2
те саме, FeSO4
те саме, FeSO4

Розрахункове
розривальне
навантаження Н/нитку
після опромінення год.
0
150
300
3,5
3,2
2,7

Відносне зниження
розривального
навантаження після.
інсоляції,%
150 год. 300 год.
10,2
23,9

Зниження
розривального
видовження,% після.
інсоляції год.
150 год.
300 год.
14,9
27,2

3,5

3,2

2,9

8,2

17,4

7,3

19,1

3,3
3,5
3,4
3,3

2,8
3,3
2,8
2,7

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

15,2
6,9
16,8
16,9

28,6
15,1
31,6
32,8

13,3
11,4
10,0
18,0

27,4
17,5
25,5
26,1

3,5

3,3

2,9

6,9

16,9

6,2

17,0

3,4
3,6
3,4
3,4

3,0
3,3
2,9
2,8

2,6
3,1
2,4
2,3

11,0
7,2
15,6
16,4

24,4
14,3
30,8
30,5

12,2
11,2
8,1
16,1

25,2
16,4
22,5
26,8

Встановлено, що введення протравлювачів суттєво впливає на зміну розривальних характеристик. Так, одночасне протравлення алюмінієвими та
залізоамонійними галунами, залізним купоросом

дещо повільніше. Отже, можна стверджувати, що
фарбування текстильних матеріалів екстрактом
кореня кінського щавлю суттєво впливає на зміну
їх механічних характеристик у процесі опромінення.

№взірця

Таблиця 5
Зміна загального колірного контрасту забарвлення вовняних тканин, пофарбованих екстрактом кореня щавлю
кінського, після мокрих обробок
Вовняна костюмна тканина
пофарбована екстрактом
кореня щавлю кінського

1

без протравлення
те саме з одночасним
протравленням KАl(SO4)2
те саме, CuSO4
те саме, Fe(NH4)(SO4)2
те саме, FeSO4
сквашеним без протравлення
те саме з одночасним
протравленням KАl(SO4)2
те саме, CuSO4
те саме, Fe(NH4)(SO4)2
те саме, FeSO4
те саме, FeSO4

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Концентрація
барвника (г/л)
протрави
(% від маси
тканини)
140/0

Загальний колірний контраст після
прання, разів
хімічної чистки, разів
10
15
5
10

ІО,
ΔЕ

ОО,
балів

ІО,
ΔЕ

ОО,
балів

ІО,
ΔЕ

ОО,
балів

ІО,
ΔЕ

ОО,
балів

ІО,
ΔЕ

ОО,
балів

4,7

3,8Ч

7,2

3,1Ч

8,0

2,9Ч

2,1

4,6

2,3

4,5

140/10

7,6

2,9Ч

9,7

2,4Ч

10,6

2,2Ч

2,3

4,5

3,3

4,2

140/2
140/2
140/2
140/0

3,9
6,0
7,5
5,6

4,0Ч
3,5Ч
3,0Ч
3,6Ч

4,2
7,3
8,4
7,4

3,9Ч
3,0Ч
2,7Ч
3,0Ч

6,4
8,9
10,0
9,2

3,3Ч
2,6Ч
2,3Ч
2,6Ч

2,4
2,4
1,5
2,7

4,5
4,5
4,7
4,4

3,0
2,6
2,4
3,0

4,3
4,4
4,5
4,3

140/10

5,2

3,7Ч

7,4

3,0Ч

8,4

2,8Ч

2,7

4,4

3,7

4,1

140/2
140/2
140/2

6,4
7,4
7,8

3,3Ч
3,0Ч
2,9Ч

8,0
8,4
9,6

2,9Ч
2,8Ч
2,4Ч

8,8
8,9
10,5

2,7Ч
2,6Ч
2,2Ч

1,6
1,6
1,7

4,7
4,7
4,7

1,9
1,9
2,1

4,6
4,6
4,5

5

має, здебільшого, інгібуючий ефект щодо зміни
міцності усіх досліджуваних тканин в процесі інсоляції, а додавання мідного купоросу – світлосенсибілізуючий. Зниження розривальної навантаги Вовняних тканин, пофарбованих екстрактом кореня
кінського щавлю відбувається пропорційно до
збільшення тривалості процесу опромінення. і є
найбільшим у перші 150 год. інсоляції. Причому

Результати інструментальної та органолептичної оцінок зміни загального колірного контрасту
забарвлень текстильних матеріалів після 15 прань
та 10 хімічних чисток наведені у табл. 5.
Пофарбування, отримані екстрактом кореня
щавлю кінського, на вовняних тканинах переважно
мають незадовільну стійкість до прання. Після 15
обробок загальний колірний контраст цих забарв-
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лень становить від 6,4 до 10,6 од. ΔЕ. Тканини,
пофарбовані сквашеним екстрактом кінського щавлю без протравлювання та з одночасним протравленням мідним купоросом і залізоамонійними галунами, мають нижчу стійкість забарвлення до дії
розчину синтетичного миючого зпасобу, порівняно із
звичайно екстрагованим барвником. Однак для взірців,
протравлених алюмінієвими та залізоамонійними галунами, є зворотна залежність – зразки, пофарбовані
сквашеним екстрактом, мають кращу стійкість до
прання (загальний колірний контраст 8,4 од.ΔЕ
після 15 прань), аніж традиційно екстрагованим
(10,6 од.ΔЕ відповідно).

ної температури становив 1,8 од., а зі сквашуванням – 2,1 од.ΔЕ. Встановлено, що для більшості пофарбованих взірців спостерігається зниження яскравості, що візуально відображається у незначному
потемнінні зразків, несуттєво змінюється насиченість та практично без зміни залишається їх колірний тон. Досліджені тканини, пофарбовані екстрактом кореня щавлю кінського, мають подібний
механізм термодеструкції забарвлень: незначна
зміна загального колірного контрасту після перших
періодів дії підвищеної температури (5, 10 сек.),
поступове пришвидшення деструкції забарвлення зі
збільшенням термічного впливу. Це можна пояс-

№ варіанта

Таблиця 6
Загальний колірний контраст забарвлень вовняних тканин після 25 сек. дії підвищеної температури
Вовняна костюмна.
тканина, пофарбована
екстрактом кореня щавлю
кінського

1

без протравлення

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

те саме з одночасним
протравленням KАl(SO4)2
те саме, CuSO4
те саме, Fe(NH4)(SO4)2
те саме, FeSO4
сквашеним без
протравення
те саме з одночасним
протравленням KАl(SO4)2
те саме, CuSO4
те саме, Fe(NH4)(SO4)2
те саме, FeSO4
те саме, FeSO4

Загальний колірний контраст(ΔЕ або балів шкали сірих еталонів)
після дії підвищеної температури, сек.
5
10
15
20
25

Концентрація барвника
(г/л)
протравлювача (% від
маси
тканини)

ІО,
ΔЕ

ОО,
балів

ІО,
ΔЕ

ОО,
балів

ІО,
ΔЕ

ОО,
балів

ІО,
ΔЕ

ОО,
балів

ІО,
ΔЕ

ОО,
балів

0/0

0,2

5,0

0,5

5,0

0,9

5,0

1,2

4,9

1,8
ж

4,8

140/0

0,6

5,0

1,0

5,0

1,7

4,9

2,0

4,8

2,4

4,7

140/10
140/2
140/2

1,1
0,5
0,9

5,0
5,0
5,0

1,6
0,9
1,3

4,9
5,0
4,9

1,8
1,6
1,7

4,8
4,8
4,7

1,9
2,1
2,4

4,8
4,6
4,5

2,0
2,6
2,8

4,7
4,4
4,4

140/2

0,7

5,0

0,9

5,0

1,0

4,9

1,2

4,9

2,1

4,7

140/0

0,7

5,0

1,2

4,9

1,8

4,8

2,2

4,6

2,6

4,5

140/10
140/2
140/2
140/2

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

5,0
5,0
5,0
5,0

0,7
0,6
0,5
1,2

5,0
5,0
5,0
4,9

1,1
1,0
0,8
1,6

4,9
4,9
5,0
4,8

1,6
1,3
1,1
1,9

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

2,5
1,7
1,4
2,2

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

Щодо стійкості до хімчистки, то усі досліджувані
забарвлення змінюються незначно після 10 обробок,
загальний колірний контраст їх не перевищує 3,7 од. ΔЕ
(візуально максимальних контраст оцінений у 4,1
бали шкали сірих еталонів). Встановлено, що введення протравлювачів впливає на стійкість до хімчистки перхлоретиленом досліджуваних зразків,
зокрема для тканин, фарбованих екстрактом, отриманим без сквашування – незначно її знижує, а сквашеним екстрактом – підвищує її (крім алюмокалієвих галунів).
Для обґрунтування можливості застосування
одержаних пофарбувань за високотемпературних
режимів фарбування нами було визначено вплив
підвищеної температури на зміну колірних характеристик забарвлення. Для визначення взаємовпливу „барвник – протравлювач – субстрат” у процесі
термодеструкції діапазон тривалості дії підвищених
температур був розширений до 5, 10, 15, 20 та 25
сек. Результати оцінки термостійкості досліджуваних забарвлень наведені у табл. 6.
Найстійкішими до прасування є пофарбування,
отримані без використання протравлювачів, загальний колірний контраст яких після 25 сек. дії підвище-

нити тим, що фарбування вовняних тканин відбувалося при температурі 90°С, а тому більшість барвних речовин, які є нестійкими до дії невисоких
температур, уже зруйнувалися. Деструкція забарвлення пришвидшується зі збільшення тривалості
термовпливу, що спричинене як руйнуванням субстрату, на якому закріплений барвник, зв’язку
„барвник-субстрат”, а також молекул барвника.
Крім цього, нами оцінено екологічну безпечність отриманих пофарбувань. Оскільки корінь
кінського щавлю для екстрагування барвника був
придбаний у мережі державних заготівельних підприємств аптечної мережі і пройшов радіологічний та
інші види контролю, нами було припущено, що вміст
шкідливих речовин (крім іонів металів, які використовувалися у процесі фарбування у складі протравлювачів) знаходиться у допустимих нормах.
Волокна вовни є об’ємними за своєю природою, тому частина важких металів може фіксуватися всередині волокна, і, фактично, неможливо
екстрагувати їх звідти в повітря, на шкіру людини
чи у водні розчини за будь-яких умов. Тому ця
частина важких металів, фактично, не представляє
небезпеки для людини, але вона може попадати в
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Таблиця 7
Вміст важких металів у зразках вовняних тканин, пофарбованих екстрактом кореня щавлю кінського
Вид та концентрація
протравлювача(% від маси
тканини)
вовняна костюмна тканина, нефарбована
Вміст „рухливих” форм
Cu SO4, 2%
важких металів за
Fe(NH4) (SO4)2, 2%
результатами атомноадсорбційної
Fe SO4, 2%
спектрофотометрії
Вміст залишкових
Cu SO4, 2%
концентрацій важких
Fe(NH4)(SO4)2, 2%
металів за результатами
Fe SO4, 2%
атомно-емісійний аналізу
обмеження ЕКО – ТЕКС –
1000
100 (сумарна кількість)[13]
навколишнє середовище при утилізації текстильного матеріалу. Частина металу може екстрагуватися під дією різноманітних чинників (не є закріплена
достатньо міцно або може вступати у додаткові
реакції). Тому важливо визначити саме вміст “рухомої” форми металу, яка представляє загрозу і
знижує екологічність пофарбованих натуральними
барвниками матеріалів. Для визначення вмісту “рухомих” форм металів нами було обрано атомноадсорбційну спектрофотометрію, а для визначення
залишкових концентрацій – атомно-емісійну
спектрографію (результати представлені у табл.7).
Результати досліджень вмісту важких металів у
вовняних тканинах, пофарбованих екстрактом
кореня кінського щавлю без протравлювання та з
одночасним протравленням мідним, залізним купоросом та залізоамонійними галунами дозволяють
стверджувати, що досліджувані зразки є екологічно
безпечними і за вмістом важких металів відповідають встановленим вимогам ЕКО-ТЕКС –100 для
усіх груп тканин, передбачених даним стандартом,
а тому можуть використовуватися для пофарбування текстильних виробів різноманітного призначення.
6. Висновки
1. За результатами досліджень споживних властивостей вовняних тканин, пофарбованих екстрактом кореня щавлю кінського, можна рекомендувати
застосовувати фарбування цим колорантом для
текстильних матеріалів і виробів, серед експлуатаційних характеристик яких найвагоміше місце займає світлостійкість, термостійкість, а також стійкість до хімічного чищення та екологічна безпечність, зокрема текстильних матеріалів декоративноужиткового та одягового призначення.
2. Використання протравлювачів у запропонованих концентраціях суттєво не впливає на зміну
екологічних властивостей зафарбованих зразків, а
застосування екстракту кореня щавлю кінського
для пофарбування текстильних матеріалів дає змогу не тільки покращити експлуатаційні характеристики, але і забезпечити екологічний процес виробництва, споживання та утилізації.

Елементи, що визначалися
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3. З огляду на значні сировинні запаси кореня
щавлю кінського, зокрема у західних регіонах
України, доцільним є рекомендувати промислову
заготівлю цього барвника, а також широке його
використання при виробництві продукції народних
текстильних промислів.
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ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЦЕЛЮЛОЗНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ
НАПОВНЕНИХ ПОЛІОРГАНОСИЛОКСАНІВ
Анотація. У статті наведено технологічні фактори отримання вихідних композицій матеріалів
та можливість їх використання у якості захисних покриттів.
Ключові слова: захисні покриття, органосилікатні матеріали, вихідна композиція

Demydchyk L.

SHEETING IS FOR CELLULOSE MATERIALS ON BASIS OF GAPFILLING POLIORGANOSILOKSANS
Summary. In the article the technological factors of receipt of initial compositions are resulted that
possibility of their use in quality of sheeting.
Keywords: sheeting, органосилікатні materials, initial composition
Найбільш ефективними компонентами захисних покриттів є матеріали зі стабільним хімічним
складом, високою величиною вільної енергії їх
утворення із елементів, адгезією, корозійною і мікробіологічною стійкістю, бар’єрними та оптичними
властивостями у реальних умовах експлуатації.
Одержати поліфункціональні захисні покриття з
найбільш однорідною, завершеною і енергетично
стабільною структурою, які володіли б оптимальним комплексом фізико-хімічних властивостей у
широкому інтервалі температур, можливо шляхом
механо-хімічного оброблення поліорганосилоксанів з оксидами і силікатними волокнистими компонентами.
Використання покриттів при їх незначній товщині та низькій витраті дозволяє надавати поверхні, яку захищають, необхідні властивості. Стабільність та довговічність властивостей захисних систем на матеріалах визначається умовами зовнішнього впливу та складу покриття.
2. Огляд літературних джерел
Значний вплив на структурні зміни при формуванні наповнених полімерних покриттів має природа підкладки [1]. На межі розділу фаз формується
глобулярна структура різної однорідності, що обумовлено адсорбційною взаємодією плівкоутворювача з поверхнею підкладки та значним зменшенням рухливості структурних елементів. Виникне-

1. Вступ
Підвищення жорсткості експлуатації целюлозовмісних матеріалів у результаті появи нових видів зовнішньої дії (мікроби, біологічні шкідники,
спеціальні хімічні реагенти та ін.), розширення
температурного інтервалу, потребує розроблення
принципово нових композицій, які володіють широким спектром захисної дії. Використання тільки
неорганічних або лакофарбових покриттів для вказаних цілей малоефективно, що пов’язано зі значними технологічними енергозатратами, а надійні покриття для захисту від біологічних факторів практично відсутні. Створення таких покриттів полягає
у розробленні методів введення біоцидів та вогнестійких компонентів у їх склад.
Поліфункціональні захисні покриття доцільно
створювати, виходячи з сумісної реалізації біоцидних, антикорозійних і вогнестійких властивостей їх
компонентів.
Розроблення достовірних методів прогнозування
довговічності захисних покриттів на основі кількісної
оцінки корозійних процесів дасть можливість встановити області їх ефективного використання.
Створення композицій з використанням оксидів, силікатів і поліорганосилоксанів є тим напрямком, який дозволить реалізувати отримання покриттів поліфункціональної дії для матеріалів різного
цільового призначення.
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ння вторинних надмолекулярних утворень характерно і для шару поверхні покриття [2].
Особливості будови підкладки, наявність активних центрів в основному визначає структуру пограничних шарів покриття. Активні центри, виконуючи структуроутворюючу роль, обумовлюють специфіку протікання полімеризаційних процесів та
формують відповідну структуру покриття. Адсорбційна взаємодія полімеру з підкладкою не обмежується декількома мономолекулярними шарами, а
впливає на міцність та структуру покриття в цілому
[3]. Адгезійна міцність таких систем залежить від
складу та будови оксидної плівки. Позитивний
ефект досягається при використанні цинку, стануму
та алюмінію оксидів [4].
Наявність сполук, які у полімерному ланцюзі
замість атомів карбону містять атоми інших елементів, а саме Силіцію і Алюмінію, може значно
підвищувати термічні властивості матеріалів [5].
Такими сполуками є поліорганосилоксани. Кінцевим продуктом термоокисної деструкції поліорганосилоксанів є полімер (SiO2)n з відповідним вмістом оксиду елементу, який надає матеріалу відповідну міцність [6]. Наявність неорганічного полімеру у складі матеріалу при нагріванні може служити
каркасом у формуванні захисного покриття.
Синтезовані полімери, в основному ланцюзі
яких поруч з атомами Силіцію і Оксисену містяться
періодичні включення атомів металу, незначний
вміст яких різко змінює властивості силіційорганічних сполук за рахунок збільшення їх мінеральної
частини.
Відомо [7], що у процесі термоокисної деструкції проходять реакції окиснення органічних радикалів, їх поляризація та структуроутворення. Оксисен
безпосередньо діє тільки на органічні радикали,
тому стійкість таких матеріалів до дії високих температур визначається їх будовою і знаходиться в
ряду: С6Н5 > СН3 > С2Н5 > С3Н7 > СН2 = СН-.
Важливою особливістю органосилікатних покриттів (ОСП) є низькі температури формування (до
573 К) і здатність виконувати захисні функції до
3273 К короткочасно. Це досягається за рахунок
утворення в матеріалі покриття єдиної просторової
структури з високоміцними силоксан-силікатними,
силоксан-оксидними і металосилоксановими зв'язками [8].
Фізико-хімічні властивості ОСП визначаються
головним чином мікроструктурою, фазовим складом, що залежить від хімічного складу, структури
вихідних компонентів і поведінки при нагріванні.
Не менш важливе значення має і матеріал підкладки, її хімічний, структурний і топографічний стан.
Згідно з даними досліджень [9], утворення міцної просторової структури органосилікатних покриттів здійснюється багатостадійно. В межах температур до 973 К вирішальне значення на будь-якій
стадії формування і нагрівання покриттів мають
реакції взаємодії компонентів за гідроксильними
групами в реакціях поліконденсації, першочергово
утворюючись під час деструкції полімерної і неорганічної частини композиції. Причому суцільність
структури покриття залежить не тільки від хімічних

зв'язків, що виникають під час реакції продуктів
деструкції, але й від структурної подібності, кристалохімічного складу шестичленних кілець гідросилікатів і продуктів деструкції полімеру. Важлива
роль у підвищенні термостабільності покриттів належить оксидам та залежно від хімічної природи
відбувається зміщення початку деструкції систем
полімер-силікат-оксид в область високих температур або розширення інтервалу деструкції. При температурах вище 973 К стійкість покрить визначається властивостями висококремнеземистої склокераміки, в яку переходить органосилікатний матеріал. Властивості покрить цілком залежать від процесів структурної перебудови (аморфізація з подальшим утворенням нових фаз і їх перекристалізацією). При температурах 1473 – 1573 К матеріал плавиться, покриття перетворюється в склоподібну масу.
Спроби підвищення адгезійної здатності, термостійкості, зниження пористості ОСП реалізовані
шляхом введення в склад скловидних додатків [9],
оксидів змінної валентності [10], попередньої підготовки поверхні підкладки.
Органосилікатні матеріали — продукти хімічної взаємодії високомолекулярних елементоорганічних сполук (поліорганосилоксани, поліорганосилазани), спеціально оброблених тонкодисперсних
силікатів (хрому, титану, цинку, цирконію та ін.)
Органосилікатні продукти увібрали в себе найбільш цінні властивості полімерів з підвищеною теплостійкістю і хімічною стійкістю силікатів та оксидів.
В інтервалі температур 573 – 973 К відбувається поступове руйнування і вигорання органічної
складової полімеру, видалення легких продуктів.
При 973 К і вище система стає звичайним керамічним матеріалом [11, 12].
Покриття на силіційорганічних зв'язках поєднують у собі властивості як неорганічних, так і
органічних речовин. У їхній склад входять силіційорганічні полімери (поліорганосилоксани) та
металоорганічні полімерні лаки.
Основні переваги органосилікатних і поліорганосилікатних наповнених покриттів є висока біо- та
мікробіологічна стійкість, еластичність, відмінні
пилоізоляційні властивості, гідрофобність та адгезія, простота і загальна доступність технології виготовлення та нанесення.
Тому, одним із важливих завдань сучасності є
створення високоякісних покриттів поліфункціональної дії з комплексом заданих властивостей для
забезпечення надійної експлуатації виробів на основі
целюлози в умовах біо-, мікро- та вогневої корозії.
3. Постановка завдання
Метою роботи є встановлення можливості розроблення біо-, вогнезахисних покриттів для целюлозовмісних матеріалів.
Об’єкти та методи досліджень. У якості зв’язкового елементу для отримання захисного покриття
використано поліметилфенілсилоксановий лак КО08, а наповнювачем були оксид цинку, оксид алюмінію та базальтове волокно.
Вивчення фізико-механічних та фізико-хімічних властивостей проводили згідно з методами державних стандартів.
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лення А12О3 830, 630, 580 і 450 см-1 і ZrO2 740, 580 і
490 см-1. Як і в попередньому випадку спостерігається зміщення розщеплень А12О3 у 830 і 450 см-1
та ZnО у 740, 580 і 490 см-1, що викликано дією полімеру.
Під час диспергування до 75 годин (крива 3) не
спостерігається появи нових смуг, лише можна відмітити закономірність звуження області проявлення короткохвильового максимуму Si-0-Si- зв'язків
із одночасним частковим звуженням інтенсивності

4. Результати дослідження
Первинна композиційна структура захисного
покриття формується в ініційованому механохімічними процесами прививанні поліметилфенілсилоксану до оксидного та волокнистого наповнювача,
результатом чого є підвищення фізико-механічних
параметрів, біо-, мікро- та вогнестійкості.
Вихідні склади для захисних покриттів вибирали із умови отримання біо- мікро- та вогнестійких матеріалів, які подані в табл. 1.

Таблиця 1
Склади вихідних матеріалів для захисних покриттів
№
з/п

Вміст КО-08, мас % за
сухим залишком

Al2 O3

1
2
3

20
30
40

52,5
50
57,5

Суміщення оксидних наповнювачів із поліорганосилоксанами найбільш повно відбувається при
механохімічному диспергуванні в кульових млинах
і характеризується процесами фізичної адсорбції,
руйнуванням кристалічної ґратки оксидів та хімічним прищепленням полімеру. Термін диспергування залежить як від типу зв'язки, так і від властивостей наповнювача.
Вплив терміну диспергування на фізико — хімічні процеси в композиції поліметилфенілсилоксан-оксид алюмінію вивчали методом ІЧ-спектроскопії. Відповідно отриманих даних, збільшення
терміну механохімічного оброблення призводить
до зменшення інтенсивності смуг поглинання зв’язків. Збільшення дифузності смуги Si-O-Si- зв’язк,
що підтверджує не тільки процес руйнування кристалічної ґратки оксиду алюмінію, але і прищеплення полімеру.
ІЧ-спектр поліметилфенілсилоксану характеризується широкою розмитою смугою в інтервалі
частот 1150... 1020 см-1, яка належить до валентних
коливань Si-O-Si- зв'язків і смуг поглинання 1910,
1880, 1820, 1600, 1430, 1260, 850, 810, 700, 560 і 450
см-1, які відносяться до бічних зв'язків радикалів
(Si-CH3, Si-C6H5) та деформаційних коливань Si-OSi- зв'язків.
Спектр поглинання механічної суміші до диспергування (крива 1) це є набір смуг поліметилфенілсилоксану з невеликим накладанням розщеплень
глинозему та цинку оксиду без проявлення широкої
розмитої смуги наповнювачів в інтервалі хвильових
чисел 950...400 см-1.
Після 50-годинного помелу (крива 2) для ІЧспектру проби характерна присутність широкої розмитої смуги в області 1180...980 см -1, яка властива
Si-O-Si- зв’язкам. Із інших смуг полімеру значно
проявляються 1980, 1880, 1820, 1780, 1600, 1430,
1260, 850, 700 і 490 см-1.
В інтервалі широкої диференційної смуги наповнювачів 950...400см-1 можна віднайти розщеп-

Наповнювач, мас %
Базальтове
ZnO
волокно
20
7,5
15
5,0
10
2,5

всіх смуг поліметилфенілсилоксану при посиленні
інтенсивності розщеплення А12Оз і ZnО в інтервалі
частот прояву їхньої смуги.
Після 125-годинного механохімічного оброблення (крива 4) спостерігається зникнення на спектрі
поглинання смуги полімеру при 1910, 1880 і 1820
см-1. Попередні тенденції зміни загального характеру зберігаються, особливо сильне пониження інтенсивності смут поліметилфенілсилоксану.
Диспергування протягом 150 годин (крива 5)
призводить до значного зниження інтенсивності
всіх смуг композиції, особливо широкої диференційної смуги в області 950...400 см-1. Такий розмитий характер кривої свідчить про найвищий ступінь
взаємодії між поліметилфенілсилоксаном та оксидами наповнювачами.
Після 175-годинного помелу на ІЧ-спектрі композиції (крива 6) спостерігається часткове відновлення диференціювання в інтервалі хвильових чисел 950...400 см-1, що в першу чергу призводить до
появи окремих розщеплень 820, 780, 630 см -1, що
відповідають зміщеним розщепленням А12О3 та
700 і 500 см-1, які відповідають зміщеним розщепленням ZnО. Тут спостерігаємо перевагу процесу
агрегації оксидів над процесами диспергування.
Порівнюючи спектри після 150 і 175-годинного
диспергування, можна сказати про завершення процесів прививання фрагментів полімеру на поверхні
оксидного наповнювача. Даними дослідженнями не
підтверджена взаємодія між поверхнею базальтового волокна та поліметилфенілсилоксану у процесі механохімічного оброблення.
Технологічні властивості вихідних композицій
визначаються видом і складом як зв'язки, так і
наповнювача. Робоча в'язкість складає 22-28 с, по
ВЗ-4. Сухий залишок залежить тільки від складу
зв'язки та знаходиться у межах 75...85 мас %.
Мінімальна покривна здатність близько 450 г/м2.
Покриття наносили на поверхню тканих матеріалів методом окунання із витримкою 10 хв. Тов-
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Тривалість,
год

Інтервал
частот

Рис. 1. ІЧ – спектри композиції при диспергуванні протягом: 1– механічна (вихідна)
суміш; 2 – 50 год; 3 – 75 год; 4 – 125 год; 5 – 150 год; 6 – 175 год.

щина захисного шару складала 200-300 мкм та залежала від структури підкладки.
Встановленими закономірностями процесів
взаємодії поліметилфенілсилоксану з оксидними і
силікатними компонентами при механохімічному
диспергуванні та формування оптимальної структури дозволило направлено вести розростання складів
захисних композицій. Основним компонентом захисних покриттів є алюмінію оксид, цинку оксид,
що надає відповідний колір та збільшує атмосфероі біостійкість, а волокнисті силікати (базальтове
волокно) – покращують технологічні властивості,
термостійкість та збільшують термін зберігання вихідних композицій.
Максимальні краєві кути змочування (119-135
градусів) характерні для деревини та брезенту.
Збільшення вмісту алюмінію оксиду у складі покриття підвищує його гідрофобність.
Адгезія для всіх покриттів, незалежно від виду
целюлозовмісного матеріалу складає 1 бал та зменшується при уведенні додаткових компонентів.
Аналогічно впливає склад покриття і на мікротвердість. Для покриттів на основі наповненого алюмінію оксидом поліметилфенілсилоксану вона складає близько 260 ·106 Н/м2, а з уведенням силікатів
та інших додатків, зменшується у 1,3-4 рази.

Необхідно відзначити, що окрім прямої дифузії
компонентів захисного покриття у структуру підкладки (целюлозовмісного матеріалу), проходить
хімічна взаємодія поліорганосилоксану з її поверхнею, що проявляється у зміні їх стійкості при нагріванні.
Корозійні процеси, які протікають у поверхневому шарі покриття, підтверджуються даними зміни шорсткості у ході випробувань на брезенті в
умовах підвищеної вологості (90-95 %) та дії природних мікроорганізмів. Після випробувань протягом 3 місяців у вказаних умовах максимальне збільшення шорсткості спостерігається для покриттів
складу 3. Мінімальна шорсткість є у покриття складу 2, що підтверджує її оптимальний склад (рис. 2).
5. Висновки
Адгезійний контакт з поверхнею випробувальних матеріалів для всіх складів захисних покриттів
та його руйнування не виявлено. Максимальна
атмосферо- та біостійкість характерна для покриття
складу 2, яке забезпечується оптимальним вмістом
поліметилфенілсилоксану, алюмінію та цинку оксидами. Тому, отримані результати дають підставу
стверджувати про можливість використання розроблених складів композиції у якості біо-, атмосферо- і вогнезахисних покриттів.
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Рис. 2. Структури захисного покриття у процесі випробувань (х 800): а – вихідна; б – 1 місяць;
в – 2 місяці; г – 3 місяці

Проведеними дослідженнями встановлено можливість отримання вихідних композицій для захисних покриттів на основі наповнених біоцидними та
вогнестійкими компонентами поліорганосилоксанів.
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РОЗРОБКА МЕТОДІВ ОЦІНКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ М’ЯКОСТІ
ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Анотація. Розглянуто питання можливості застосування інструментальних методів оцінювання м’якості текстильних матеріалів як важливого чинника формування споживних властивостей цієї
групи товарів.
Ключові слова: м’якість, текстильний матеріал, рецептори, тактильні відчуття, інструментальний метод

Koval M., Emchenko I., Zakusilov A.

DEVELOPMENT OF METHODS OF ESTIMATION AND
PROGNOSTICATION OF MILDNESS OF TEXTILE MATERIALS
Summary. Examined instrumental methods cvaluation possibility of textile materials as important factor
of forming of consumer properties of this group of commodities.
Keywords: mildness, textile material, receptors, haptic feelings, instrumental method
4. Результати
Об’єктом дослідження були обрані текстильні
полотна меблево-декоративного призначення вітчизняного та зарубіжного виробництва (табл. 1).
Обрані для дослідження зразки текстильної
продукції меблево-декоративного призначення відрізняються за сировинним складом, переплетенням
та колористичним оформленням, відмінні за видом
та лінійною густиною пряжі.
Для визначення м’якості текстильних матеріалів з використанням задекларованого принципу [3]
використаний прилад, що схематично зображений
на рис. 1.
Прилад складається з опорної площини (3), на
яку встановлюється досліджуваний зразок (4), індикатора для вимірювання товщини (2) з ціною поділки 0,01 мм і навантажуючого елементу (1).
Під час дослідження навантаження змінювалося від 0 до 80 сН. Результати дослідження наведені у табл. 2. Результатами дослідження окремих
зразків графічно подані на рис. 2.
Розрахунок коефіцієнта м’якості текстильних
матеріалів (М) був проведений за формулою (1) [3]
і поданий у табл. 3:

1. Вступ
Питання про необхідність удосконалення методів оцінювання властивостей текстильних товарів,
що задовольняють нематеріальні потреби людей,
стає все більш актуальним.
Аналіз причин відсутності попиту на деякі текстильні вироби показує, що однією з вагомих підстав для цього є незадоволеність споживачів їх ергономічними властивостями. Якщо для оцінки надійності і утилітарно-ергономічних властивостей текстильних товарів існує багато інструментальних методів, нормуються значення багатьох показників, то
методи оцінювання ергономічних властивостей, як
і раніше, залишаються органолептичними, суб’єктивними. Для вирішення цих проблем виникає необхідність розробки спеціальних методик та приладів оцінювання перш за все ергономічних властивостей, в тому числі м’якості (”туше”) текстильних
матеріалів [5].
2. Літературний огляд
У попередній статті [3] авторами розглядалося
питання удосконалення запропонованого фірмою
TRI приладу Fabrie Softness TesterТМ для вимірювання м’якості, який за принципом дії побудований
на вимірюванні сили тертя текстильних матеріалів
об стінки дзвіноподібного пристрою.
Авторами був запропонований інший принцип
побудови такого приладу, який базується на вимірюванні роботи опору матеріалу силі стискання,
яка поступово зростає до моменту зникнення пружної деформації. Цей інструментальний метод дослідження м’якості текстильних матеріалів є найбільш наближений до традиційного визначення
м’якості матеріалів за баловою системою групою
експертів за допомогою органів чуття (дотику).
3. Постановка завдання
Завдання наступних досліджень – отримати
статистично достовірні результати визначення м’якості текстильних матеріалів з використанням запропонованої методики.

Ðn

P( )
0

Ì

,

(1)

P( )
0

де ∆ – зміна товщини текстильного матеріалу (мк);
Р – навантаження (сН).
Отже, за результатами дослідження можна зробити висновок, що найбільш м’яким зразком є варіант 1 (М=2,20), найменш м’яким – варіант 7
(М=1,46).
Для підтвердження результатів визначення м’якості досліджуваних зразків були проведені дослідження традиційним, органолептичним методом з
використанням думок групи експертів.
Результати дослідження наведені у табл. 4.
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Таблиця 1
Характеристика текстильних полотен меблево-декоративного призначення, обраних об’єктом дослідження
Варіант
зразка

Назва
текстильного
матеріалу

Виробник

1

тканина
”Фантастик”

Канада

2

текстильний
матеріал
”Класичний”

Італія

3

тканина
”Офісна”

Туреччина

4

5

6

7

тканина
”Полонина”

тканина
”Любава”

тканина
”Вікторія”

тканина
”Калина”

ЗАТ
”Левтекс”

ЗАТ
”Левтекс”

ЗАТ
”Левтекс”

ЗАТ
”Левтекс”

Характеристика
текстильного
матеріалу
Основа полотняного
переплетення, ворс
нанесений методом
електростатичного
приклеювання
Нетканий,
текстильний матеріал,
ворс нанесений методом електростатичного приклеювання
Складного півторашарового переплетення
Строкатотканий, жаккардового переплетення

Строкатотканий, жаккардового переплетення

Меланжевий, дрібновізерункового
переплетення

Строкатотканий, жаккардового переплетення

Порівняння отриманих результатів (табл. 3 і 4)
дозволило виявити діапазони значень коефіцієнтів
м’якості для запропонованої шкали (табл. 5).
Як видно з даних табл. 5, запропонований прилад не зміг відрізнити зразки, які комісія експертів
визначила як тверді і напівтверді (М=1,53÷2,13). Не
зовсім чітко прилад відокремив напівтверді зразки
від напівм’яких і м’які зразки від дуже м’яких.
Можливою причиною цього явища є невеликий діапазон при визначенні теоретичних знань коефіцієнта м’якості (1) у межах зусиль стискування у
процесі формування відчуття м’якості через дотик і
достатньо велике значення похибок вимірювання
цих зусиль у запропонованих межах.
У зв’язку з цим було зроблене припущення, що
замість коефіцієнта м’якості доцільно вимірювати
безпосередньо різницю між роботою стискування
абсолютно твердого зразка і роботою стискування
дослідного зразка в межах зусиль, що характеризують тактильну чутливість людини (2).

Волокнистий
склад

Лінійна густина

синтетичний

16,4 текс

синтетичний

16 текс

синтетичний

18 текс

бавовняна
пряжа
текстурована
петельна нитка
віскозна нитка
бавовняна
пряжа
текстурована
поліпропіленова
нитка
бавовняна
пряжа
текстурована
поліпропіленова
нитка
бавовняна
пряжа
нитка
поліамідна
кручена
P

25 тексх2 (№40/2)
133,3 текс (№7,5)
13,3 текс (№75/5)
25 тексх2 (№40/2);
50 текс (№20/2);
50 текс (№20/1)
230 текс
25 тексх2 (№40/2)
230 текс
25 тексх2 (№40/2);
50 текс (№20/2);
187 текс (№5,3)

(2)
Ð( ) d ,
2
0
де ΔА – різниця між роботою стискування
абсолютно твердого зразка і роботою стискування
дослідного зразка в межах зусиль;
Δd – диференціал змінної.
Тактильна чутливість – це вид поверхневої рецепції, який відповідає за сприйняття таких сигналів, як дотик, тиск і вібрація. За цей вид чутливості відповідають механорецептори [7]. Тактильні
рецептори поділяють на такі, що швидко адаптуються, і такі, що повільно адаптуються.
Рецептори, що швидко адаптуються, реєструють появу і силу сигналу, а ті, що адаптуються
повільно, реєструють наявність сигналу впродовж
усього періоду стимуляції, тобто вони дають інформацію про тривалість сигналу.
Найбільш відомими рецепторами, що швидко
адаптуються, є тільця Пачіні і тільця Мейснера.
À
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Рис. 1. Схема приладу для визначення м’якості текстильних матеріалів
Тільця Пачіні на зовнішній поверхні тіла людини
мають грубу чутливість і реєструють силу сигналу.
Тільця Мейснера – рецептори тиску, які знаходяться під епідермісом; вони забезпечують більш
тонку чутливість [7].
Груба чутливість – це вид чутливості, коли
сприймаються тільки сильні механічні і температурні сигнали, неточно локалізовані. Тонка чутливість, навпаки, дозволяє відчувати слабкі температурні і механічні сигнали, при цьому достатньо
точно визначається локалізація подразнення.

Відчуття виникають не від будь-якого подразнення. Щоби відчуття виникло, інтенсивність подразнення повинна досягнути певної величини. Мінімальну величину подразнення, яка викликає ледь
помітне відчуття, називають нижнім порогом чутливості. Мінімальна різниця між двома подразненнями, що викликає ледь помітну різницю відчуття,
має назву диференційного порога. Експериментально встановлено [6], що величина диференційного
порога пропорційна початковій величині подразнення. Для тактильного аналізатора коефіцієнт пропорційності (К) дорівнює 0,30.

Таблиця 2
Зміна товщини текстильних матеріалів під дією стискуючого навантаження
Зміна товщини зразка, мк

Навантаження,
сН

1

2

3

4

5

6

7

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

0
1,9
2,8
3,5
4,2
4,9
6,0
6,2
7,0
7,9
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1

0
0,9
2,5
3,6
4,5
5,6
5,8
8,5
8,8
9,0
9,0
9,8
10,0
10,6
10,6
10,6
10,6

0
1,4
4,6
6,1
6,9
7,5
8,4
9,4
11,4
11,7
12,6
13,3
14,5
15,1
15,6
16,2
17,1

0
0,1
1,0
1,9
2,2
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1

0
0,8
6,3
6,7
10,0
12,0
13,0
13,8
15,0
16,7
18,5
19,7
20,9
22,0
23,9
24,8
26,0

0
2,8
4,1
5,0
7,0
8,0
8,9
9,1
11,0
12,0
13,3
14,0
14,4
15,0
16,0
17,0
17,0

0
1,4
2,1
3,1
4,5
6,1
7,6
9,1
10,7
12,6
14,1
15,3
18,4
19,6
21,1
21,9
21,9
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Рис. 2. Зміна товщини досліджуваних зразків під дією стискуючого навантаження

Е. Вебер, досліджуючи умови формування
абсолютних і диференційних порогів для різних
подразників, встановив, що необхідне певне співвідношення між інтенсивностями двох подразників
для того, аби вони викликали різні відчуття. Це
співвідношення він виклав у законі: відношення додаткового подразнення до основного повинне бути
величиною постійною (К).
J
(3)
K,
J
де J – сила подразнення;
ΔJ – приріст сили подразнення.
Використовуючи закон Е. Вебера, Г. Фехнер
зробив припущення, що ледве помітні різниці у
відчуттях необхідно розглядати як рівні, оскільки
усі вони – величини нескінченно малі. Їх можна
прийняти за одиницю міри, за допомогою якої мож-

два ряди змінних величин – сили подразнення і відповідної величини відчуття. Відчуття зростають за
арифметичною прогресією, якщо сила подразнення
зростає за прогресією геометричною:
(4)
E K log J C ,
де С – суть декотра константа.
Поріг відчуття для кінчиків пальця руки людини становить 3 сН/см2. За формулою (4) диференційний поріг відчуття дотику становить 0,14 сН/см2, якщо
прийняти С рівним нулю.
Дослідження доводять [1], що відчуття дотику
або тиску виникають тільки у тому випадку, якщо
механічний подразник викликає деформацію поверхні шкіри. Інтенсивність відчуття тиску залежить
також від швидкості, з якою здійснюється деформація: сила відчуття тим більша, чим швидше здійснюється деформація.
Таблиця 3

Коефіцієнт м’якості досліджуваних зразків
Варіант
досліджуваного зразка
Коефіцієнт м’якості

1

2

3

4

5

6

7

2,20

1,71

1,65

2,13

1,65

1,53

1,46

на чисельно виразити інтенсивність відчуття як
суму (або інтервал) ледь помітних (нескінченно
малих) збільшень, починаючи від порога абсолютної чутливості [4]. Як результат Г. Фехнер отримав

Невід’ємною умовою в роботі тактильної системи дотику є моторна відповідь. Фізичної наявності тіла, його опору недостатньо для оцінювання
властивостей поверхні. Для того, щоби отримати
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Рис. 3. Робота опору різної кількості шарів (1-4) відносно твердого матеріалу стискуванню

сигнал про фактуру необхідно здійснити моторну
дію, рух [2], іншими словами – роботу.
Аналіз наведених теоретичних міркувань дозволяє запропонувати вимірювати м’якість текстильних матеріалів не через коефіцієнт м’якості (1),
а саме через роботу опору зразка стискуванню (2) із
зусиллям у межах середнього діапазону значень
чутливості людини до подразнення тиском шкіри
на кінчиках пальців руки. Оскільки діапазон цих

зусиль є достатньо незначним, то робота стискування буде зазвичай залежати від величини деформації зразка, яка буде тим більшою, чим м’якішим є
досліджуваний матеріал.
У подальшому були здійснені випробування
відносно твердого і відносно м’якого зразка та
абсолютно м’якого зразка (вата медична гігієнічна
нестерильна, вироблена за ГОСТ 5556-81) (рис. 3-5).
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Рис. 4. Робота опору різної кількості шарів (1-4) відносно м’якого матеріалу стискуванню
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Рис. 5. Робота опору шару вати товщиною 2040 мк стискування
Для практичного застосування запропонованої
методики вимірювання м’якості може бути використаний автоматичний товщиномір UL-CHY Thickness Tester PARAMТМ [8]. Технічні характеристики приладу наведені в табл. 6.

одержати статистично достовірні результати, що
підтверджують результати дослідження.
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Таблиця 6
Технічні характеристики приладу UL-CHY
Thickness Tester PARAM
Параметри
Навантаження
Глибина переміщення
штока вимірювальної
головки
Роздільна здатність

Значення параметру
до 50 кПа
0-2 мм
0-6 мм
0,1 мкм

Площа вимірювальної головки, швидкість її
переміщення і величина тиску на випробувальний
зразок відповідають стандартам на вимірювання
товщини. Переміщення штока вимірювальної головки перетворюється в електричний сигнал датчиком LVDT. Інформація обробляється персональним комп’ютером. Можливий як автоматичний, так
і ручний режими випробування.
5. Висновки
Отже, запропонований метод оцінки м’якості
текстильних матеріалів, на відміну від традиційного (органолептичного) метода, дає можливість
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Анотація. Розглянуто вплив вібрації на працівників, проблеми забезпечення вітчизняних виробничих
підприємств сучасним захисним взуттям та досліджено чинну національну нормативну базу віброзахисного взуття.
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enterprises a modern protective shoe and the operating national normative base of vibroprotective shoe is
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цівників гірничо-металургійної галузі України" чи
не вперше на досить високому рівні серйозно заговорили про відповідальність керівників підприємств за здоров’я й життя своїх працівників.
На промислових підприємствах України майже
30% робітників працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Це основна
причина високого рівня професійних захворювань.
Зокрема, Харківським НДІ гігієни праці й профзахворювань встановлено, що на підприємствах машинобудування серед працівників найбільш поширеними хворобами є пневмоконіоз (42% обстежених), хронічний бронхіт (25% обстежених), вібраційна хвороба (21% обстежених) та ін. [2].
Вібрація – це коливання твердих тіл, яке виникає при зсуві центру ваги тіла, що рухається,
обертається, або при періодичній зміні форми тіла
порівняно зі статичним станом цього тіла. Вібрація
характеризується частотою (Гц), амплітудою зсуву
(величиною (м) найбільшого відхилення точки, що
коливається від положення рівноваги), коливальною швидкістю (м/с) та коливальним прискоренням
(а/с2). Ступінь і характер впливу вібрації на людину
залежить від амплітуди і частоти коливань. Так,
власні частоти коливань внутрішніх органів людини знаходяться в межах 6–9 Гц. Отже, вібрація машин, площадок, ручних інструментів та інших приладів і механізмів особливо небезпечна при частотах 8–12; 17–25 Гц і т. д., тому що вони можуть бути резонансними для органів людини. При роботі з
ручними машинами (їхня вібрація знаходиться в
межах 100 Гц) виникають судинні розлади. Загальна вібрація, що має широкий спектр частоти, негативно впливає на центральну нервову систему, вестибулярний апарат, шлунково-кишковий тракт,
викликає запаморочення, оніміння кінцівок, захворювання суглобів [3].

1. Вступ
Сьогодні промисловість України перебуває в
складних умовах. Тому особливо гострою проблемою [1] є забезпечення працівників певних галузей
промисловості засобами індивідуального захисту, у
тому числі – сучасним захисним взуттям.
2. Мета
В умовах становлення й розвитку ринкових відносин в Україні досягли критичного стану: механізм державного управління системою розробки
нових видів засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття тощо) та необхідних для таких
виробів вихідних матеріалів і компонентів; освоєння цієї продукції виробництвом; механізм управління ринком виробництва й споживання засобів
індивідуального захисту. Тому, за останні 20 років
склалося незадовільне становище із забезпеченням
працівників різних галузей промисловості якісним
спецодягом та спецвзуттям. Це, у свою чергу, призвело до збільшення кількості випадків травматизму
і професійних захворювань [1].
3. Результати
Близько трьох мільйонів людей (понад 6,5% сучасного населення України) у нашій країні зайняті
на виробництві зі шкідливими умовами праці. Це
безпосередньо позначається на рівні і динаміці професійних захворювань, яке лікарі-профпатологи простежують практично в усіх галузях виробництва.
Тривалий час керівників промислових підприємств така ситуація не бентежила, тому що основний тягар проблеми брала на себе держава. В сучасних умовах, якщо до питання охорони праці підходити серйозно, то коштів потрібно витрачати багато, а прибутку, на перший погляд, практично не
видно. Але останнім часом ставлення власників
компаній до свого головного капіталу – людей, –
почало змінюватись. Наприклад, на конференції
"Соціальне партнерство влади, роботодавців і пра-
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При проведенні розслідувань нещасних випадків або професійних захворювань серед причин,
внаслідок яких вони відбулися, відзначається відсутність у працівників засобів індивідуального захисту або невикористання необхідних засобів; зокрема, через це у 2008 р. постраждало 2,2% осіб від
загальної кількості працюючих.
Вібраційна хвороба знаходиться в центрі уваги
спеціалістів. Це пов'язано з широким розповсюдженням захворювання. Наприклад, серед захворювань
підземних гірників Кривбасу вона складає близько
22% всієї професійної патології; при цьому високий
рівень захворюваності спостерігається у ще доволі
молодих кваліфікованих робітників [4].
Згідно з даними Комітету з питань гігієнічного
регламентування МОЗ України, у 2008 р. частка
працівників, які працюють в умовах дії вібрації становила (за галузями народного господарства):
сільське господарство – 2,0%, видобувна промисловість (вугільна промисловість, видобування неенергетичних матеріалів) – 3,4%, обробна промисловість (хімічна, металургійна, виробництво машин
тощо) – 2,2%, будівництво – 2,8%, транспорт та
зв’язок – 2,9%; всього – 13,3%. Було також досліджено причини виникнення вібраційної хвороби, які
вивчались протягом 2004-2008 рр. (табл. 1).

латуру, кількість і термін використання під час виконання певних робіт. Професії та посади працівників, які безоплатно забезпечуються ЗІЗ, повинні
відповідати вимогам Національного класифікатора
професій ДК 003:2005.
Ця система базується на ідеї нормування та
забезпечення працівників ЗІЗ під час проведення
певних робіт і виробничих процесів, але не враховує специфіку конкретного виробництва та не забезпечує "адекватність захисту очікуваним небезпекам" працівників або "забезпечення максимально
можливого рівня захисту від заздалегідь передбачених небезпек", як це визначено в європейських
директивах із питань охорони праці.
У загальних положеннях, наведених у додатку
ІІ Директиви Ради Європейського Співтовариства
89/686/ЄЕС визначено основні вимоги до ЗІЗ щодо
охорони здоров’я та безпеки працівників, передбачено, що ЗІЗ повинні забезпечувати належний захист від будь-яких небезпек, що можуть мати місце, тобто, від усіх передбачуваних ризиків. Окрім
того, визначено поняття "найвищого можливого
рівня захисту", котрий передбачає не просте застосування ЗІЗ за нормами, а забезпечення працівників
ЗІЗ за рахунок захисту, який є адекватним до
визначених небезпек.

Таблиця 1
Обставини виникнення вібраційної хвороби в Україні
(2004-2008 рр., %)

Патологія

Недосконалість
технологій,
машин та
механізмів

Відсутність,
несправність,
неефективність
санітарнотехнічних
установок

Відсутність,
недосконалість,
несправність,
невикористання
ЗІЗ

Порушення
правил ТБ,
режимів праці
та відпочинку,
недосконалість
робочих місць

Інші

Вібраційна
хвороба

60,2

0,8

31.5

7,1

0,4

Дані табл. 1 показують, що на причини, пов’язані з засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), припадає близько третини зареєстрованих випадків вібраційної хвороби. Це в черговий раз підтверджує
актуальність цього питання.
Наявні методи боротьби з вібрацією зводяться в
основному до демпфірування установок, машин,
механізмів, використання різноманітного роду амортизаторів, вібропоглинання [5].
Технічні способи обмеження і зменшення вібрації направлені на усунення контакту працюючого
з вібруючим обладнанням (оснащенням) [6]. Проте
не менш важливою є проблема розробки взуття, яке
захищає працівників від вібрації.
Необхідно зазначити, що чинна система забезпечення працівників засобами індивідуального захисту базується на Законі України "Про охорону
праці" (стаття 8), Кодексі законів про працю України (стаття 163), НПАОП 0.00-4.26-96 та типових
(галузевих) нормах безплатної видачі працівникам
ЗІЗ, котрі безпосередньо визначають їхню номенк-

Стаття 4 (пункт 6) Директиви Ради ЄС 89/656/
ЄЕС вимагає безоплатне забезпечення працівників
ЗІЗ без відповідних обмежень, котрі могли б зменшити рівень захисту.
Пропозиції щодо розроблення нових, внесення
змін і доповнень до встановлених Норм безоплатної видачі ЗІЗ з урахуванням шкідливості виробничих, а температурних умов, новітніх технологій
виробничих процесів можуть вносити центральні
органи виконавчої влади України за обґрунтованими пропозиціями підприємств та/або організаційрозробників цих норм для затвердження в установленому порядку центральним органом виконавчої
влади з питань промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду. Власне цей факт і гальмує
стрімкий розвиток в галузі створення і покращення
захисту працівників з допомогою ЗІЗ, а врахувавши
проблему, що піднімається, а спеціального віброзахисного взуття.
В умовах інтеграції України до Європейського
Союзу нормативні бази в галузі розробки, вироб-
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ництва та використання засобів захисту шкідливих
виробництв потребують перегляду з метою створення нових нормативних даних, які відповідають
європейським нормам EN 345 та EN 347 в сфері
захисту ніг в умовах шкідливого виробництва.
Застосування в Україні стандартів колишнього
СРСР (ГОСТів) не завжди відповідає міжнародним
нормативам, правилам та принципам Світової організації торгівлі (СОТ), зокрема, Угоді про технічні
бар’єри, які можуть створювати технічні перешкоди у торгівлі.
Тому виникла необхідність переглянути ГОСТи
на предмет відповідності вимогам Законів України
"Про стандартизацію" та "Про стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності" і
чинного законодавства. Згідно із зобов’язаннями,
взятими на себе Україною в рамках переговорів зі
вступу до СОТ, Держспоживстандартом України
розроблено програму перегляду чинних в Україні
міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до
1992 року.
Було досліджено, що чинних в Україні ГОСТів,
розроблених і введених у дію до 1992 р., що стосуються проблеми вібрації, є дев’ять. Серед них таких, що стосуються проблем віброзахисного взуття
або взуття загалом (в яких хоча б згадувалось взуття) є всього три. До них належать: ГОСТ 26568-85
"Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация", ГОСТ 12.4.024-76 "Обувь специальная
виброзащитная. Общие технические требования",
ГОСТ 12.1.012-90 "ССБТ. Ввибрационная безопасность. Общие требования".
В процесі гармонізації ГОСТів було розроблено
ряд стандартів, які містять матеріали, що відповідають змісту розділів ГОСТ 12.1.012-90. Насамперед, у них викладено інформацію щодо проведення досліджень впливу вібрації на людину та
вимірювання вібрації.
Технічний комітет стандартизації звертає увагу
на те, що зараз в Україні поповнюється комплекс
міжнародних стандартів новими нормативними
документами щодо гармонізації національних санітарних норм, які були раніше предметом розгляду
ГОСТ 12.1.012-90. Проте, на нашу думку, ці процеси Технічний комітет стандартизації мав здійснити ще до вступу України в СОТ. Тому, об’єктивно оцінюючи ситуацію, яка склалась на даний
момент у напрямку стандартизації віброзахисного
взуття, необхідно оцінити її стан як незадовільний.
Попередній теоретичний аналіз цієї проблеми
дає підстави стверджувати, що в Україні сьогодні
практично відсутній відповідний вимогам часу та
подібний до закордонних аналогів комплекс нормативних документів на взуття для захисту від вібрації. На даний час лише два загальнодержавні нор-

мативні документи містять відомості про взуття,
яке захищає від вібрації: ГОСТ 12.4.024-76 "Обувь
специальная с верхом из кожи для защиты от
вибрации. Технические условия" та ТУ 17-5444-72
"Ботинки кожаные мужские для защити ног от вибрации" [7, 8].
Це означає, що взуття для захисту від вібрації,
яке сьогодні переважно використовується працівниками вітчизняної промисловості, виготовляють
за застарілими нормативними документами, що, в
свою чергу, не може достатньо ефективно захищати працівників від дії вібрації.
4. Висновки
Існує гостра потреба у сучасному віброзахисному взутті для робітників вітчизняної промисловості. Одним з перших кроків задоволення цієї потреби є оновлення та доведення до відповідного
міжнародного рівня нормативної бази цього взуття
та розроблення сучасних моделей такого взуття на
базі оновленої нормативної бази та сучасних
матеріалів.
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РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕПОКСИДНИХ
КЛЕЙОВИХ КОМПОЗИЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІНІЛОКСУ
Анотація. Проаналізовано вплив вінілоксу в якості розріджувача на комплекс властивостей
епоксидних композицій у порівнянні крезилгліциділовим ефіром марки УП-616. Підкреслені переваги
використання вінілоксу для забезпечення більшого розріджувального ефекту і покращення споживних
властивостей при збереженні основних фізико-механічних та адгезійних показників.
Ключові слова: епоксидні клеї, епоксидні смоли, епоксидний олігомер, споживні властивості,
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REGULATION CONSUMER PROPERTIES EPOXY ADHESIVE
THROUGH VINILOKS
Summаry. Influence viniloksu as diluents for complex properties of epoxy compositions compared
krezylhlitsydilovym ether mark UP-616. Highlighted the benefits of using viniloks dilution for greater effect and
improve the consumer properties while maintaining the basic physical, mechanical and adhesive performance.
Keywords: epoxy adhesives, epoxy resins, epoxy oligomer, consumer properties, thermal properties,
dynamic mechanical properties, viniloks, diluents, viscosity
формування споживних властивостей епоксидних
клеїв – це компоненти, які застосовуються при їх
виробництві.
Покращення споживних і санітарно-гігієнічних
властивостей епоксидних клейових композицій у
теперішній час є актуальним питанням.
В технології епоксидних композицій розріджувачі використовуються головним чином для зниження в’язкості систем. При цьому деякі типи розріджувачів у затвердженій композиції виконують
функцію модифікатора, регулюючи в визначених
межах фізико-механічні та експлуатаційні властивості.
За хімічною будовою та активністю, де епоксидними смолами та твердниками, розріджувачі
можна розділити на три типи [1]: нереакційноздатні; реакційноздатні, що містять епоксидні групи;
реакційноздатні, що містять неепоксидні функціональні групи.
Як правило, нереакційноздатні (наприклад, дібутилфталат) розріджувачі при низьких концентраціях мають незначний вплив на фізико-механічні
властивості. По мірі підвищення концентрації розріджувача погіршуються властивості затвердженої
системи. При цьому частина розріджувачів може
виділятися в процесі затвердження, що призводить
до збільшення усадки та погіршення адгезії.
Розріджувачі, що містять епоксидні групи,
можна розділити на 2 класи: моноепоксидні розріджувачі та низков’язкі епоксидні смоли.
Моноепоксидні розріджувачі знижують в’язкість композиції та підвищують час її життя, їх використовують для поліпшення змочуючої здатності
композицій і можливості введення більшої кількості наповнювача. Істотним недоліком моноепоксидних розріджувачів є висока летючість та токсинність.

1. Вступ
Середньорічні світові темпи росту виробництва
епоксидних смол у 2009 році склали 4% на рік, темпи споживання 7-8%. Головним чином епоксидні
смоли використовуються для виробництва лакофарбових виробів (до 30% всього об’єму використання епоксидних смол), полімерних клеїв і компаундів, на виробництво яких використовується близько
25% смол, електроізоляційних матеріалів.
Сучасний світовий ринок епоксидних клеїв характеризується широким асортиментом, зростанням витрат на екологічну безпеку, посиленням
конкуренції на ринку збуту, зниженням цінової
конкурентоспроможності клейових композицій.
Зміни в структурі світового виробництва і споживанні епоксидних клеїв прзивели до перебудови
провідних виробників епоксидних смол.
Сьогодні в Україні спостерігається підвищений
попит на епоксидні клеї.
2. Мета
Метою статті є дослідження споживних властивостей епоксидних полімерів, які містять в якості
активного моноепоксидного розріджувача вінілокс
і смоли на його основі.
3. Результати
Якість епоксидних клейових композицій можна
представляти як ступінь відповідності комплексу
властивостей вироблених на певний час конкретним потребам, вимогам, що визначають придатність до застосування. Споживні властивості епоксидних клеїв – це властивості, які проявляються
безпосередньо під час використання в процесі
експлуатації. Епоксидні клейові композиції мають
комплекс споживних властивостей – адгезійних,
механічних, експлуатаційних, конструкційних та ін.
Найбільш важливим фактором, який впливає на
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З метою регулювання в’язкості та фізичних
властивостей полімерів можуть бути використані
ді- або поліепоксидні реакційноздатні розріджувачі.
При цьому такі розріджувачі з коротким ланцюгом
і циклічною структурою надають незначний вплив
на температуру склування затверджених композицій. Лінійні аліфатичні діепоксидні розріджувачі
з більшою довжиною ланцюга знижують температуру теплової деформації затверджених систем.
Реакційноздатні неепоксидні розріджувачі є
низьков’язкими затверджувачами, а також сполуками, які можуть реагувати з затверджувачами.
Як вже відзначалось, низков’язкі розріджувачі
відрізняються підвищеною летючістю та токсинністю, що ускладнює роботу з композиціями, в котрих вони присутні.

ЕО. Затвердження композицій проводили діетилентриаміном ДЕТА за режимом 22 оС / 240 год (I –
холодне затвердження) та 22 оС / 24 год + 120 оС / 3
год (II – затвердження з термообробкою).
Міцність при розтягуванні (σр) та деформацію
при розриві (εр) вимірювали на динамометрі типу
Поляни [4] при швидкості розтягування 3,8 · 10 -5
м/с. Модуль пружності (Е) розраховували за нахилом початкової ділянки кривої σ – ε. Мірою роботи
руйнування (Ар) служила площа під кривою розтягування. Температуру склування (Т с) визначали при
постійному розтягуючому навантаженні 1 МПа на
приладі, описаному в роботі [4]. Міцність при стискуванні (σсж) визначали за ГОСТ 4651-82.
Адгезійну міцність при зсуві (τв) та відриві (σотр)
визначали за ГОСТ 14759-69 та ГОСТ 14760-69.

Таблиця 1
Залежність в’язкості епоксидних композицій від концентрації розріджувачів
Найменування
Концентрація розріджувача, мас. ч. 1)
розріджувача
0
2,5
5
10
Вінілокс
8202)
447
265
132
УП-616
820
485
293
208
1)
в секундах;
2)
на 100 мас. ч. епоксидної смоли Epikote-828.
Тому пошук нових видів цього класу сполук
викликає безперечний інтерес. У цьому напрямку
досліджень привертає увагу високоактивний біфункціональний мономер 2-(вінілокси) етоксиметилоксиран (технічна назва „вінілокс”) [2,3]. Це стабільна нетоксична рідина. Вінілокс може бути легко очищений перегонкою до потрібної чистоти.
З погляду на вищевикладене, були проведені
системні дослідження впливу вінілоксу на комплекс технологічних, фізико-механічних та адгезій-

20
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Динамічні механічні характеристики (динамічний модуль пружності Е', модуль втрат Е'', тангенс
кута механічних втрат tg δ) вимірювали на установці ДМА 983 термоаналітичного комплексу
DuPont 9900. На блоці Dual Sample 912 цього ж
комплексу методом диференційної скануючої калориметрії визначали теплофізичні властивості (температуру початку реакції Тн, температуру максимальної швидкості реакції Тм та тепловий ефект
реакції Q).
Таблиця 2

Вплив розріджувачів на теплофізичні властивості епоксидних полімерів
Рецептура,
мас. ч
Epikote-828-100
ДЕТА - 12
Epikote-828-100
Вінілокс - 20
ДЕТА - 12
Epikote-828-100
УП - 616
ДЕТА - 15

Q, Дж/г

Тсн, ºС

Тм, ºС

Тс, ºС

350,7

55,74

94,84

100,86

392,1

68,05

97,83

62,85

388,1

64,18

98,35

77,35

них властивостей епоксидних композицій у порівнянні з, широко вживаним на практиці, крезилгліциділовим ефіром марки УП-616.
В якості епоксидного олігомеру (ЕО) була використана промислова діанова смола марки Epikote-828. Поєднання смоли з розріджувачем проводили при кімнатній температурі. Вміст розріджувача варіювали від 0 до 20 мас. ч. на 100 мас. ч.

Молекулярну масу ділянки ланцюга між вузлами зшивання Мс розраховували за величиною модуля високоеластичності, який вимірювали при
температурі Т= Тс + 50 К (де Тс – температура склування), за формолую [2]:
Мс = 3ρRT/ЕВ.Э,
де R – універсальна газова постійна, Т – абсолютна температура, ρ – густина полімера.
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Густину вузлів хімічної сітки nс розраховували
за формулою:
nс = ρ / Мс.
В’язкість композицій визначали за допомогою
віскозиметру ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм.
Оскільки однією з головних функцій розріджувачів є зниження в’язкості епоксидних смол, то
була досліджена залежність в’язкості композицій
від вмісту вінілоксу та УП-616.
Дані таблиці 1 свідчать, що вінілокс має більшу
розріджувальну здатність і менші значення в’язкості у всьому вивченому діапазоні концентрацій розріджувачів.
Методом динамічної скануючої калориметрії
встановлено, що додавання розріджувачів призводить до збільшення теплового ефекту реакції, а са-

розриві, робота руйнування, міцність при зсуві клейових з’єднань для вінілоксу, міцність при стискуванні та міцність при зсуві клейових з’єднань для
УП-616) монотонно зростають зі збільшенням вмісту розріджувача. Температура склування, навпаки,
монотонно зменшується.
Аналізуючи динамічні механічні властивості,
які представлені в таблиці 4, слід звернути увагу на
наступні експериментальні факти. Отримані дані
показують, що введення розріджувачів призводить
до помітного збільшення динамічного модуля пружності в склоподібному стані, особливо значний
ефект для вінілокса. Це можна пояснити утворюванням додаткових зв’язків між молекулами системи
за рахунок більшої їх рухливості в присутності
розріджувача.

Таблиця 3
Вплив розріджувачів на властивості епоксидних полімерів 1)
Концентрація розріджувача, мас. ч. 2)
Показники властивостей
Вінілокс
УП - 616
0
5
10
15
20
5
10
15
Міцність при ростягуванні σр,
443)
55
60
55
48
47
50
52
МПа
58
65
71
76
70
66
66
63
2,1
2,4
2,8
3,1
3,8
1,9
2,3
2,4
Деформація при разриві, εр, %
3,0
3,4
4,1
4,1
4,3
3,0
3,0
2,8
0,98
1,1
1,5
1,3
1,0
0,99
1,4
1,31
Модуль пружності, Е, ГПа
1,25
1,3
1,55
1,55
1,48
1,2
1,5
1,43
0,55
0,79
1,00
1,02
1,06
0,54
0,69
0,75
2
Робота руйнування, Ар,кДж/м
1,04
1,75
1,75
1,81
1,80
1,19
1,17
1,06
Міцність при стискуванні, σсж,
93
98
105
104
101
105
112
118
МПа
116
116
118
116
112
115
124
127
56
56
54
51
46
56
55
53
Температура склування, Тс,ºС
106
105
101
89
57
106
102
99
21,2
26,3
24,6
21,2
17,5
22,3
23,1
23,0
Міцність при відриві, σотр,МПа
28,6
38,8
39,5
37,9
36,5
36,4
35,7
33,1
9,9
17,4
19,7
20,5
21,1
16,3
19,3
20,9
Міцність при зсуві, τв, МПа
15,8
21,7
23,5
25,7
26,5
23,0
22,8
22,9
1)
на основі смоли Epikote-828, затвердженою ДЕТА;
2)
на 100 мас. ч. епоксидної смоли;
3)
у чисельнику – затвердження за режимом I; у знаменнику – за режимом II.
ма реакція в присутності розріджувачів починається при більш високій температурі (таблиця 2). В
більшій мірі це властиво композиціям, що містять
вінілокс.
Більш вагомо розріджувачі впливають на температуру склування затверджених систем. При цьому у всьому дослідженому інтервалі концентрацій
розріджувачі, особливо вінілокс, мають пластифікуючий вплив на епоксидну матрицю, яка утворена
базовою рецептурою (Epikote-828+ДЕТА).
В той же час, як видно з даних таблиці 3, залежність механічних, адгезійних властивостей і
температури склування від концентрації розріджувачів не для всіх параметрів є монотонною.
Для ряду характеристик спостерігається екстремальна залежність з утворенням максимумів для
різних параметрів при різному вмісті розріджувачів. Разом з тим, ряд параметрів (деформація при

20
51
60
2,3
2,4
0,98
1,39
0,72
0,86
120
128
49
68
22,7
30,8
21,4
22,4

Після термообробки динамічний модуль пружності (Е') знижується, особливо помітно для базового полімеру та того, що містить УП-616. Цю ситуацію можливо пояснити тим, що додаткові поперечні зшивання, що утворюються в затвердженій
системі в результаті дії підвищених температур,
перешкоджають більш щільній упаковці рухливих
елементів макромолекулярного ланцюга. Це призводить до зменшення міжмолекулярної взаємодії і,
як наслідок, впливає на падіння модуля.
Модуль високоеластичності, що вимірювався
при температурі Тс + 50ºС, зменшується з додаванням розріджувачів, особливо помітно для зразків,
що пройшли термообробку.
При додаванні розріджувача молекулярна маса
ділянок ланцюга між вузлами зшивання Мс підвищується, а густина хімічної сітки nс знижується у
порівнянні з базовим зразком.
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Таблиця 4
Вплив розріджувачів на динамічні механічні властивості епоксидних полімерів
Найменування показників
властивостей
Динамічний модуль пружності
Е', ГПа, при 25ºС

Базовий полімер1)
1,532)
1,14
16,15
55,74
650,6
231,22
1,69
4,75

Модуль високоеластичності ЕВ.Е, МПа
Молекулярна маса ділянки ланцюга
між вузлами зшивання Мс, кг/кмоль
Густина вузлів поперечних
зв’язків nс, кмоль/м3
Температура початкової ділянки
переходу зі склоподібного стану в
високоеластичний, Тсн, ºС
Температура кінцевої ділянки
переходу зі склоподібного стану в
високоеластичний, Тск, ºС
Максимальне значення тангенса кута
механічних втрат Тtgδm, ºС

Розріджувач
Вінілокс
УП-616
2,52
2,12
2,50
1,42
14,71
12,90
26,43
32,01
695,7
813,72
401,5
328,10
1,58
1,35
2,74
3,35

67,1
117,2

45,5
59,8

57,2
68,8

76,8
139,5

64,7
80,80

71,6
94,9

1,205
0,9223
0,6262
0,5204
78,31
66,26
Температура Ttgδm, ºС
139,8
80,48
284,1
326,5
Максимальний модуль втрат, Е''m, МПа
139,7
259,5
73,41
58,92
Температура Т Е''m
132,8
73,1
1)
смола Epikote-828– 100 мас. ч.+ твердник ДЭТА – 12 мас. ч.;
2)
у чисельнику – зразки затверджені за режимом I, у знаменнику – за режимом II.

Пластифікуюча дія розріджувачів знаходить
своє віддзеркалення у відчутному зниженні температур Тсн (температури початкової ділянки переходу зі склоподібного стану в високоеластичний), Т ск
(температури кінцевої ділянки переходу зі склоподібного стану в високоеластичний), Тtgδm (температури максимуму тангенса кута механічних втрат)
і ТЕ''m (температури максимуму модуля втрат).
В той же час значення модуля втрат Е '' в зразках, що містять розріджувачі вище, а величина
Тtgδm, навпаки, нижче, ніж у базового полімера.
4. Висновки
Результати проведеного дослідження показують,
що вінілокс може бути з успіхом використаний в
епоксидних композиціях в якості активного монофункціонального розріджувача, який забезпечує
більший розріджувальний ефект і кращі екологічні
та санітарно-гігієнічні умови роботи при збереженні основних фізико-механічних та адгезійних показників у порівнянні з традиційними розріджувачами.

0,9719
0,5138
72,87
95,09
303,7
156,9
66,46
84,58
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НОВИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ АСОРТИМЕНТУ
СПОРТИВНОГО ВЗУТТЯ
Анотація. Сформована історична довідка про розвиток скейтбордингу. Досліджено стан і
перспективи забезпечення цього виду спорту відповідним взуттям в Україні.
Ключові слова: скейт, скейтбординг, взуття для скейтбордингу

Popovich N., Bednarchuk M.

NEW DIRECTION OF DEVELOPMENT OF A ASSORTMENT
OF SPORTING SHOES
Summаry. A historical certificate is Formed about development to Skateboarding. The state and prospects of providing of this type of sport are investigational by a corresponding shoe in Ukraine.
Keywords: skate, skateboarding, shoes for kateboarding
Companies – IASC), скейтбординг сьогодні займає
перше місце серед видів спорту за динамікою зростання популярності, випереджаючи сноубординг,
ролики і BMX-велосипеди. Скейтбординг учасник
усіх MTV Sports and Music фестивалів, входить до
програми літніх екстремальних ігор (X-Games), що
проводить компанія ESPN, у трьох дисциплінах, і є
потенційним Олімпійським видом спорту [2].
Скейтбординг виник 1950-х рр. у Каліфорнії
(США). Найпоширеніша версія його виникнення є
такою: серфінгісти, які через шторм не завжди могли кататися на океанських хвилях, імітували це катання на асфальті на саморобному скейті - дошці
для серфінгу, до якої приєднували 4 маленькі колеса. Через деякий час скейтбординг перестав бути
лише альтернативою серфінгу під час негоди на
морі і виокремився у самостійний вид спорту.
Перші скейтборди мали рибоподібну форму
(якщо дивитися згори): дошка від “кормової” частини до задньої підвіски була рівною, а за підвіскою був загин для другої (задньої) ноги, що дозво-

1. Вступ
Активне впровадження у розвинених державах
світу ідеології пріоритетності в суспільній свідомості здорового способу життя, занять фізичною
культурою і спортом, як основних засад здоров'я та
довголіття, в останні роки набуває все більшої популярності в Україні серед населення і на державному рівні. Одним з результатів цього є активний
розвиток у нашій країні новітніх видів спорту, зокрема – скейтбордингу. Тому, актуальною стає потреба у забезпеченні скейтбордистів відповідним
спорядженням – скейтами, одягом, взуттям, допоміжними пристосуваннями тощо.
Метою статті є формування історичної довідки
про розвиток скейтбордингу і дослідження на її
основі стану та перспектив забезпечення цього виду спорту відповідним взуттям в Україні.
2. Історія скейтбордингу
Скейтбординг (англ. skateboarding) – екстремальний вид спорту, що полягає в катанні, а також виконанні різних трюків на скейтборді (рис.1) [1].

а

б

в

Рис.1. Скейт (скейтборд, дека, дошка, борд, гринди):
а - вид зверху; б – вид знизу; в – конструкція
Людину, яка займається скейтбордингом, називають скейтбордистом, або скейтером.
За даними Міжнародної асоціації скейтбордкомпаній (International Association of Skateboard

ляв виконувати певні рухи (елементи катання). Підвіски були з пластичної маси. Означена форма була
тогочасним стандартом, мала назву “олдскулівських” (старошкільних) скейтів, на яких стартував
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цей вид спорту і перша його програма, що в подальшому збагатилась трюками й елементами та
дозволили зробити даний скейтборд засобом пересування. Так з'явилися відповідні трюки, пристосовані до руху вулицею. Це було „родзинкою” для
багатьох юнаків, схильних до романтизму. З їх
середовища вийшли легенди скейтбордингу - Родні
Маллен, Тоні Хоук, Стів Кабальєро, Тоні Альва. Ці
люди піднесли скейтбординг від початкових стандартів до досконалої сучасності. Вони заклали чітку основу спорту, з якої розходяться всі гілки індивідуальних стилів, власних оригінальних комбінацій. Найбільший внесок у розвиток скейтбордингу
зробили Родні Маллен і Тоні Хоук.
У 1959 р. у продажу з'явився перший скейтборд
Roller Derb, який віддалено нагадував те, що сьогодні називають скейтом. Схожість була лише в
наявності коліс і деки, яка тоді була звичайною
дошкою без вигинів. Багато підлітків зацікавились
скейтбордингом, сприймаючи “дошку з колесами”
лише як засіб пересування: учні їздили на скейтах
до школи, молодь доїжджала на дошках до пляжів і т.п.
Для катання на скейті було потрібно небагато умінь
– стійко стояти на дошці і об'їжджати перешкоди.
Першим серйозно сприйняв цей напрям молодіжної культури Ларі Стівенсон, який почав активно у 1960-х р.р. розвивати і вдосконалювати скейтбординг як новий вид спорту.
Перший професійний скейтборд був сконструйований компанією Makahа у 1963 р. Це стало
основною причиною проведення змагань зі скейтбордингу серед підлітків. Перші змагання пройшли
на Pier Avenue біля звичайної школи в Hermosa (Каліфорнія); тоді ж появились перші скейтборд-команди. Найвідоміша серед них - “Super surfer skateboard team”: учасники демонстрували неймовірні,
на ті часи, трюки: їзду на руках і стрибки з бордюрів.
Журнал “Surfer” у 1964 р. заснував перший
журнал про катання на скейтах - “Skateboarder”. У
цьому ж році Хобі Альтер заснував першу скейтборд компанію - Hobie skateboards і перший почав
професійне катання вулицями міст. Середина 1960-х р.
– пік популярності скейтбордингу: за три роки компанія Makaha продала понад 50 млн. скейтів і у
кожному каліфорнійському місті можна було побачити підлітків зі скейтом. Проте, з невідомих причин у наступні 8 років популярність змінилась
спадом: скейтбординг залишився лише в маленьких
містах західного узбережжя США, де і продовжив
своє існування.
1974 р. вважається роком Відродження скейтбордингу, що пов’язано з удосконаленням технологій виробництва деки та підвісок. Компанії Bennet і
Tracker сконструювали новий тип підвісок, які дозволяли професійно займатися скейтбордингом. У
цей час почали використовувати поліуретанові колеса та виникли ідеї щодо вдосконалення підшипників і підвісок, які дозволяли робити значно
досконаліші гринди. Журнал Skateboarder відкриває
світу таких райдерів, як Брюс Логан (Bruce Logan),
Расс Ховелл (Russ Howell), Стесі Перальта (Stacy
Peralta), Том Сімс (Tom Sims) і Грег Вівера (Gregg
Weaver). Окремі з них пізніше заснували власні

компанії – Vision / Sims та Powell Peralta. З цього
часу кожен скейтер хотів кататися так, як вони, і
стати таким же відомим.
Перший професійний скейтпарк був побудований у Флориді у 1976 р. Це дозволило кататися
на дошці в будь-яку погоду. В цей же час отримав
популярність вуличний стиль катання - Street Style.
Дошки стали ширшими, що дозволило виконувати
трюки легше, значно стабільніше і менш травматично, почало появлятись багато нових трюків. Все
це значно збільшило інтерес до катання у різних
прошарків населення.
Під час кризи нерухомості у США у 1970-х рр.
виявились покинуті сотні будинків з басейнами.
Саме басейни були дуже зручні для катання на
дошці завдяки округлим стінкам. Так зародився
новий стиль катання на скейтах - Pool Skating – катання в басейні; він у подальшому спричинив побудову рамп і появу верт-скейтбордингу (катання в
рампі). Вперше трюк “оллі” (ollie) – стрибки в
рампі без допомоги рук продемонстрував у 1978 р.
Алан Гелфанд (Alan Gelfand), а Родні Маллен (Rodney Mullen), який запропонував загнути кінці деки,
зміг зробити цей трюк і на рівній поверхні, чим
перемістив скейтбординг на більш високий рівень
розвитку. Саме цей трюк став основою сучасного
скейтбордингу. Маллен народився у 1962 р. в США
і став автором більшості сучасних трюків (їзда на
скейті у стійці на руках, трюк 360 Пір) живою
легендою, оскільки катався ще на “олдскулівській”
дошці і досі катається на найсучасніших скейтах.
Тоні Хоук - засновник трюків, які виконуються в
рампі (стейлфіш, 900 градусів, Мадонна) теж уродженець США – сьогодні 40-річний скейтбордист,
який не збирається завершувати кар'єру.
До початку 1980-х рр. скейтбординг дещо втратив популярність передусім через появу ковзанів на
роликах (роликів). А початком чергового відроджуння скейтбордингу стало опублікування статті у
журналі Thrasher у 1981 р. про скейтборд-змагання
з грошовими призами. Через рік Тоні Хок (Tony
Hawk) виграв свої перші змагання в Del Mar Skate
Ranch. Надалі він – чемпіон світу у вертикальному
скейтбордингу, а сьогодні – жива легенда, автор
сотні трюків, окремі з яких і дотепер може виконати тільки він.
У 1983 р. засновано один із найпопулярніших
журналів про скейтборд “Transworld Skateboarding”. Вперше на журнал такого спрямування можна було оформити передплату. У 1984 р. скейтборд
компанія Powell Peralta випустила перше скейтборд
відео “Bones Brigade”. А у середині 1980-х. рр. з'явились перші взуття і одяг для скейтбордингу
Airwalk, Vans, Vision/Sims, Santa Cruz: скейтери
почали одягати вбрання з логотипами скейтерських
брендів та кататися в спеціально сконструйованому
для скейтбордингу взутті (рис.2). За зовнішнім виглядом воно нагадувало популярне тоді тренінгові
взуття, яке у побуті називали „кросівками”, але
мало конструктивні особливості, які забезпечували
надійне закріплення на нозі, високу міцність у
носковій і пучковій частині і основне, дуже надійне
зчеплення підошви взуття і поверхні скейта (пере-
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дусім – через відсутності каблука, матеріалу підошви і її рельєф).

"Зіткнення". Після цього декілька конверсійних заводів почали виготовляти скейти, проводилися змагання на Кубок Союзу. Але борди, на яких можна
стрибати і виконувати трюки відомих скейтбордистів — виготовляли тільки за кордоном, закритим для громадян СРСР. Належної інформації з-за
кордону теж не було. Тому популярність скейтбордінгу значно зменшилась до середини 1990-х рр.
Друга хвиля популярності скейтбордингу уже в
незалежній Україні почалась у 1996-1997 рр., коли
молодь отримала можливість подорожувати за кордон. А стрибок росту популярності почався в останні кілька років, коли почала розгортатись мережа
скейтшопів, появилися перші професіонали і змагання [4]. Зокрема, представники України Сергій
Крицький та Андрій Рижов (учасники міжнародних
змагань зі скейтбордингу у Таллінні), наголошують
на великому прагненні українців займатись цим
видом спорту і підкреслюють, що низький рівень
українського скейтбордингу пояснюється передусім недостатнім рівнем розвитку скейт-парків: як
футболістам потрібне футбольне поле, тенісистам –
корт, так і скейтбордистам потрібні скейт-парки –
місця, де вони могли б займатися своїм улюбленим
спортом, неперешкоджаючи нікому. Але все більше
вітчизняних бізнесменів усвідомлюють, що скейтбординг в Україні, як і в усьому світі, може принести значні прибутки й налагодити перспективні
міжнародні зв’язки. Зокрема, пошукова система
„Googlе” на запит „Взуття для скейтбордингу в
Україні” дала понад 600 результатів – адрес магазинів і окремих продавців, які уже сьогодні продають таке взуття.
Сьогодні в Україні є недоліки планування, проектування і побудови скейт-парків, намаганні зекономити на екстремальних видах спорту, вважаючи
їх недостатньо серйозними [5]. Згідно з міжнародним досвідом, розташування відкритого скейт-парку повинно бути ближче до центральної частини
міста, бо скейтбординг – перш за все, публічний
вид спорту, якому притаманні видовища. Тому бажано, щоб скейт-парки знаходились у людних місцях, наприклад, у вже існуючих міських парках,
місцях, легко доступних для молоді. Проектуванням скейт-парку повинні займатися професіонали
цієї галузі, люди, які знають, що відбувається в
скейтбордингу сьогодні, зможуть врахувати всі
стандартні норми будови такого типу. Екстремальний спорт є травматичним, тому неможливе уникнення випадкових синців тощо, але необхідно, щоб
скейт-парк відповідав всім нинішнім нормам безпеки, врахував побажання і пропозиції скейтбордистів. Для великих міст України потреба складає
2-3 скейт-парки. В Україні побудовою скейт-парків
займається компанія "TECHRAMPS". Це підтверджує різкий розвиток вітчизняного скейтбордингу і,
як наслідок, об’єктивної необхідності у спорядженні для цього виду спорту [6].
Сьогодні скейтбордингом захоплюються люди
віком від 5 до 35 років. Для справжнього скейтера
його улюблений спорт стає стилем повсякденного
життя, що виражається в одязі, взутті, головному
уборі тощо, які з’являються майже непомітно,

Рис.2. Взуття для скейтбордингу
До кінця 1980-х рр. багато скейтерів почали
залишати спонсорів і відкривати власні компанії.
Одним із перших був Стів Рокко (Steve Rocco),
який заснував World Industries і дав початок „новій
школі” скейтбордингу, заснованій на оллі, фліп та
інших технічних трюках.
Під час економічної кризи початку 1990-х рр.
припинили існування багато дрібних скейтборд
компаній. У 1992 р. з’явився другий скейтборд
журнал – Big Brother, відомий неординарною подачею матеріалу і статтями. Із 1995 р. у світі почалась
4-та хвиля популярності скейтборду, яка триває донині. Тоді ж і були організовані Екстремальні Ігри
(Extreme Games), а скейт став одним із найпопулярніших екстремальних видів спорту.
Сучасний скейтбординг має поділ на дві категорії: „рампа” (катання у рампі) і „вулиця” (катання
на вулиці). „Рампа” це катання у велетенській, півтрубі радіусом у кілька метрів, спорудженій спеціально для скейтбордистів-рамперів. „Вулиця” – це
вуличне катання, до якого входять стрибки зі сходів, ковзання на дошці по перилах, поручнях, кутиках вуличних лавок; крім цього, „вуличні” скейтери
для ковзання також виготовляють спеціальні переносні перила, на яких виконують трюки і шліфують
майстерність. До "вулиці" сьогодні належить "мінірампа" – аналог великої рампи, стінки якої не вигинають до повної вертикалі, а залишають наближеними до діагональних (така будова вимагає іншої
техніки виконання трюків).
В Україні, як частині колишнього СРСР, скейтбординг з’явився на початку 1980-х рр. і проіснував
до 1990-х рр.
Сьогодні в Україні поняття „скейтбординг” широко відоме. Зокрема, основні терміни цього виду
спорту (Скейтборд- вид спорту, катання на скейті;
дошка для такого катання. Скейтист - той, хто займається катанням на скейті, скейтбордом. Скейт роликова дошка для катання по асфальту) внесені у
Великий тлумачний словник сучасної української
мови [3].
Визначальний вплив на розвиток руху скейтбордистів здійснила демонстрація в кінотеатрах
фільмів про скейтерів "Досягаючи неможливого" і
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оскільки він проводить час у перегляданні скейтфільмів, катанні і в думах, і мріях про скейтбординг, роздумах про фірми, які виготовляють одяг,
взуття, дошки та інший інвентар. Кожен прихильник чи новачок мріє про катання разом зі спортсменами-легендами та про подібність до них не тільки
у стилі катання, але й у стилі спорядження. Слід
відзначити, що сьогодні уже чітко сформовані стилі
скейтбордистів: панки, репери тощо. Відповідно до
свого стилю, скейтбордист обирає взуття, одяг та
спорядження, тобто тут відіграє роль не лише
якість виробу, але й мода, конструкція моделі тощо.
Наприклад, панки надають перевагу моделям фірми
Fallen.
Уже 4 роки 21 червня під егідою IASC відзначається Всесвітній День Скейтбордингу.
Сучасний професійний скейтбординг має славу
дещо травматичного виду спорту, адже, рухаючись
на дошці з великою швидкістю чи виконуючи небезпечний трюк, неможливо, наприклад, триматися
руками за кермо, як у велоспорті, чи зафіксувати
ноги, як при катанні на роликах. Усе, на що може
розраховувати скейтбордист – власна гнучкість, реакція, маневреність, а також рівень якості спорядження (у тому числі і взуття) необхідного для цього
виду спорту, оскільки скейтбординг – це скейтбордист та його скейтборд, які постійно перебувають у
своєрідному співіснуванні і прагнуть до гармонії.
При цьому часто присутнє певне протиріччя: дошка
надихає скейтбордиста на катання в процесі якого
сама досить швидко зношується. І, не дивлячись на
те, що, з одного боку, надійність сучасних скейтів є
досить високою, з іншого — їх довговічність залежить не стільки від інтенсивності, скільки від складності катання (частоти та складності виконання
трюків): професіонали стверджують, що за півроку
складного катання з ладу виходить до 20 скейтів.
Правда, аматорське катання на скейтбордах немає
настільки очевидних негативних наслідків [6], тому
поширюється значно інтенсивніше.
Зокрема, львівські „скейтери” вже кілька років
демонструють високий рівень майстерності передусім через те, що у місті активно функціонує закритий скейт-парк. Ці та інші фактори обіцяють
Львову велику позитивну скейт-репутацію та роблять його гідним конкурентом столиці України.
Змагання зі скейт-бордингу у Львові в останні роки
проводять систематично, на вулицях міста часто
можна зустріти дітей і юнаків зі скейтом у руках,
про що часто повідомляє місцева преса і телебачення. Львівські ,,скейтери,, успішно прогресують,
а скейтбординг у місті набуває статусу не просто
нового масового аматорського спорту, а цілої культури, позитивний вплив якої важливий найперше у
міжнародному визнанні нашого міста і України в
цілому. У Львівському парку ,,Знесіння,, діє закритий скейт-парк, де можна кататись за будь-яких

погодних умов. Відкритий скейт-парк невдовзі буде
побудований біля Порохової Вежі. Львів’янин
Андрій Ткачук переміг у конкурсі „Ідея-фікс” і
отримав 50000 грн. на втілення проекту нового закритого скейт-парку. У Західних областях (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська) успішно розвивається мережа стаціонарної
торгівлі оснащенням для скейтбордингу [7], у тому
числі і взуттям. Особливість взуття (як і одягу) для
скейтбордингу через тенденції моди полягає у тому, що молодь використовує їх як повсякденне. Усі
ці факти підтверджують перспективи подальшого
розвитку скейтбордингу у Львові [8] і, відповідно,
ринку товарів для нього.
3. Висновки
Скейтбординг набуває значного поширення в
Україні серед професіоналів і аматорів, але в літературі практично відсутня інформація про особливості товарів для цього нового виду спорту, а також про вітчизняне виробництво спорядження для
нього. Тому актуальною товарознавчою проблемою
є, зокрема, дослідження особливостей асортименту,
споживних властивостей, рівня якості та інших
важливих для споживача характеристик взуття для
скейтбордингу.
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Анотація. Подані формулювання термінологічного і понятійного апарату у сфері інформаційного забезпечення товарів. Висвітлені особливості оцінювання якості товарної інформації. Описана специфіка інформаційних товарних знаків як структурного елементу засобів товарної інформації. Обґрунтована можливість розширення предмету теоретичного товарознавства за рахунок сфери інформаційного забезпечення товарів.
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THEORETICAL ASPECTS OF INFORMATIVE PROVIDING
OF COMMODITIES
Summary. The given formulations of terminology and concept vehicle are in the field of the informative
providing of commodities. Lighted up features of evaluation of quality of commodity information. Described
specific of informative commodity signs as a structural element of facilities of commodity information. The
grounded possibility of expansion of the article of the theoretical merchandizing is due to the sphere of the
informative providing of commodities.
Keywords: information provision of commodity, commodity information, the means of commodity
information, informational commodity signs, labeling, labeling symbols
інформації [9]. У цій статті ми висвітлимо результати наших досліджень, а саме
подати власноручно сформульовані визначення термінів у галузі та їх обґрунтування і трактування;
окреслити специфіку оцінювання якості товарної інформації;
обґрунтувати специфіку інформаційних товарних знаків як структурного елементу засобів товарної інформації та визначити товарознавчий зміст
окремих їх груп;
обґрунтувати можливість розширення предмету теоретичного товарознавства за рахунок формулювання наукових і методологічних засад інформаційного забезпечення товарів і товарної інформації.
3. Формулювання термінологічного і
понятійного апарату
Наші дослідження показали, що термінологічний і понятійний апарат у цій сфері потребує суттєвого уточнення і подальшого розвитку, тому ми
сформулювали окремі ключові терміни і уточнили
вже існуючі.
Так, виходячи з фахових та юридичного визначень терміну “інформація”, а також поділу її на певні
види [2, 5, с. 6-8, 24-26], ми сформулювали власне
визначення терміну “товарна інформація”. На нашу
думку, це структурована інформація, котра є водночас і сукупністю, і різновидами довідково-енциклопедичної (науково-технічної) та комерційної інформацій, яка подається всім суб’єктам ринку у всіх можливих формах, всіма можливими засобами, на всіх

1. Вступ
Перспективним напрямом розвитку сучасного
товарознавства є дослідження теоретичних і практичних аспектів у галузі інформаційного забезпечення товарів, тобто товарної інформації. Цієї думки
притримується низка провідних вітчизняних вчених,
які працюють у галузі підготовки висококваліфікованих фахівців торгівлі [2-4, 6]. Основоположниками
даного напряму теоретичного товарознавства на пострадянських теренах є російські вчені: М. А. Ніколаєва,
Г. В. Бєлов і Г. Б. Бєлова (Москва), В. П. Федько і
А.У. Альбеков (Ростов-на-Дону), Є. В. Жиряєва
(Санкт-Петербург), (Москва) та інші. Окремі аспекти
цієї проблеми – особливості товарного маркування,
використання у маркуванні інформаційних товарних
знаків та ін., активно досліджують вчені-товарознавці України і Східної Європи, зокрема Болгарії, а
також фахівці різних галузей країн ЄС [14-16].
2. Завдання статті
Об’єкт наших досліджень – це інформаційне
забезпечення товарів як складова частина компетенцій у професійній діяльності товарознавця-комерсанта на сучасному ринку [3] і товарна інформація
як результат і предмет цієї діяльності. Виходячи з
цього, ми вивчали термінологію у даній галузі [7, 8],
товарну інформацію як специфічний різновид довідково-енциклопедичної та науково-технічної інформації [5], засоби товарної інформації (ЗТІ) як матеріальні знаряддя задоволення інформаційних потреб
споживачів товарів та послуг [7], інформаційні товарні знаки (ІТЗ) як структурний елемент товарної

82

можливих носіях. Відзначимо, що у комерційній
практиці часто вживають термін “товарознавча інформація”, вважаючи нею сукупність довідковоінструктивних і рекламно-пропагандистських засобів1 і заходів, спрямованих на розкриття змісту споживної цінності товарів з метою стимулювання і
формування споживчого попиту. Крім того, ми
спробували сформулювати термін “інформаційне забезпечення товару”. Ним ми вважаємо проміжний
результат всіх форм і видів інформаційної діяльності
щодо інформаційного супроводу товарів – інформацію, знайдену в ході робіт із задоволення інформаційних потреб користувачів товарної інформації, і
подану у зручному вигляді (маркування, спеціальна
література, реклама тощо) для всіх її споживачів:
виробників, комерсантів та покупців.
Виходячи з лінгвістичних тлумачень термінів
“засоби”2 і “товарна інформація”, ми дали власне
визначення термінів “засоби товарної інформації”
(ЗТІ) і “функції ЗТІ” [6]. Засоби товарної інформації
ми трактуємо як сукупність, з однієї сторони прийомів, способів, заходів, дій по доведенню до споживача повідомлень про товар, з іншої – знарядь, які
для цього служать (використовуються для таких
дій). Функціями засобів товарної інформації (від
латин. functio – виконання, здійснення) ми вважаємо
зовнішній прояв їхніх властивостей у системі відношень “товар – споживач” або, інакше кажучи,
їхню роль і призначення в інформаційному забезпеченні товару. Крім того, ми сформулювали визначення 7 з 11-ти функцій ЗТІ, а саме: вказівної, пропагандистської, рекомендаційної, регламентної, попереджувальної, обмежувальної та наказово-розпорядної [5-8].
Ми також пропонуємо внести зміни до класифікаційної схеми інформаційних знаків за проф.
М. А. Ніколаєвою [1]. По-перше, вважаємо доцільним заміну терміну “інформаційні знаки” власним
терміном “інформаційні товарні знаки”, оскільки
перший, по нашу думку, може трактуватися набагато ширше (дорожні знаки, знаки сервісу тощо). Інформаційні товарні знаки як структурний елемент
ЗТІ – це умовні позначення у вигляді сукупності
символів, емблем, піктограм, ідеограм та кодів, за
допомогою яких частково реалізується більшість їх
(ЗТІ) функцій. “Інформаційні товарні знаки” не слід
ототожнювати з “товарними знаками”3, які право- і
патентознавці називають “знаками для товарів і
послуг” і вважають об’єктами інтелектуальної власності [6, с. 237, 455-475].
По-друге, пропонуємо доповнити цю схему
окремою групою “власне інформаційні товарні знаки”, подаючи також наше визначення останнього
терміну [9]. Їх ми трактуємо як сукупність умовних

позначень (піктограм, символів, ідеограм, кодів), призначених для інформування споживачів і фахівців про
особливості окремих споживних властивостей товарів або матеріалів, з яких вони виготовлені, про
специфіку їх призначення, конструкційні особливості, видовий чи модельний асортимент тощо [6,
с. 352].
4. Особливості оцінювання якості товарної
інформації
Якість інформації фахівці [6, с. 15-24, 12] трактують як сукупність властивостей, котрі відображають ступінь придатності конкретної інформації
про об’єкти та їх взаємозв’язки сприяти досягненню
певних цілей, які стоять перед її користувачем.
Донедавна проблемам якості інформації і їхньому
впливу на господарювання підприємств, у тому
числі і торговельних, фахівці приділяли недостатньо
уваги. Однак, в сучасних умовах посиленого впливу
інформаційних магістралей на функціонування господарських об’єктів, особливо в рамках ринкових
відносин, адміністративна та оперативна діяльність
суб’єктів господарювання все більше і більше залежить від якості споживаної інформації, в тому числі
і, на нашу думку, від якості товарної інформації
[10].
Цінність інформації може бути виражена у грошах, тобто у ціні. Однак, вона може мати не тільки
певну матеріальну, але і духовну вартість, тобто
бути важливою чи значущою у сенсі задоволення
конкретної інформаційної потреби. Особливістю
прояву цінності інформації в умовах ринку є те, що
вона може забезпечувати споживачеві додаткову
свободу дій через розширення набору можливих
альтернатив і допомогу правильного оцінювання
наслідків цих дій. Але реальною цінністю інформація володіє завдяки своїй структурі. Фахівці вважають, що “структурована інформація – тобто інформація для прямого застосування, завжди потребує
спеціальної структури, яка коштує грошей” [13].
Можна сказати, що тільки вона є тим інформаційним
продуктом, яким споживач (користувач інформації)
має можливість задовольняти потреби у нових
відомостях і знаннях, а також – естетичні потреби.
Саме ним, у вигляді інформаційних товарів і послуг,
користувачеві подається певна інформація та засоби,
які дозволяють відтворювати необхідні знання.
Аналіз літературних джерел свідчить про те, що
цінність інформаційного продукту обумовлюється
низкою специфічних властивостей, зокрема такими
як: актуальність (своєчасність), автентичність, адекватність (точність), достовірність (надійність), достатність (повнота), доступність (форма подання),
адресність, корисність тощо (рис. 1). Ми вважаємо,
що ці властивості обумовлюють також цінність і
якість товарної інформації. Наше припущення підтверджується тим, що у сучасній літературі вимоги до
товарної інформації часто називають принципом
“Три Д”: достовірність, доступність і достатність,
тобто має місце часткове співпадання з властивостями, які зумовлюють цінність інформації в цілому
[1, 5].

1

Виділено авторами для порівняння з власноруч сформульованим терміном “засоби товарної інформації” (див.
нижче).
2
Див. сучасні тлумачні словники української та російської мов.
3
Маркетологи у родове поняття “товарний знак” включають цілу низку видових понять: виробнича марка, товарна марка, торгова марка, фірмовий знак, марочна
назва та ін.
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Актуальність
(своєчасність)
Адекватність
(точність)

Достатність
(повнота)

Автентичність
(дійсність)

Цінність
інформаційного
продукту

Доступність
(форма подання)

Достовірність
(надійність)

Адресність (цільова
спрямованість)
Корисність (комплексна характеристика)

Рис. 1. Властивості, які обумовлюють цінність інформаційного продукту
ничого маркування виробів окремих товарних груп,
особливо імпортних (товарів побутової хімії, побутової радіоелектронної апаратури, електричних побутових машин, трикотажних виробів, товарів для офісу
тощо), ми виявили існування у провідних виробників
однакових товарів різних виробничих марок тенденції
до комплексної уніфікації цих знаків. Її суть полягає у
намаганні розробників власне інформаційних товарних знаків для однакових виробів різних фірм (інженерів-технологів, художників-дизайнерів, маркетологів), по-перше, притримуватися певних “стандартів
дизайну”, а, по-друге, – однаковості товарознавчого
змісту. Прикладом можуть бути власне інформаційні
товарні знаки, які інформують споживача про властивості електричних побутових машин торгових марок
“BRAUN” і “PHILIPS”, про асортимент побутового
паперу різних виробників, про конструктивні особливості жіночих колгот і панчіх практично всіх провідних світових виробничих марок тощо. Можна припустити, що у найближчому майбутньому ця тенденція поступово приведе до стандартизації таких
знаків стосовно окремих виробів і до створення нормативно-правової бази для їх розробки і застосування
у товарному маркуванні.
6. Інформаційне забезпечення товарів як елемент
предмету товарознавства
Власні тривалі дослідження [5-7] дозволяють нам
підтримати думку стосовно того, що “… в контексті
розвитку теорії товарознавства доцільно вважати
його об’єктом товари у речовій та матеріальній формі
згідно з принципами і правилами дії ринкових механізмів”6. Оскільки в ринковому середовищі будьякий нематеріальний об’єкт може бути товаром неза-

5. Специфіка ІТЗ як структурного елементу
засобів товарної інформації
Дослідження структури товарного маркування
продовольчих і непродовольчих товарів, як вітчизняних, так і зарубіжного виробництва, вказує на те,
що від 15 до 50 % тут можуть займати інформаційні
товарні знаки4 [5, с. 226-237, 6, 7, 9, 14-16]. За проф.
Ніколаєвою М.А. ІТЗ поділяються на 10 груп [1]. Ми
встановили, що у структурі товарного виробничого
маркування вітчизняних виробів присутні фактично
всі 10 груп ІТЗ, причому найчастішими є знаки екологічні, попереджувальні, експлуатаційні, знаки відповідності і товарні знаки5 [9]. Процентне співвідношення цих знаків, тобто співвідношення кількості їх
груп і кількості окремих символів, які присутні на
окремому носії маркування чи в окремому виді
товаросупровідного документу, дуже неоднакове і
коливається залежно від специфіки товарної групи,
виду і різновиду виробу. Стосовно ж маркування
імпортних непродовольчих товарів, то найчастіше у
його структурі присутні попереджувальні символи,
маніпуляційні знаки та екознаки [14-16].
Виходячи з власного визначення, переліку і
формулювання товарознавчого змісту 11-х функцій
ЗТІ [5, с. 66-74], ми встановили, що інформаційними товарними знаками найчастіше реалізуються
8 з них (табл. 1).
Наші подальші дослідження [9] показали, що
всередині 7-ї групи “власне інформаційні товарні
знаки” доцільно виділити окремі підгрупи: знаки –
позначення споживних властивостей виробів (матеріалів); знаки – позначення призначення виробів (матеріалів); технологічні знаки (позначують особливості
функціонування виробів); конструкційні знаки –
позначення конструктивних особливостей виробів;
асортиментні знаки – позначення асортименту виробів по видах і різновидах; комунікаційні знаки (знаки
оперативного зв’язку); інформаційні написи – мовні
знаки [6, с. 353-363]. Аналізуючи структуру вироб4
5

6

Пугачевський Г.Ф. Методологія товарознавства: структурні трансформації на засадах конвергенції. – Товарознавство і торговельне підприємництво: фахова професіоналізація, дослідження, інновації : матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції (15-16 квітня 2009 р., м.
Київ) / [відп. ред. А.А. Мазаракі]. – К. : Київ. нац. торг.екон. ун-т, 2009. – С. 61-64.

Визначення подане вище.
Знаки для товарів і послуг [2, 237].
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лежно від його призначення, ми вважаємо ним також
інформацію взагалі, і товарну інформацію, зокрема [6].

ражаються у товарній інформації згідно з “принципом 3Д” [5, 7].
Таблиця 1

Товарознавчий зміст та функції ІТЗ
№
з/п

Група ІТЗ

1

Товарні знаки

2

Знаки зазначення
місця походження

3

Маніпуляційні
знаки

4

Екологічні знаки

Товарознавчий зміст ІТЗ
Розпізнавання товарів одних виробників
від аналогів інших
Відображення причинно-наслідкових
зв’язків між назвою і/або умовним позначенням географічного об’єкта, якій є у
назві товару з його споживчими
характеристиками
Інформування споживачів і/ або фахівців
про способи оптимального поводження з
виробами (вантажами)
Інформування споживачів і/або фахівців
про екологічну чистоту споживчих
товарів, екобезпеку при їх виробництві,
споживанні (експлуатації) та утилізації

5

Попереджувальні
знаки

6

Знаки відповідності
та знаки якості

7

Власне інформаційні товарні знаки

Інформування споживачів про безпеку
споживання/експлуатації потенційно
небезпечних товарів шляхом
попередження про можливу безпеку або
вказівкою до відповідних дій
Інформування споживачів про
відповідність якості чи рівня якості
виробів певним встановленим вимогам
Ідентифікація особливостей споживних
властивостей, характеристик і технології
виготовлення виробів

8

Експлуатаційні
знаки

Інформування споживачів про правила
експлуатації, способи догляду, монтажу і
наладки непродовольчих товарів

9

Розмірні знаки

Ідентифікація кількісних характеристик
споживних властивостей виробів

10

Компонентні знаки

Ідентифікація видів сировини, матеріалів
та інших інгредієнтів, які входять до
складу продуктів (виробів)

Виходячи з того, що предмет товарознавства категорія діалектична, цілком можливим і доцільним буде його розширення за рахунок такого системного поняття як інформаційне забезпечення товарів [1, 2, 4-8].
Така можливість, на нашу думку, обґрунтовується
низкою наукових та об’єктивних ринкових чинників [11].
1. Рух товарів і послуг на сучасному ринку супроводжується двома паралельними інформаційними
потоками – даними про вартісну оцінку виробів (цінові характеристики) та відомостями про їх споживну цінність (споживні властивості або їх показники). Ми встановили, що останні відомості відоб-

Функції ІТЗ як елементу ЗТІ
(в порядку пріоритетності)
1. Власне інформаційна
2. Ідентифікаційна
1. Ідентифікаційна
2. Власне інформаційна
3. Вказівна
4. Мотиваційно-емоційна
1. Вказівна
2. Наказово-розпорядча
3. Регламентна, обмежувальна, попереджувальна
1. Власне інформаційна
2. Вказівна
3. Регламентна
4. Попереджувальна
5. Мотиваційно-емоційна
6. Пропагандистська
1. Попереджувальна
2. Власне інформаційна
3. Вказівна
4. Регламентна, наказоворозпорядча та обмежувальна
1. Власне інформаційна
2. Вказівна
3. Мотиваційно-емоційна
1. Власне інформаційна
2. Вказівна
3. Описова
4. Мотиваційно-емоційна
1. Власне інформаційна
2. Регламентна
3. Обмежувальна
4. Попереджувальна
1. Власне інформаційна
2. Вказівна
3. Описова
1. Власне інформаційна
2. Вказівна
3. Попереджувальна
4. Описова

2. Аналіз змісту товарної інформації з позиції
висококонкурентного споживчого ринку, свідчить,
що сьогодні саме вона забезпечує як ефективність
поставок, так і вдосконалення логістичних ланцюжків у майбутньому. Виробники товарів і надавачі
послуг обґрунтовано вважають, що формування масиву інформаційних даних про власні вироби (інформаційне забезпечення), така ж важлива частина виробничої і комерційної діяльності, як розробка товарів, їхнє виготовлення чи традиційна товарна логістика. Звідси, інформацію про товари (продукцію,
послуги) можна і слід вважати специфічним активом
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суб’єктів комерційної діяльності, який потребує
постійного вивчення, формування та управління, так
само як і фінансові чи матеріальні активи.
3. Цінність будь-якого активу визначає ринок,
тому чим гостріша конкуренція на ринку, тим важливіша роль інформаційного забезпечення товару.
На стадії створення вітчизняного споживчого ринку,
коли “правила гри” диктували виробники, обсяги
інформації про більшість товарів з погляду вимог
“принципу 3Д” були недостатні, до того ж вона була
малодоступна для пересічного споживача. Відтак,
інформаційне забезпечення товарів ще не було активом в економічному сенсі, а їхня реальна споживна
цінність визначалась виключно споживними властивостями, що цілком відповідає канонам класичного
товарознавства. В умовах високої конкуренції на
“цивілізованому ринку роль споживних властивостей товарів дещо відходить на “другий план”, а на
перший – виступає їхнє інформаційне забезпечення
та якість товарної інформації.
4. Відомо, що конкурентоспроможність продукції – це її здатність відповідати вимогам ринку за
певними критеріями. Останніми тут є якісні і кількісні характеристики виробів, основною з яких є інтегральний показник якості. З погляду товарознавства –
це співвідношення рівня якості виробу до ціни його
споживання. Маркетологи ж вважають, що окрім рівня якості конкурентоспроможність виробів характеризується ще рівнем новизни товару, його іміджем та
інформативністю. Ринкова практика свідчить, що при
однаковому значенні співвідношення “якість/ціна”
товари з високим іміджем (проявляється через товарну марку) та оптимальним рівнем інформативності
потенційно більш конкурентоспроможні. Інформативність товарів тут також характеризується рівнем
якості інформації про їхні конкретні споживчі
переваги відповідно до вимог “принципу 3Д”.
5. В умовах сучасного ринку явища “фальсифікації” і “контрафакції” пов’язані, насамперед, з фізичним товарним обігом, у сенсі виробництва і продажу підроблених товарів. Виходячи з цього, правознавці небезпідставно вважають, що невід’ємним
елементом будь-якого товару, а значить, і ринкової
економіки є і має бути інформація про товари (послуги, роботи). З погляду товарознавства це цілком
логічно, оскільки якісне інформаційне забезпечення
товарів, тобто надання всім суб’єктам ринку такої
інформації, яка б відповідала їх інформаційним потребам, повинне захистити споживачів від потенційної шкоди, якої їм може завдати споживання недоброякісних та фальсифікованих виробів, і забезпечити, таким чином, реалізацію їх прав.
7. Висновки
Все вищесказане логічно вказує на те, що важливу роль у питаннях інформаційного забезпечення
комерційної діяльності на ринку товарів і послуг
повинні відігравати висококваліфіковані торгові працівники – товарознавці-комерсанти, товарознавціексперти, фахівці у галузі митної справи, маркетологи, менеджери з торгівлі тощо. Відомо, що їх фахова підготовка у вузах забезпечується, окрім інших,
комплексом товарознавчих дисциплін, базою для
освоєння яких є “Теоретичні основи товарознав-

ства”. Ми вважаємо, що відповідно до потреб сучасного ринку, перспективним напрямом для розширення предмету даної дисципліни є теоретичні і
практичні аспекти саме у галузі інформаційного забезпечення товарів. Відповідно з цим теоретичні результати наших досліджень впроваджено у навчальний процес Львівської комерційній академії і Донецького національному університету економіки та
торгівлі – у навчальні плани підготовки фахівців
ОКР “Магістр” товарознавчих спеціальностей введена навчальна дисципліна “Товарна інформація”.
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УКД 677.027.4: (677.31+677.494)
Гущак О. М.

ВПЛИВ ВИДУ ПРОТРАВЛЮВАЧА ТА ТРИВАЛОСТІ СОНЯЧНОГО
ОПРОМІНЕННЯ НА ЗМІНУ КОЛОРИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І
СВІТЛОСТІЙКІСТЬ ВОВНЯНИХ ТКАНИН, ПОФАРБОВАНИХ
ЕКСТРАКТОМ СУХОГО ЛИСТЯ ЧЕРЕМХИ
Анотація. Подано якісну і кількісну характеристику якості забарвлень, отриманих на вовняних
тканинах екстрактами листя черемхи, та показано вплив фарбувальної ванни одночасно з протравлюванням алюмокалієвими галунами, хромпіком, мідним і залізним купоросом та залізоамонійними галунами
на розширення та збагачення їх колірної гами. Вперше отримані дані, які характеризують
світлостійкість отриманих забарвлень і субстрату залежно від виду протравлювача та тривалості
опромінення.
Ключові слова: тканина вовняна, черемха, алюмокалієвий галун, хромпік, мідний і залізний купорос
залізоамонійний галун, колірний тон, насиченість, світлота, колірна гама

Huschak O.

THE INFLUENCE OF THE TYPE OF DRESSERS AND DURATION OF
SOLAR RADIATION ON THE CHANGE OF COLOR CHARACTERISTICS
AND LIGHT-WOOLEN FABRICS, STAINED CHERRY EXTRACT OF
DRIED LEAVES
Summary. Filed qualitative and quantitative characteristics as colors obtained for wool fabrics extracts of
leaves of cherry, and shows the influence of dyeing bath simultaneously with etching alyumokaliyevymy alum, hrompikom,
copper and iron sulfate and zalizoamoniynymy lace to expand and enrich their colors. The first findings that
characterize the light-received substrate and colors depending on the type of dressers and duration of exposure.
Keywords: wool fabric, cherry, alyumokaliyevyy alum, hrompik, copper and iron sulfate, alum zalizoamoniynyy, hue, saturation, svitlota, color scale
ясно-зелені або коричнево-червоні, блискучі.
Листки чергові, тонкі, видовжено-еліптичні, зверху
голі, знизу по жилках опушені, дрібнопилчасті, до
вершини загострені. Квітки дрібні, правильні, білі,
пахучі, в густих пониклих китицях. Плід — куля-

1. Вступ
Черемха – (Padus Mill, рос. назва – черёмуха) –
це дерево або високий кущ із сіро-чорною корою з
добре помітними білувато-сірими сочевичками на
ній, на зламі жовта, з характерним запахом. Пагони
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ста, чорна, солодка, терпка кістянка. Цвіте у травні.
Черемха росте в підліску мішаних і листяних лісів,
у чагарниках, біля річок, озер, канав, у ярах. Поширена майже на всій території України, крім
Степу і Криму [1, 6].
За літературними даними, для фарбування застосовують кору черемхи, яка забарвлює тканини та
шкіру в зелений і буро-червоний колір. Нами досліджено, що кора черемхи зафарбовує вовну у вохристо-червоний, вохристий, вохристо-бежевий, золотисто-коричневий, сіро-коричневий і сіро-оливковий кольори. Однак, судячи з хімічного складу,
фарбувальними є всі органи (квітки, листки, плоди). Плоди черемхи містять 1,5–2% флавоноїдів
(рутин, ізокверцетин), 5,4—16% антоціанів, органічні кислоти, вітаміни, ефірну олію, цукри, мінеральні речовини. Листки черемхи також містять
флавоноїди (кверцетин, кемпферол), антоціани (ціанідин), органічні кислоти, вітаміни, ефірну олію,
синильну кислоту, квітки — флавоноїди (гіперозид,
астрагалін), антоціани (ціанідин), фенолкарбонові
кислоти, кора — рутин, ізо-кверцитрин, дубильні
речовини (2—3 %) та інші сполуки. Черемха — лікарська, харчова, фітонцидна, медоносна, деревинна, декоративна рослина [3, 1].
2. Мета статті
дати комплексну характеристику якості забарвлень, отриманих на вовняних тканинах екстрактом листя черемхи;
вивчити залежність колористичних характеристик забарвлень від виду протравлювача;

оцінити вплив виду протравлювача на світлостійкість забарвлення та субстрату залежно від
тривалості сонячного опромінення тканин.
3. Виклад основного матеріалу
Об’єктом дослідження під час вирішення поставлених завдань була чистововняна камвольна
костюмна тканина арт. 74113 виробництва Київського АТ “Троянда”.
Фарбування екстрактом сухого листя черемхи
проводилося у кислій ванні без протравлювача
(рец.0) і з використанням алюмокалієвих галунів
15% від маси матеріалу (рец.1), хромпіку – 3%
(рец.2), мідного купоросу – 5% (рец.3), залізного
купоросу – 10% (рец.4) та залізоамонійних галунів
– 10% (рец.5). Фарбування проводилося одночасно
з протравлюванням.
Для фарбування застосовували листя черемхи
(городньої). Фарбувальний відвар виготовляли з
розрахунку 220г кореня на 1л відвару. Подрібнений
корінь заливали холодною м’якою водою, а потім
повільно нагрівали й кип’ятили на легкому вогні
протягом години. Після відціджування першого
відвару корінь удруге заливали водою і знову кип’ятили на слабкому вогні 1 год. Після відціджування другого відвару корінь утретє заливали водою і кип’ятили півгодини. Усі три відвари змішували й використовували для фарбування. Вовняну
тканину фарбували в кислій ванні з одночасним
протравлюванням. Кисла ванна містила 10% оцтову
кислоту (10г/л) [2].

Таблиця 1
Вплив виду протравлювача на зміну колористичних характеристик вовняних тканин,
пофарбованих екстрактом листя черемхи

Назва способу фарбування і
протравлювання тканин

1
Фарбування в кислій ванні
без протравлювання
Фарбування в кислій ванні з
одночасним
протравлюванням KAl(SO4)2
Теж, K2Сr2О7
Теж, CuSO4
Теж, FeSO4
Теж, Fe(NH4)(SO4)2
Теж, Cr (CH3COO3)
Теж, NH4Al(SO4)2
Теж, NH4NO3

Характеристики кольорів і відтінків забарвлення:
Спектроколориметрична оцінка,
Візуальна оцінка
відн. од.
код за
колірний
насиченість, світлота,
колір і відтінок
атласом
тон, Т
S
L
х)
кольорів
2
3
4
5
6
Жовто-оливковий

040506

82,60

24,77

51,53

Лимонний

020207

94,95

36,59

61,11

Жовто-зеленуватий
Темний
Золотисто-жовтий
Темний
Зелено-жовтий
Темно-оливковий
Темний Золотистолимонний
Лимонний
Жовто-коричневий

030605

82,39

23,68

46,02

020404

84,22

28,70

46,64

020903

83,82

15,48

34,45

020703

89,88

15,22

43,76

020408

85,66

34,76

46,37

020208
030407

93,80
81,65

34,76
26,20

59,41
51,82

*П р и м і т к а: х)у позначенні кольорів шестизначними кодами перші два знаки відповідають колірному тону
(номеру карти атласу), наступні два знаки – номерові відтінку за насиченістю і останні два знаки – ступеневі
світлоти [6].
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Якість отриманих забарвлень оцінювали за показниками колірного тону, насиченості та світлоти,
за широтою та різноманітністю колірної гами, а
також їх світлостійкістю до сонячного опромінення, а про якість субстрату – за інтенсивністю зниження розривних характеристик під впливом сонячної радіації.
Оцінку світлостійкості забарвлення і субстрату
тканин проводили за такою методикою: зразки
тканин закріплялися на дерев’яних рамах, які були
встановлені на даху будинку у м. Львові під кутом
45º до горизонту на південь. Щоб унеможливити
вплив на тканини дії опадів, роси та туману, їх
інсоляція проводилася тільки у безхмарний період
дня з 8 до 18 год. (травень-липень 2007 р.). Після
кожних 100 год. інсоляції частина зразків знімалася

галунами дозволяє значно розширити, поглибити та
збагатити гаму кольорів і відтінків. Встановлено
також, що, виявлена внаслідок візуальної оцінки,
зміна у показниках колірного тону, насиченості та
світлоти забарвлень у залежно від виду протравлювачів цілком узгоджується з результатом спектроколориметричної оцінки названих характеристик
забарвлень.
Так, наприклад, поява в кольорах темного відтінку після одночасного з фарбуванням протравлювання залізним купоросом і залізоамонійними галунами у всіх випадках веде до зниження показників
насиченості, а також зниження абсолютних значень
показників світлоти. Так само і щодо змін у колірних характеристиках, які обумовлені застосуванням
інших видів досліджуваних нами протравлювачів.

Таблиця 2
Вплив виду протравлювача та тривалості сонячного опромінення на світлостійкість вовняних тканин,
пофарбованих екстрактом сухого листя черемхи
№
з/п

Досліджувані показники

рец.0

х)

Вид обробки тканин х)
рец.1 рец.2 рец.3 рец.4

Загальний колірний контраст (од.ΔΕ) після
сонячного опромінення, год.:
100
12,43 11,97
200
13,09 14,64
300
13,10 16,10
Розривне навантаження тканини за основою (зразок
2
25х50 мм), Н
а) вихідний
120
117
б) після 100 год. сонячного опромінення
105
106
в) після 200 год. сонячного опромінення
95
98
г) після 300 год. сонячного опромінення
80
87
д) зниження розрахункового розривного наванта33,3
25,6
ження після 300 год. сонячного опромінення х)
*П р и м і т к а: х) зниження розрахункового розривного навантаження після
нення для відбіленої тканини за основою становило 22,9 %.

рец.5

1

для оцінки змін у світлостійкості забарвлень і субстрату. Загальна тривалість сонячного опромінення
тканин становила 300 год. (три періоди).
Оцінку світлостійкості забарвлень тканин після
відповідних періодів їх сонячного опромінення
проводили методами візуальної та інструментальної колориметрії, а субстрату – динамометричним
методом [4]. Зміну колірних характеристик забарвлень (світлоти, насиченості, колірного тону та
загального колірного контрасту) в процесі сонячного опромінення тканин оцінювали експертним і
спектроколориметричним методом (на спектроколориметрі “Пульсар”) з використанням розрахункових формул системи СІЕLхaхbх 5 . (Отримані результати досліджень наведені в табл. 1-2.) Як видно
з аналізу даних табл.1, унаслідок фарбування вовняної тканини екстрактом сухого листя черемхи у
кислій ванні без протравлювання на ній отримано
відповідне забарвлення жовто-оливкового кольору.
Фарбуванням з одночасним протравлюванням цієї
тканини алюмокалієвими галунами, хромпіком,
мідним і залізним купоросом і залізоамонійними

3,978
3,944
4,355

6,125
6,476
7,766

8,381
8,620
8,928

4,683
5,688
7,970

105
98
88
75

89
82
68
59

108
93
82
65

118
96
78
60

28,6

33,7

40,9

53,7

300 год. сонячного поромі-

З аналізу даних табл.2, видно, що світлостійкість отриманих забарвлень може змінюватися в
широкому інтервалі залежно від виду протравлювача.
Це відкриває можливість отримання заданої
світлостійкості забарвлення на вовняних тканинах
залежно від конкретного цільового їх призначення.
4. Висновки
Встановлено, що за інших рівних умов, фарбування в кислій ванні дозволяє отримати більш світлостійкі забарвлення. Ця закономірність, як правило, зберігається на всіх варіантах тканин (до і
після їх протравлювання) і найбільш помітна після
3-го періоду опромінення.
Разом з тим, виявлено, що рН фарбувальної ванни може мати неоднозначний вплив на фотоінгібувальну чи фотосенсибілізувальну дію досліджуваних нами протравлювачів. Так, наприклад, після
фарбування в кислій ванні протравлювання алюмокалієвими галунами (рец.1), залізоамонійними галунами (рец.5) і хромпіком (рец.2) веде до суттєвого
прискорення фотодеструкції забарвлення, а оброб-
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ка за рец. 3 і 4 (мідний і залізний купороси) є
нейтральною до процесу фотодеструкції забарвлення. Все це свідчить про необхідність індивідуального підбору окремих видів протравлювачів для
протравлювання тканин у кислому чи лужному середовищах і обов’язкового врахування впливу цих
чинників на світлостійкість отриманих забарвлень.
Значний вплив на глибину та інтенсивність фотодеструкції досліджуваних забарвлень, як видно з
аналізу даних табл.2, має також тривалість опромінення. Виявлено, що для всіх варіантів тканин
найбільш інтенсивна фотодеструкція відбувається
після першого періоду опромінення (100 год.), а
потім цей процес уповільнюється.
Неабиякий вплив вид протравлювачів має і на
світлостійкість субстрату. Як видно з аналізу даних
табл. 2, обрані нами протравлювачі можуть бути як
активними інгібіторами чи фотосенсибілізаторами
процесу фотодеструкції субстрату або, так і нейтральними до цього процесу. При цьому необхідно
зважати на те, що і сам екстракт сухого листя черемхи виявився активним фотосенсибілізатором
деструкції субстрату. Про це свідчить порівняння
інтенсивності зниження розривного навантаження
відбілених і пофарбованих зразків вовняної тканини. Наприклад, якщо розривне навантаження відбіленої вовняної тканини за основою після 300 год.
сонячного опромінення знизилося на 22,9%, то для
пофарбованої екстрактом сухого листя черемхи в
кислій ванні без протравлювання це зниження
становило відповідно 33,3%.

В подальшому планується робота щодо вивчення інших видів рослинних барвників та якісна і
кількісна характеристика забарвлення, отриманого
на бавовняних, вовняних, шовкових та капронових
тканинах.
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ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
УДК 664.36
Родак О. Я.

ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЇ ПРИРОДНИХ ДОБАВОК НА СТІЙКІСТЬ
СПРЕДІВ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ
Анотація. Вивчено вплив натуральних антиоксидантів у формі екстрактів лікарсько-технічної
сировини на зміну якості нових спредів. Встановлено позитивний вплив екстрактів трави меліси, трави
грициків, листя чорниці та листя брусниці на гальмування окиснювальних і гідролітичних процесів
жирової основи спредів.
Ключові слова: спреди, природні добавки, антиоксиданти, трава меліси, трава грициків, листя
чорниці, листя брусниці, стійкість під час зберігання, якість

Rodak O.

RESEARCH OF ACTION OF NATURAL ADDITIONS ON
THE SPREADS STABILITY IN STORAGE
Summary. The effect of natural antioxidants based on the extracts of industrial and pharmaceutical raw
materials on the quality of blend new spreads has been studied. Positive influence of extracts of grass of balm
lemon, grass of blindweed, leaves of whortleberry and leaves of clusterberry is set on braking of oxidation
processes of fatty basis of spreads.
Keywords: spreads, natural additions, antioxidants, grass of balm lemon, grass of blindweed, leaves of
whortleberry, leaves of clusterberry, stability in storage, quality
сповільнення окиснювальних і гідролітичних процесів харчових жирів та жировмісних продуктів.
Наприклад, екстракт розмарину використовують як
інгібітор окиснення жирових емульсійних продуктів у кількості 0,3 – 0, 1% [3, 4].
Російськими науковцями розроблено БАД для
харчових жирів, які мають антиоксидантні властивості. Вони складаються із суміші рослинних олій і
СО2-екстракту з плодів шипшини, гвоздики, деревію, вегетативних тканин м’яти та ехінацеї, трави
звіробою [5–7].
Білоруськими вченими досліджено антиоксидантну дію екстрактів шавлії лікарської, чабера
гірського, гісопу лікарського, м’яти перцевої, чебрецю повзучого, материнки звичайної. Визначено
можливість використання екстрактів лікарських
рослин для подовження терміну зберігання спредів
[8].
Вагомий внесок у дослідження стабілізуючої
дії багатьох природних сполук на якість жирів та
жировмісних продуктів зробив І. В. Сирохман. Зокрема, ним досліджені антиоксидантні властивості
амінокислот триптофану, метіоніну, цистеїну, а
також таніну, кверцетину, морину, барвника чайного коричневого і жовтого, пірокатехіну, трави деревію, череди, шавлії, фіалки триколірної, бадану,
імбиру, гвоздики, насіння лимонника, плодів шип-

1. Вступ
Питання забезпечення необхідного, з точки зору умов реалізації і споживання харчових продуктів, терміну зберігання набуває першочергового значення. Важливо не лише виробити харчовий продукт, але й ґарантувати його безпеку та споживні
властивості протягом визначеного періоду часу.
Такі жирові продукти, як спреди – нестійкі у
зберіганні та піддаються небажаній зміні якості.
Найбільш характерним для них є окиснювальне
перетворення. Продукти окиснення негативно впливають не тільки на органолептичні властивості
спредів, а й знижують їх біологічну ефективність.
Тому запобігання окиснювального псування спредів має важливе біологічне та економічне значення
[1].
У харчовій промисловості застосовують різноманітні способи інгібірування окиснення ліпідів.
Одним із сучасних підходів для вирішення цієї
проблеми є використання інгібіторів природного
походження – фітодобавок. Зокрема, підвищений
інтерес мають антиоксиданти екстрактів рослин, до
складу яких входять фенольні сполуки, фітонциди,
дубильні речовини, вітаміни, органічні кислоти,
ефірні олії та ін. [2].
Дослідження багатьох вчених підтверджують
позитивний вплив природних антиоксидантів на
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Перекисне число, ммоль/кг 1/2 О

шини, подрібнених зародкових пластівців пшениці,
ефіророзчинних екстрактів суцвіття вільхи й ін. [9].
До інноваційних розробок у сфері природних
антиоксидантів, які пропонує компанія DSM, належать екстракт біофлавоноїдів високого ступеня
очистки з листя зеленого чаю під ТМ “ТЕАВИГО”.
Доведено, що внесення в рецептуру спредів 0,1%
екстракту зеленого чаю дозволяє більше ніж у 3
рази знизити накопичення пероксидів у продукті
під час зберігання [10].
2. Постановка завдання, мета статті
Метою наших досліджень був пошуком ефективних природних антиоксидантів для захисту спредів
від окислювальних і гідролітичних перетворень.
3. Результати
Нами досліджено зміни під час зберігання за
температури (2 ± 2) ºС органолептичних і фізикохімічних (перекисне, кислотне та бензидинове числа) показників якості нових спредів, у які було додано 0,5% екстракту трави грициків звичайних, трави меліси лікарської, листя брусниці, листя чорниці.
Спреди пакували у полістиролові коробки масою нетто 200 г. Якість спредів встановлювали безпосередньо після виготовлення та через кожні 15
діб протягом 180 діб холодильного зберігання.
Тривале зберігання спредів за температури (2 ±
2) ºС призвело до зміни органолептичних показників контрольного зразка (без добавок) вже на 60 добу, зокрема в ньому було виявлено легке пожовтіння поверхні. Подальше зберігання посилило по-

гіршення органолептичних показників спреду без
добавок, що тотожне величині перекисного числа.
Так, на 75 добу холодильного зберігання у контролі
виявлений присмак прогірклого жиру, а перекисне
число досягло гранично допустимого значення (10
ммоль / кг ½ О). Після 120 діб у контрольному зразку були зафіксовані початкові ознаки пліснявіння,
які посилювались у процесі подальшого зберігання.
Серед дослідних зразків із добавками, найбільш
помітна зміна органолептичних властивостей відбувалася у спреді “Ніжний”, який відрізнявся найнижчим вмістом жиру (60%). На 90 добу зберігання
за температури (2 ± 2) ºС у даному зразку встановлені ознаки пожовтіння поверхні, на 105 добу –
легкий присмак прогіркання жиру, а після 165 діб
було виявлено вогнища плісняви.
У спреді “Каротиново-брусничний” пожовтіння
поверхні продукту спостерігалось після 105 діб холодильного зберігання, а погіршення смакових
властивостей – на 135 добу. Аналогічні зміни в
спреді “Каротиново-чорничний” були виявлені на
120 і 150 добу відповідно.
Найвищою стійкістю під час зберігання відзначився спред “Оригінальний” з доданням 0,5%
екстракту трави грициків. Слід відмітити, що цей
спред характеризується найвищою масовою часткою жиру – 72,5% та найнижчим вмістом молочного жиру – 25%. На кінець зберігання (180 доба) у
спреді “Оригінальний” було виявлено незначне
погіршення смакових властивостей, а пожовтіння
поверхні продукту з’явилось після 150 діб холо-
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Рис. 1. Вплив природних добавок на зміну перекисного числа спредів під час
зберігання за температури (2 ± 2) ºС
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дильного зберігання.

перекисного числа – у середньому 150 – 165 діб
проти 105. На нашу думку, тривалий індукційний
період цим спредам забезпечують не лише відповідні екстракти рослин, а й складові червоної пальмової олії, що входять до рецептури спредів. Червона пальмова олія є багатим джерелом каротиноїдів, токоферолів і токотриєнолів, коферменту
Q 10, синергізм яких з біологічно активними компонентами листя брусниці та чорниці обумовлює високу антиоксидантну дію.
Після 180 діб зберігання за температури (2 ± 2)
ºС кількість первинних продуктів окислення у спредах “Каротиново-брусничний” і “Каротиново-чорничний” була в 1,5 і 1,7 раза відповідно нижча,
порівняно з контролем.
Спред “Оригінальний” характеризується підвищеною стійкістю до окиснення. Так, після 180 діб
холодильного зберігання кількість пероксидів у
ньому не перевищувала значення 10 ммоль / кг ½
О, яке вважається гранично допустимим для спредів. Наприкінці зберігання ефективність екстракту
трави грициків щодо гальмування накопичення перекисних сполук жирової основи спреду становила
3,7 раза.
Стабілізуючу дію природних антиоксидантів
під час зберігання спредів за температури (2 ± 2) ºС
оцінювали також за вмістом вільних жирних кислот
(рис. 2).

З наведених даних простежується тісний зв’язок між зміною органолептичних показників спредів та величиною їх перекисного числа. Погіршення смакових властивостей спредів відбувалося в
момент наближення значення перекисного числа до
10 ммоль / кг ½ О.
Аналізуючи вплив природних добавок на динаміку зміни перекисних чисел спредів, необхідно
зазначити, що протягом перших 45 діб холодильного зберігання абсолютні значення перекисного
числа спредів з додаванням екстрактів ЛТС були
незначними – в межах 1,2 – 2,2 ммоль / кг ½ О, тоді
як контрольного зразка в 1,5 – 3 раза вищими ( рис. 1).
Подальше зберігання спредів за температури (2
± 2) ºС призвело до помітного накопичення пероксидів, особливо в контролі. Так, на 90 добу зберігання різниця між контролем і спредами становила:
спред “Ніжний” – 1,5 раза, спред “Каротиновобрусничний” – 3 рази, спред “Каротиново-чорничний” – 3,6 раза, спред “Оригінальний” – 6,3 раза.
Тривале холодильне зберігання (180 діб) послабило антиоксидантну активність природних добавок, що зумовлене частковим їх витрачанням на
інгібірування перекисних радикалів.
На відміну від спреду “Ніжний”, жирова основа
вершково-рослинних спредів “Каротиново-брус-
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Рис. 2. Вплив природних добавок на зміну кислотного числа спредів під час
зберігання за температури (2 ± 2) ºС

ничний” і “Каротиново-чорничний” містить на 20%
більше молочного жиру, однак ці зразки значно
пізніше досягли гранично допустимого значення

Початковий рівень кислотних чисел контролю
та нових спредів з добавками був незначний. Під
час подальшого зберігання спостерігалось їх посту-
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пове накопичення з наступним стрімким зростанням, особливо в контрольному зразку. Так, після
60 діб зберігання кислотне число спреду без добавок було в 4,3 раза вищим від його початкового
значення, а спредів з добавками рослинних екстрактів на 74,9 – 37,2 % меншим, ніж у контролі.
Слід відмітити, що всі природні антиоксиданти
гальмували перебіг процесу гідролізу жирової
основи нових спредів, однак інтенсивність дії кожної добавки була різною. Якщо в контрольному зразку максимально допустима кількість вільних жирних кислот – 0,8 мг КОН була зафіксована після 90
діб холодильного зберігання, то у спреді “Ніжний”
– після 120 діб. Тобто, додавання до спреду “Ніжний” 0,5% екстракту трави меліси, в порівнянні з

чення кислотного числа у спреді було зафіксована
лише в кінці експерименту (180 доба).
У спреді “Оригінальний” на кінець досліджень
кислотне число становило 0,542 мг КОН, що в 4,48
раза нижче, ніж у контролі. Тобто, екстракт трави
грициків, який було включено до рецептури спреду
“Оригінальний”, був найбільш активним щодо
гальмування накопичення вільних жирних кислот.
Під час зберігання спредів частина пероксидів
перетворювалась у карбонільні сполуки, які реагують із бензидином. За результатами наших досліджень, бензидинове число усіх дослідних зразків
спредів після 30 діб зберігання за температури (2 ±
2) ºС залишалось на низькому рівні (рис. 3).
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Рис. 3. Вплив природних добавок на зміну бензидинового числа спредів під
час зберігання за температури (2 ± 2) ºС

контролем, частково сповільнює накопичення вільних жирних кислот, однак суттєвого впливу на процес гідролізу жирової основи спреду немає.
Спред “Каротиново-брусничний” містив максимально допустиму кількість вільних жирних кислот
після 165 діб зберігання за температури (2 ± 2) ºС.
Отже, біологічно активні компоненти листя брусниці: глікозиди, похідні гідрохінону, органічні кислоти, катехінові, дубильні речовини, флавоноїди,
лікопін, проявили помітну дію на інтенсивність накопичення вільних жирних кислот у цьому спреді.
Листя чорниці містить дубильні речовини, таніни, органічні кислоти, вітамін С, каротиноїди,
флавоноїди, ефірну олію та ін., які суттєво вплинули на процес гідролізу жирової основи спреду
“Каротиново-чорничний”. Гранично допустиме зна-

Із збільшенням тривалості зберігання, кількість
карбонільних сполук у жировій основі спредів поступово зростала. За 90 діб холодильного зберігання
бензидинове число контрольного зразка зросло в
4,3 раза порівняно з початковим значенням, тоді як
спредів з добавками природних антиоксидантів – у
2,3–3,6 раза.
За 180 діб холодильного зберігання бензидинове число жирової основи спреду “Оригінальний”
було в 3,7 раза нижчим, аніж у контролі. Отже,
складові трави грициків (аскорбінова кислота, алкалоїди, дубильні речовини, флавоноїди) ефективно
гальмували утворення карбонільних сполук.
Високу стабілізуючу дію виявили біологічно
активні речовини екстракту листя чорниці у спреді
“Каротиново-чорничний”, в якому на кінець дос-
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ліджень карбонільних сполук було в 2,1 раза менше, порівняно з контрольним зразком.
Помірні антиоксидантні властивості щодо гальмування накопичення вторинних продуктів окиснення жирової основи спреду проявили сполуки трави меліси та листя брусниці. Після 180 діб зберігання за температури (2 ± 2) ºС бензидинове число
спреду “Ніжний” було нижчим порівняно з контролем в 1,4 раза, а спреду “Каротиново-брусничний”
– в 1,5 раза.
4. Висновки
Таким чином, за результатами досліджень встановлено, що у спредах із доданням екстрактів трави
меліси, грициків, листя чорниці та брусниці відчутне гальмування утворення пероксидів, вільних жирних кислот і карбонільних сполук, а відповідно
уповільнення процесів окиснення та гідролізу. Це в
свою чергу свідчить про перспективу та доцільність застосування дослідних природних антиоксидантів у олійножировій промисловості з метою подовження термінів зберігання харчових жирів та
жировмісних продуктів.
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СУЧАСНА ОЦІНКА СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРАДИЦІЙНИХ І
НОВИХ ФРУКТОВО-ОВОЧЕВИХ ПОРОШКІВ
Анотація. Висвітлені результати поліпшення споживних властивостей фруктово-овочевих порошків. Встановлено, що за досліджуваними показниками, найвищі споживні властивості мають фруктовоовочеві порошки з чорної смородини, чорноплідної горобини, шипшини, плодів калини, глоду, обліпихи та гарбуза.
Ключові слова: фруктово-овочеві порошки, антиоксиданти, стабілізатори, згущувачі

Fil M.

CURRENT ASSESSMENT CONSUMPTION PROPERTIES OF
TRADITIONAL AND NEW FRUIT AND VEGETABLE POWDERS
Summаry. The known results for the Advancement Consumption properties of fruit and vegetable powders.
Established that the study indicators Consumption properties are the highest fruit vegetable powders with black
currant, chornoplidnoyi mountain ash, wild rose, viburnum fruits, hawthorn, buckthorn and pumpkin.
Keywords: fruit and vegetable powders, antioxidants, stabilizers, thickener
Перспективним є зниження калорійності продуктів харчування та підвищення їх харчової цінно-

1. Вступ
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сті шляхом збагачення їх вітамінами та мінеральними речовинами за рахунок нетрадиційної сировини. Відомо, що овочева продукція характеризується високим вмістом харчових речовин, які проявляють функціональні речовини.
2. Постановка завдання, мета статті
Із ягід, фруктів та овочів виггтовляють сухі
порошки, які можна зберігати й використовувати як
швидко відновлювальні харчові продукти чи смакові добавки з органолептичними властивостями
притаманними вихідній сировині. Можна збагатити
раціон харчування вітчизняних споживачів новими
продуктами оздоровчої дії завдяки клітковині, пектиновим речовинам та інуліну, які виконують Геропротекторні та антиоксидантні функції в організмі
людини [1; 2].
Розроблено технологію виробництва фруктових
і овочевих інстант-порошків, призначених для використання відновлених соків та пюре, а також
компонентних добавок у кондитерські, м’ясні і молочні продукти, у тому числі для дитячого харчування [3].
Комплексні порошкоподібні напівфабрикати на
основі овочів та фруктів значно поліпшують склад
борошняних кондитерських виробів. Порошки із
чорної смородини, чорноплідної горобини і шипшини містять велику кількість біологічно активних
речовин [ 4].
В. Дробот, Н. Сухою розроблено хліб з додаванням у тісто гарбузового порошку. Внаслідок цього
відбувається інтенсифікація бродіння, зменшення
в’язкості, підвищення кислотності тіста, що сприяє
скороченню тривалості його дозрівання на 20-50
хв., а вистоювання – на 5-10 хв. Скорочення технологічного процесу збільшується з підвищенням дозування гарбузового порошку. Збагачений гарбузовим порошком, хліб характеризується більшим
об’ємом і такою ж пористістю.
Розширення асортименту продукції підвищеної
харчової цінності, а також переорієнтація підприємств на випуск переважно нових видів виробів, які
відповідають сучасним вимогам науки про функціональне харчування, – актуальне завдання кондитерської промисловості. Для досягнення цієї мети
важливе значення має розробка виробів, збагачених
різними біологічно-активними речовинами, які не
тільки сприятливо впливають на здоров’я людини,
але мають позитивний вплив на технологічний процес виробництва і якість виробів. Залежно від рецептури у вироби для підсилення ефекту збагачення, додатково вводять продукти рослинного походження (у вигляді сухих порошків), які містять
біологічно активні речовини.
3. Результати
Досліджено вплив гарбузових порошків і тривалості заморожування на газоутворення в тісті для
піци. Внесення в тісто гарбузового порошку в кількості 1% і 2% призводить до збільшення об'єму вуглекислого газу, виділення з тістових заготовок, що
свідчить про інтенсифікацію процесу бродіння.
Завдяки внесенню гарбузового порошку під час
приготування тіста для піци можна підвищити
якість напівфабрикату, отримати продукт функціо-

нального призначення за рахунок необхідних для
життєдіяльності людини мінеральних мікронутріентів рослинного походження [5].
Серед перспективних добавок у технології листкових виробів виділяють порошки з плодів калини,
глоду та обліпихи. Вони збагачують вироби вітамінами, органічними кислотами, антиоксидантами.
Наявність речовин з антиоксидантними властивостями (поліфенольних речовин та каротиноїдів)
зумовлює уповільнення окисних процесів, що
відбуваються в жировому компоненті листкового
тіста під час випікання та під час зберігання виробів. Заміна частини борошна гарбузовим порошком у рецептурі сирників забезпечує виробам
приємний смак і запах гарбуза, однорідну ніжну
консистенцію, привабливий зовнішній вигляд та
золотисте забарвлення продукта.
Порошок жому гарбуза як природний загущувач і стабілізатор використовують у виробництві
майонезу. Додавання гарбузового жому в майонез
– 1,2 г дозволяють знизити масову частку рослинної олії на 40%, а яєчного порошку – на 10%.
Внесення пектиновмісних порошків до рецептури борошняних кондитерських виробів покращує
еластичність і формування тіста, а вологоутримуюча властивість порошку дає змогу довше зберігати свіжість борошняних кондитерських виробів
і (до 12-24 год.), на 4-5% збільшується вихід готових виробів, заощаджується пшеничне борошно.
За допомогою додавання гарбузового порошку
виробляють пряники “Денсаулик” і “Жаналик”. Ці
вироби характеризуються підвищеною біологічною
та харчовою цінністю, а завдяки низькому вмісту
жиру та вуглеводів їх рекомендують як високоефективні продукти для профілактики захворювань
органів травлення, ожиріння, діабету. Овочеві порошки використовують також у поєднанні з молочними продуктами. Овочево-молочні порошки містять значну кількість вуглеводів, білків, жирів
(табл.1).
Таблиця 1
Харчова цінність овочево-молочних порошків

Назва порошку
Кабачковомолочний
Динно-молочний
Морквяномолочний
Буряковомолочний

Вміст основних
речовин, г/100 г
білки
жири вуглеводи
16,0

12,0

66,0

15,0

14,0

64,2

13,1

6,6

80,3

17,1

13,6

64,6

Перспективним збагачувачем кондитерських
виробів може стати порошок із шпинату. Він
містить до 33% азотистих речовин, 15,1- вуглеводів
(без клітковини), 18,7 – клітковини, 3,0 – жирів, 5,6
– пектинових речовин, до 20 – мінеральних речовин і 2,15% органічних кислот. Фізіологічне значення порошку полягає у підвищенні вмісту гемог-
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лобіну в крові, а також у лікуванні онкологічних
захворювань.
Фруктово-ягідні порошки поповнюють борошняні кондитерські вироби цінними біологічно активними речовинами. Використання 3-10% порошків із
шроту з дикорослих ягід - черемхи, лимонника у
виробництві борошняних кондитерських виробів
дозволяє виключити з їх рецептури кислоти, ароматизатори, барвники і водночас поліпшити органолептичні показники.
Порошок кропиви дводомної у рецептурі печива (0,25-3,24%) підвищує якість і надає відповідне
забарвлення виробам.
4. Висновки
Отже, удосконалення технології виготовлення
фруктово-овочевих порошків дуже багато, але виробництво їх особливо базується переважно на
експериментальних дослідженнях без широкого
впровадження у виробництво, що обмежує виробничий асортимент і якість багатьох видів. Тому
значна частка цих продуктів імпортується на ринок,
що не відповідає економічним і соціальним інтересам держави.
У подальшому для розробки нових фруктовоягідних порошків проводитимуться пошуки і дослідження нової нетрадиційної сировини для використання у кондитерському виробництві.
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ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКИСЛЮВАЛЬНОГО ВПЛИВУ ПРИРОДНИХ
ДОБАВОК НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ ПЕЧИВА ЦУКРОВОГО
Анотація. Розглянуто зміни показників якості нового печива цукрового під час зберігання. Підтверджено доцільність використання природних добавок-антиоксидантів з метою подовження терміну
придатності печива цукрового до споживання.
Ключові слова: печиво цукрове, природні добавки, показники якості, продукти окислення

Davydovych О.

RESEARCH OF ANTIOXIDIZING INFLUENCE OF NATURAL ADDITIONS
IS ON MAINTAINANCE OF QUALITY SUGAR COOKIES
Summary. The changes of indexes of quality of new thin captain of saccharine are considered during
storage. Expedience of the use of natural additions-antioxidants is confirmed with the purpose of lengthening the
term of fitness of thin captain saccharine to the consumption.
Keywords: sugar cookies, natural additives, indexes of quality, oxidation products
Саме тому для того, щоб подовжити термін зберігання борошняних кондитерських виробів, в тому
числі і печива цукрового, необхідно чітко сформулювати основні причини, що впливають на збереження якості готової продукції 1 .
За розробленою А. М. Дорохович класифікацією борошняних кондитерських виробів, згідно з
домінуючими факторами, які позначаються на якості виробів під час зберігання, печиво цукрове від-

1. Вступ
Борошняні кондитерських виробів досить різні
за органолептичними, структурно-механічними та
фізико-хімічними показниками. Кожну з груп борошняних кондитерських виробів виготовляють за
своєю особливою технологією, з певним набором
сировинних інгредієнтів і згідно з уніфікованими
рецептурами. Це й визначає їхні властивості та термін зберігання 1 .
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носиться до першої групи. Для цієї групи характерним є вміст значної кількості жиру і низька вологість (6-7%). Тому їх якість зумовлена, передусім,
поведінкою ліпідного комплексу, тобто швидкістю
псування жирів 1 .
Ліпідна фракція печива цукрового піддається
хімічним і біохімічним перетворенням, які активізуються під дією світла, кисню, тепла, вологи, іонів
перехідних металів, а також мікроорганізмів і ряду
ферментів 2 . Розвиток окислювальних процесів
призводить до накопичення в ліпідній фракції різних хімічних сполук, пероксидів, альдегідів, кетонів, низькомолекулярних кислот, оксикислот та ін.
Внаслідок цього під час зберігання змінюються
органолептичні властивості печива цукрового, і з
урахуванням глибини автоокислення відчувається
погіршення запаху та смаку. В кінцевому результаті такі продукти стають небезпечними 2, 3 .
Стійкість печива до автоокислення залежить
від рецептурного складу. Так, одним із способів
гальмування окислення жирів є використання природних антиоксидантів. Дія більшості антиокислювачів заснована на їх здатності реагувати з вільними радикалами з утворенням малоактивних сполук.
2. Постановка завдання
Основним завданням є розроблення рецептури
печива цукрового з включенням таких видів природних добавок, які дозволяють підвищити його
біологічну цінність та стійкість під час зберігання.
3. Результати досліджень
Для вирішення поставленого завдання нами
розроблено рецептуру і виготовлено виробничу партію нового печива цукрового „Пелюсток”. Як контрольний зразок було обрано печиво цукрове з борошна першого сорту „Наша марка”. Для сповільнення процесу окислення ліпідної фракції нового
печива цукрового „Пелюсток” у рецептуру включено порошок листя меліси лікарської у кількості
2,0% (2,32 кг/т). Слід зазначити, що рецептура печива цукрового „Пелюсток” захищена патентом на
корисну модель України.
Порошок листя меліси лікарської включає від
0,05 до 0,33% ефірної олії (в її складі є цитраль
(60%), ліналоол, гераніол, цитронелал, міоцен, альдегіди), до 5% дубильних речовин, янтарну, кавову,
хлорогенову, олеанолову та урсолову кислоти,
аскорбінову кислоту (140-150 мг/100 г), каротин
(7 мг%), цукри (стахіозу) й мінеральні солі. Препарати меліси лікарської використовують при лікуванні захворювань травного каналу, печінки, панкреатиту, цукрового діабету, запальних процесів сечостатевої системи тощо 4, 5 .
Антиоксидантні властивості цієї добавки нами
було встановлено в результаті експериментальних
досліджень на жировій основі маргарину, який є
основним компонентом печива цукрового. При
цьому вивчались зміни окислювального і гідролітичного характеру в модельних умовах (прискорено-кінетичним методом за температури (98 2) °С
з вільним доступом кисню повітря). Доведено, що
найефективнішою концентрацією цієї добавки є
2,0% до маси жирової основи. Використання такої

кількості порошку листя меліси лікарської дозволяє
сповільнити накопичення пероксидів в 2,0 раза та
продуктів гідролізу – в 1,7 раза, порівняно з контролем (жирова основа маргарину без добавок).
Встановлено, що термін зберігання борошняних кондитерських виробів, в тому числі і печива
цукрового, визначається двома комплексами показників якості: перший – показники, які не повинні
змінюватися протягом усього терміну зберігання
(органолептичні та фізико-хімічні показники); другий – показники, які змінюються під час зберігання
(мікробіологічні) і характеризують окислювальне
перетворення виробів 6 .
Саме тому, нами досліджено зміни органолептичних і фізико-хімічних показників під час зберігання печива цукрового упакованого у ящики з
гофрованого картону (вагове) за температури
(18 2) °С і відносної вологості повітря 75% та за
температури (6 2) °С і нерегульованої відносної
вологості повітря. Якість контролювали з інтервалом 1 місяць до виникнення ознак псування.
За органолептичними показниками зміну якості
печива цукрового, яке зберігалось за температури
(18 2) °С і відносної вологості повітря 75% протягом трьох місяців, не виявлено, що відповідає терміну придатності до споживання згідно ДСТУ
3781-98. У печиві, що зберігалось за температури
(6 2) °С і нерегульованої відносної вологості повітря, змін органолептичних показників не було встановлено навіть після 6 місяців зберігання.
Після цього періоду зберігання найбільш помітні зміни органолептичних показників встановлено у
печиві цукровому, яке зберігалось за температури
(18 2) °С і відносної вологості повітря 75%. У контрольному зразку відчувався злегка прогірклий присмак та були відхилення в консистенції. Незначне
знебарвлення було зафіксовано у печива „Пелюсток”.
У новому печиві цукровому, що зберігалось за
температури (6 2) °С і нерегульованій відносній
вологості повітря, аналогічні зміни настали тільки
після 7,5 місяців зберігання.
Після 8 місяців зберігання за температури
(18 2) °С якість досліджуваних зразків печива цукрового поступалася початковій у вираженості аромату й смаку, інтенсивності кольору, консистенції.
За органолептичними показниками контрольний
зразок став непридатним до споживання.
Зміну якості ліпідної фракції печива цукрового
визначали за нагромадженням перекисних, карбонільних сполук, які реагують з бензидином та вільних жирних кислот. Перекисні числа ліпідної фракції печива цукрового, яке закладалось на зберігання, досить низькі, що свідчить про їх високу
якість (рис. 1).
Протягом гарантійного терміну зберігання (3
міс.) за температури (18 2) °С і відносної вологості
повітря 75% кількість пероксидів ліпідної фракції
печива „Пелюсток” збільшилась у 2,3 раза, а контролю – у 3,6 раза порівняно із початковою.
Складові листя меліси лікарської проявили
антиоксидантну активність протягом всього періоду дослідження печива цукрового Пелюсток. За
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період тривалого зберігання (8 міс.) у ліпідній
фракції за температури (18 2) °С перекисне число
підвищилось у 6,5 раза, тоді як у контрольному
зразку – у 11 разів.

Слід зазначити, що протягом усього терміну
зберігання (8 міс.) кількість пероксидів у досліджуваних зразках печива цукрового не перевищувала 0,08 % І2, за винятком контролю, що зберіКонтроль

0,14

y = 0,0149t + 0,0026
R2 = 0,9635

0,12

Пелюсток

0,1

П.ч., % І2

y = 0,0077t + 0,0041

0,08

R2 = 0,9560

0,06
0,04
0,02
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Тривалість зберігання, міс.
Контроль

Пелюсток

Рис. 1. Зміна перекисного числа ліпідної фракції печива цукрового Пелюсток, що зберігалось
за температури (18 2) °С і відносної вологості повітря 75%

За дослідженнями А. М. Дорохович, помітне
погіршення органолептичних показників спостерігається у борошняних кондитерських виробах,
перекисне число яких перевищує 0,08 % І2 1, 7 .

гався за стандартних умов.
Холодильне зберігання за температури (6 2) °С
з нерегульованою відносною вологістю повітря сповільнило накопичення пероксидів у ліпідній фракції печива цукрового Пелюсток. Перекисне число за 8 міКонтроль
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Рис. 2. Зміна перекисного числа ліпідної фракції печива цукрового Пелюсток, що зберігалось за
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температури (6 2) °С і нерегульованої
відносної вологості повітря

сяців зберігання було 2,0 раза менше, ніж у ліпідній
фракції печива, що зберігалось за стандартної температури. Низька температура забезпечила помірне
окислення ліпідної фракції печива цукрового протягом усього терміну зберігання (рис. 2).
Крім первинних продуктів окислення, у ліпідній фракції печива цукрового накопичуються і продукти гідролізу (рис. 3).

які реагують з бензидином. Нами досліджено зміну
бензидинового числа ліпідної фракції нового печива цукрового „Пелюсток”. Результати досліджень
наведені у табл. 1.
За результатами наших досліджень, бензидинове число ліпідної фракції печива цукрового Пелюсток після 2 міс. зберігання залишалось на низькому рівні.
Контроль
y = 0,2064t + 0,6783
R2 = 0,9624
Пелюсток
y = 0,1391t + 0,7306
R2 = 0,9953

2,5
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Рис. 3. Зміна кислотного числа ліпідної фракції печива цукрового „Пелюсток”, що зберігалось
за температури (18 2) °С і відносної вологості повітря 75%

Як видно з даних рис. 3, за стандартних умов
зберігання найбільше вільних жирних кислот накопичилось у контрольному зразку. Так, після 3 міс.
зберігання кількість їх зросла у 2,6 раза, порівняно
із початковим значенням. Водночас у ліпідній
фракції печива „Пелюсток” цей показник зріс в 1,6
раза. Наприкінці зберігання (8 міс.) у ліпідній фракції печива Пелюсток кількість вільних жирних кислот збільшилась тільки у 2,6 раза, тоді як контролю
– у 4,1 раза.
Холодильне збігання ефективно гальмувало накопичення продуктів гідролізу жиру ліпідної фракції, аналогічно як і пероксидів. Кислотне число у
контрольному зразку за 3 міс. зберігання збільшилось у
2,3 раза, а печива Пелюсток – лише у 1,5. За 8 місяців
зберігання цей показник збільшився у контролі в
2,9, а в новому печиві – в 1,8 раза (рис. 4).
Рис. 4. Зміна кислотного числа ліпідної фракції
печива цукрового „Пелюсток”, що зберігалось за
температури (6 2) °С і нерегульованої відносної
вологості повітря.
Під час зберігання печива цукрового частина
пероксидів перетворюється в карбонільні сполуки,

Протягом 3 міс. за температури зберігання
(18 2) °С і відносної вологості повітря 75% у новому печиві цукровому „Пелюсток” бензидинове
число збільшилося в 1,5 раза порівняно з початковим значення. У контролі за цей період кількість
карбонільних сполук зросла в 2,0 раза. Після 8 міс.
Зберігання бензидинове число ліпідної фракції печива „Пелюсток” збільшилось у 2,9 раза, тоді як у
контролі – у 4,0 рази (порівняно з вихідним значенням).
Зберігання нового печива цукрового за температури (6 2) °С і нерегульованої відносної вологості повітря дозволило сповільнити процес утворення
карбонільних сполук. Так, після 8 міс. зберігання їх
кількість у ліпідній фракції печива „Пелюсток”
збільшилася в 1,7 раза, а у контролі – у 2,3 раза.
Методами математичної обробки встановлено,
що всі значення парних коефіцієнтів кореляції між
тривалістю зберігання та перекисним, кислотним і
бензидиновим числами близькі до одиниці. Це підтверджує досить сильний зв’язок і дозволяє прогнозувати тривалість зберігання печива цукрового „Пелюсток”.
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Рис. 4. Зміна кислотного числа ліпідної фракції печива цукрового Пелюсток, що зберігалось за
температури (6 2) °С і нерегульованої відносної вологості повітря

Таблиця 1
Зміна бензидинового числа ліпідної фракціїпечива цукрового Пелюсток, E

Тривалість
зберігання, міс.
0
2
4
6
8

1%
1см

р 0,05; n = 3
Умови зберігання, назва печива
Температура (18 2) °С, відносна
Температура (6 2) °С, відносна
вологість повітря 75 %
вологість повітря нерегульована
Контроль
Пелюсток
Контроль
Пелюсток
0,146 0,007
0,118 0,006
0,146 0,007
0,118 0,006
0,196 0,010
0,148 0,007
0,203 0,010
0,127 0,006
0,375 0,019
0,211 0,011
0,258 0,013
0,142 0,007
0,429 0,021
0,291 0,015
0,307 0,015
0,175 0,009
0,579 0,029
0,337 0,017
0,339 0,017
0,201 0,010

3. Сирохман И. В. Кондитерские изделия из
нетрадиционного сырья / И. В. Сирохман. – К.:
Техніка, 1987. – 197 с.
4. Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / [відп. ред. А. М. Гродзинський]. – К.: Голов.
Ред УРЕ, 1991. – 544 с.
5. Товстуха Є. С. Фітотерапія / Є. С. Товстуха.
– К.: Здоров’я, 1990, – 304 с.
6. Скокан Л. Е. Научный подход к проблеме
определения оптимальних сроков годности кондитерских изделий / Л. Е. Скокан // Пищевая промышленность. – 1999. – № 3. – С. 10.
7. Дорохович А. Замість маргарину – безводний рослинний жир / А. Дорохович, Н. Олексієнко,
Н. Савчук, О. Ятченко, О. Дядечко // Харчова і
переробна промисловість. – 1998. – № 6. – С. 19-20.

4. Висновки
Отже, за результатами виконаних лабораторних
досліджень встановлено, що використання порошку листя меліси лікарської, яка проявляє антиоксидантну активність, дозволяє подовжити термін
зберігання печива цукрового у 2 рази.
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ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ПИТНОГО МОЛОКА РІЗНИХ
ТОВАРОВИРОБНИКІВ
Анотація. У статті подано результати дослідження якості питного молока різних товаровиробників. Визначення якості проводили за хімічним складом та фізико-хімічними показниками за допомогою сучасного обладнання. Встановлено відповідність показників якості питного молока даним
маркування та встановлено способи його фальсифікації.
Ключові слова: молоко, якість, фальсифікація

Dontsova I., Girnyak L., Lebedinets V., Bodak M.

PROBLEMS OF QUALITY OF MILK OF DIFFERENT
COMMODITY PRODUCERS
Summаry. The results of research of quality of milk of different commodity producers are given in the
article. Determination of quality was conducted after chemical composition and physical and chemical indexes by
the modern equipment. Accordance of indexes of quality of drinkable milk is set byinformation of marking and set
the methods of its falsification.
Keywords: milk, quality, falsification
ючи на високу вартість, у роздрібну торгівлю потрапляє молоко зі заниженим вмістом білка, розведене водою.
4. Результати
Для проведення порівняльної оцінки якості було відібрано 9 зразків питного молока різних товаровиробників.
За даними маркування, було вивчено особливості складу досліджуваних зразків (табл. 1).
Проаналізувавши інформацію, нанесену на упаковки одиниць продукції, було встановлено, що до
складу продукту більшості входять лише незбиране
та знежирене молоко і лише до складу молока “Домашнього” ультрапастеризованого нежирного (ТМ
“Білосвіт”) було внесено вершки. Інформація не
відповідає дійсності, оскільки при внесенні вершків
(жирність 10-35%) неможливо виготовити знежирене молоко.
Ціна молока безпосередньо залежить від вмісту
у ньому жиру. Молочний жир є доволі дорогим, а
завдяки легкому засвоєнню (96-97%) і високому
вмісту біологічно активних речовин вважається
одним з найцінніших з усіх харчових жирів. Фальсифікація молока шляхом зниження у ньому вмісту
жиру є однією з найрозповсюдженіших [5, с. 132139, 6. с. 176 -188].
Дослідивши вміст жиру у відібраних зразках
молока, було встановлено, що, в основному, він
відповідає зазначеній на упаковці інформації щодо
вмісту жиру (рис.1).
За даними досліджень, виявлено, що лише зразок молока “Казкове” ТМ “Молокія” за вмістом жиру не відповідав даним маркування, а у молоці “Домашнє” ТМ “Білосвіт” вміст жиру навіть перевищував задекларований на 0,38%.

1. Вступ
Молоко — єдиний натуральний продукт, що
містить майже повний набір необхідних для організму людини поживних речовин. Біологічна й харчова цінність молока полягає в оптимальному збалансуванні компонентів, легкій засвоюваності його
людським організмом. Усі поживні речовини молока (білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини,
мікроелементи, вітаміни, ферменти) містяться в такому співвідношенні, яке відповідає потребам людини.
Проте цінні властивості мають лише високоякісне молоко та молочні продукти. При недотриманні технологічних режимів, порушенні санітарно-гігієнічних умов виробництва, обробки й транспортування молоко та молочні продукти не лише
втрачають свою поживну цінність, а й можуть бути
небезпечними для здоров'я споживачів [1, с. 120; 2,
с. ;35 -450].
2. Огляд літературних джерел
Питаннями якості та фальсифікації молочних
продуктів займаються науковці кафедр товарознавства продовольчих товарів та експертизи товарів та
послуг. Так, роботи професора І. М. Задорожного
присвячені виявленню способів фальсифікації молока, доц. Н. Р. Джурик – експертизі молока, що
реалізується на ринках м. Львова, дослідження
залишків антибіотиків у молоці проводили проф.
І. В. Ємченко, доц. А. П. Батутіна [3, с. – 267 -270;
4, с. 57 - 64.].
3. Постановка завдання
В результаті наших досліджень вирішено завдання відповідність якості молока питного провідних товаровиробників вимогам діючої нормативної
документації та виявити можливість потрапляння у
роздрібну мережу фальсифікованої продукції. Отримано результати, які підтверджують, що, незважа-
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Таблиця 1
Маркувальна інформація нанесена виробником на упаковку відібраних зразків
№ з/п
1

2

3

4
5
6

7

8
9

Назва продукту, виробник, вміст жиру
Молоко “Українське” Виробник ВАТ “Ковельмолоко”
(ТМ “Молочар”),
2,6% жиру
Молоко пастеризоване “Гармонія” Виробник ЗАТ
“Тернопільський молокозавод” (ТМ “Молокія”),
2,7% жиру
Молоко пастеризоване “Гармонія” “Казкове” Виробник
ЗАТ “Тернопільський молокозавод” (ТМ “Молокія”),
3,4% жиру
Молоко пастеризоване Виробник ТзОВ
“Радивилівмолоко” (ТМ “Радивилів молоко”),
2,5% жиру
Молоко питне ультра пастеризоване Виробник ТОВ
“Людсдорф” (ТМ “На здоровье”), 6,0% жиру
Молоко “Домашнє” ультрапастеризоване нежирне
Виробник ДП “Лакталіс -Україна” (ТМ “Білосвіт” ),
0,5% жиру
Молочний напій стерилізований зі смаком полуниці
“Тотоша веселун” Виробник ТОВ “Людсдорф” (ТМ
“На здоровье” ), 1,5% жиру

Склад
Молоко незбиране, молоко
знежирене
Молоко коров’яче незбиране,
молоко коров’яче знежирене
Молоко коров’яче незбиране
Молоко коров’яче, молоко
знежирене
Молоко коров’яче
Молоко знежирене, вершки
Молоко коров’яче, цукор,
натуральний барвник Е 162,
харчовий ароматизатор “77880 –
331 полуниця”, стабілізаційна
система “Хамульсіон GNX”

Молоко домашнє (с. Піколовичі, Пустомитівського
району)
Молоко домашнє (с. Олесько, Буського району)

Одним із найцінніших компонентів молока є
його білки, які містять у достатній кількості всі незамінні для людського організму амінокислоти.
Крім того, в природі повноцінного замінника мо-

-

лочного білка немає. Тому, на думку гігієністів з
харчування, молоко може замінити будь-який харчовий продукт, проте жоден продукт не замінить
молоко.

Рис. 1. Вміст жиру у досліджуваних зразках молока, %
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Рис. 2. Вміст білка у зразках молока, %
Порівнявши вміст білка зазначений у маркуванні з результатами дослідження, було встановлено, що у трьох зразках молока він не відповідав
представленим даним. Так, молоко “Домашнє”
ультрапастеризоване знежирене (ТМ “Білосвіт”) та
молоко питне ультрапастеризоване (ТМ “На здоровье”) містили на 0,15% менше білка, а молоко
“Українське” (ТМ “Молочар”) - на 0,38% менше
білка, ніж виробник задекларував на упаковці.

Найвищий вміст білка (по 3,06%) містили зразки молока домашнього (Буського та Пустомитівського району) придбаного на ринку (рис. 2).
У сухій речовині молока найбільше вуглеводів.
Це переважно молочний цукор (лактоза), який міститься тільки в молоці.
Молочний цукор відіграє важливу роль у технології молочних продуктів. Під дією мікроорганізмів і їх ферментів, що додаються до молока у

"Українське" ТМ
"Молочар"
"Гармонія" ТМ
"Молокія"

Домашнє (Буський район)

Домашнє
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"Казкове" ТМ
"Молокія"

молочний напій "Тотоша"

пастеризоване ТМ
"Радивилів"
питне
ультрапастеризоване "На
здоров"я ТМ "ЗАТ
"Людсдорф"

"Домашнє" ТМ
"Білосвіт"

Рис. 3. Вміст лактози у досліджуваних зразках молока, %
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вигляді заквасок, процес бродіння молочного цукру
можна спрямувати у бажаному напрямку. Однак,
лактоза важко засвоюється організмом, а тому може спричиняти розлади шлунку [7, с. 10].

У молоці найбільших змін від різних факторів
зазнає вміст жиру. Вміст інших компонентів молока (білків, молочного цукру, мінеральних солей)
порівняно постійний. Тому, якість молока часто ха-

Домашнє (Буський район)
Домашнє (Пустомитівський район)
молочний напій "Тотоша"
"Домашнє" ТМ "Білосвіт"
питне ультрапастеризоване "На здоров"я
"ЗАТ "Людсдорф"
пастеризоване ТМ "Радивилів"
"Казкове" ТМ "Молокія"
"Гармонія" ТМ "Молокія"
"Українське" ТМ "Молочар"

Рис. 4. Вміст сухого знежиреного молочного залишку у досліджуваних зразках молока,%
Найбільшу кількість лактози містив молочний
напій “Тотоша” - 6,93%, що, можливо, обумовлене
додатковим внесенням цукру у склад даного продукту (рис. 3).
Найменша кількість лактози виявлена у молоці
Українське ТМ “Молочар” - 3,78%, що відобразилося на показнику – густина.

рактеризують ще за однією ознакою — сухим знежиреним молочним залишком (СЗМЗ). У середньому СЗМЗ становить 8,7% і коливається в межах
8,5-10,5%. Показники сухої речовини та сухого знежиреного молочного залишку зумовлюють харчову
цінність молока, витрати його на виробництво молочних продуктів — сиру, масла, консервів [8,
с 368, 9, с. 5- 12; 10, с. 4].

Рис. 5. Густина досліджуваних зразків молока, кг/м 3
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факторів, а зокрема вмісту жиру, густина молока
коливається від 1026 до 1032 кг/м3 (середня густина
1030 кг/м3). Густина свіжовидоєного молока дещо
нижча, ніж охолодженого, що пояснюється фізичним станом жиру і вмістом у ньому газів, що слід
враховувати при дослідженнях. Густина знежиреного молока вища, ніж незбираного, і досягає
1033— 1038 кг/м3, вершків — близька до 1 кг/м3 і
залежно від їх жирності коливається від 1005 до
1025 кг/м3. В разі розведення молока водою густина
знижується.

0
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Найбільший вміст сухого знежиреного молочного залишку визначений в молочному напої “Тотоша” - 13,56 %, а найменший - у молоці ТМ “На
здоров’я” - 7,37% (рис. 4). Більшість досліджуваних
зразків молока містили сухого знежиреного молочного залишку менше встановлених меж. На цей показник впливає багато факторів: вік тварин, якість
годівлі, однак впливає також і ступінь розведення.
Понижений вміст сухих речовин, особливо на фоні
низького вмісту жиру, однозначно засвідчує фальсифікацію молока.

Температура
замерзання
молока, 0 С

8
% доданої
води
6

-0,5
-0,6

4

-0,7
2
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Рис. 6. Залежність температури замерзання молока від кількості доданої води
у досліджуваних зразках молока

Молоко характеризується певними стабільними
фізичними властивостями: густиною, в'язкістю, поверхневим натягом, точкою замерзання, температурою кипіння, осмотичним тиском, електропровідністю, питомою теплоємністю, оптичними властивостями. Під час фальсифікації якість молока, як
єдиної фізико-хімічної системи, значно змінюється,
що пояснюється властивостями складових. Оскільки змінюються і склад, і стан компонентів молока,
відповідно змінюватимуться і його фізико-хімічні
властивості.
Одними з найважливіших фізичних показників
молока, які можуть засвідчити його доброякісність
чи фальсифікованість, є густина та температура замерзання. Саме тому, нами було визначено густину
і температуру замерзання досліджуваних зразків.
Показник густини використовується для перерахунку молока, вираженого в літрах, у кілограми і,
навпаки, для визначення натуральності молока,
розрахунку кількості сухої речовини, сухого знежиреного молочного залишку та інших компонентів.
Залежно від породи худоби, умов годівлі та інших

Густина молока залежить від його компонентів,
причому білки, вуглеводи і солі підвищують її, а
жир, навпаки, знижує.
Найвищу густину мали зразки молочного напою “Тотоша” (1052,5 кг/м3) – з 1,66% жиру та Домашнє ТМ “Білоцвіт” (1033,6 кг / м3) – 0,88% жиру
(рис. 5). У цих зразках мало жиру, а підвищена густина “Тотоші” пояснюється високим вмістом цукрів.
Молоко “Українське” ТМ “Молочар” мало найменшу густину - 1023,3 кг/ м3), хоча вміст жиру у
ньому порівняно невисокий (2,7%). Тому відхилення цього показника від норми може бути обумовлений розведенням водою.
Температура замерзання молока нижча від температури замерзання води і становить від -0,54 до 0,57 °С. Температура замерзання натурального молока — величина стала, тому за цим показником
визначають його натуральність. Метод визначення
температури замерзання молока застосовується для
контролю молока при фальсифікації його водою.
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Найвищу температуру замерзання мали зразки,
які були найбільше розведені водою. Молоку
“Українському” ТМ “Молочар” відповідала температура замерзання - 0,462°С, відповідно розведення
водою становило 11%, а молоко питне ультрапастеризоване (ТМ “На здоровье”) мало температуру замерзання – 0,467°С і було розведене на 7% (рис. 6.).
У решти зразків розведення водою становило
менше 3%.
5. Висновки
У результаті проведених досліджень було встановлено, що, незважаючи на високу вартість, у
роздрібну торгівлю потрапляє молоко зі заниженим
вмістом білка, розведене водою. Це продукція виробничих підприємств, які здійснюють свою виробничу діяльність згідно з вимогами державного стандарту, а її якість повинна контролюватись сертифікованими лабораторіями та органами держнагляду.
Натомість, найкращими показниками якості відзначились зразки придбані на ринку.
Занижуючи вміст цінних складових, фальсифікуючи молоко розведенням водою, подаючи завідомо неправдиву інформацію на упакуванні, виробник, тим самим, отримує додаткові прибутки на
фоні загального зниження купівельної спроможності населення.
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО
ПОКАЗНИКА ЯКОСТІ ПЛАВЛЕНИХ СИРНИХ ПРОДУКТІВ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ
Анотація. У статті наведено загальну методику комплексної оцінки якості товарів та запропоновано модель комплексної оцінки якості плавлених сирних продуктів з урахуванням вимог до харчування
людей розумової праці. Проаналізовано особливості використання цієї методики та її основні переваги.
Наведено результати розрахунку комплексного показника якості плавлених сирних продуктів.
Ключові слова: комплексний показник якості, одиничний показник якості, ієрархічна структура
показників якості, вагомість показника, плавлені сирні продукти функціонального спрямування

Mashta N.

THE MODELLING FEATURES OF COMPLEX QUALITY INDEX OF
MELTED CHEESE PRODUCTS OF FUNCTIONAL DIRECTION
Summary. The general method of complex estimation of quality of commodities is resulted in the article.
Taking into consideration nutrition requirements for mentally working people, the model of complex estimation of
quality of melted cheese products is offered. The features of the use of this method and it basic advantages are
analyzed. The calculation results of complex index of quality of melted cheese products are given.
Keywords: complex index of quality, single index of quality, hierarchical structure of indexes of quality,
ponderability of index, the melted cheese products of functional direction
номічний університет та Національний університет
харчових технологій. Дані літературного огляду
свідчать про різноманітні підходи в розробці нових
рецептур та технологій з метою підвищення корисних властивостей плавлених сирів і сирних продуктів. Очевидно, що з урахуванням ситуації, яка
склалася на сировинному ринку, виробництво сирів
різноманітного асортименту буде активно розвиватися в найближчі роки.
3. Постановка завдання і мета
Метою даної статті є моделювання методики
розрахунку комплексного показника якості плавлених сирних продуктів. Основним завданням – апробація запропонованої методики на розробленому
зразку плавленого сирного продукту (в якості нетрадиційної сировини використано пальмову та конопляну олії, вівсяне борошно) і встановлення
основних напрямків подальших досліджень.
4. Розробка комплексного показника якості
Розробка комплексного показника ґрунтується
на методах кваліметрії – науки про якість. Якість
об’єкта, згідно з принципами кваліметрії, є складною ієрархічною структурою, на верхньому рівні
якої є найбільш узагальнені його властивості, а на
нижніх – групи, підгрупи і окремі властивості [2],
[3].
При розробці комплексного показника якості
здійснюють:
- вибір номенклатури одиничних показників якості;
- розробку ієрархічної структури показників
продукту, що необхідні для достовірної оцінки його
якості;

1. Вступ
Проблема якості має велике значення і в сучасних умовах визнається найважливішою ринковою
cкладовою товару.
Кількісна характеристика якості товару характеризується показником його якості. При цьому
можливим є визначення як одиничного показника
якості – показника, що характеризує одну із властивостей товару, так і комплексного показника ступеня якості товару, що узагальнюється декількома
властивостями [1].
Щодо харчових продуктів одиничний показник
не може повною мірою відобразити їх якість. Велика кількість показників ускладнює процес аналізу і прийняття рішення щодо якості продуктів. Тоді
як комплексна оцінка має суттєву перевагу, яка полягає у використанні сукупності показників якості
та виражається однією числовою величиною – комплексним показником якості.
Оскільки якість плавлених сирних продуктів
можна охарактеризувати досить великим набором
показників, то актуальним є питання моделювання
комплексної оцінки якості плавлених сирів та сирних продуктів.
2. Огляд літературних джерел
Світовий та вітчизняний досвід свідчить про
перспективність робіт, що проводяться у сфері
удосконалення споживних властивостей плавлених
сирів і сирних продуктів. Провідними науковими
установами, які займаються проблемами оцінки
якості цих харчових продуктів є Всеросійський
науково-дослідний інститут з виготовлення масла
та сиру, Київський національний торговельно-еко-
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- визначення вагомості кожного показника у
загальному оцінюванні якості продукту;
- визначення оптимальних значень кожного із
показників;
- визначення функцій переходу від розмірних
до безрозмірних показників якості;
- вибір методу зведення докупи оцінок одиничних показників для одержання показника комплексної оцінки якості;
- розрахунок показника комплексної оцінки якості;
- аналіз розрахованої оцінки та прийняття рішення про рівень якості розробленого продукту.
Нижче наведено особливості моделювання методики комплексної оцінки якості плавлених сирних продуктів функціонального спрямування.
Вибір номенклатури одиничних показників якості та розробка їх ієрархічної структури.
Розроблена ієрархічна структура показників плавлених сирних продуктів наведена на рис. 1. Особливістю запропонованого комплексного показника
якості є введення показників збалансованості жир-

нокислотного та амінокислотного складу. Їх використання у комплексному оцінюванні якості зумовлене тим, що запропонована методика визначення
комплексного показника якості призначена для
плавлених сирних продуктів функціонального
спрямування (зокрема, для людей розумової праці).
Одиничний показник якості "Вміст вуглеводів" до
ієрархічної структури не введено (група D), оскільки досліджувані плавлені сири та сирні продукти не
є джерелом вуглеводів.
Визначення вагомості кожного показника у загальному оцінюванні якості продукту.
Вагомістю показника називають кількісну характеристику значущості цієї властивості і її значення серед інших показників щодо об’єкта якості в
цілому. Тобто коефіцієнт вагомості характеризує
частковий вклад кожного показника в комплексний
показник якості. Для виконання однієї із умов розробки ефективного комплексного показника необхідно, щоб сума коефіцієнтів вагомості дорівнювала 1 як у межах комплексного показника, так і в
межах окремих груп, що входять до нього.

Комплексний показник якості плавлених сирних продуктів
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властивості (А)

Рис.1. Ієрархічна структура комплексного показника якості плавлених сирних продуктів
функціонального спрямування
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РD1ет = 30%, РD1баз = 24%, РD1бр = 5%;
РD2ет = 0%, РD2баз = 20%, РD2бр = 35%.
для групи E:
РE1ет = 1,1, РE1баз = 0,8, РE1бр = 0,5;
РE2ет = 5:1, РE2баз = 10:1, РE2бр = 20:1;
РE3ет = 0%; РE3баз = 20%, РE3бр = 50%;
РE4ет = 1; РE4баз = 0,8, РE4бр = 0,5.

Коефіцієнти вагомості при розрахунку комплексного показника якості плавлених сирних продуктів введено з використанням методу опитування
експертів (технологів ВАТ "Дубномолоко", науковців Львівської комерційної академії та Рівненського
інституту слов’янознавства) і загальних рекомендацій
щодо встановлення значень коефіцієнтів вагомості
[3]. Розраховані коефіцієнти вагомості подані у табл. 1.

Таблиця 1
Коефіцієнти вагомості для розрахунку комплексного показника якості плавлених сирних
продуктів функціонального спрямування

А1

А2

А3

А4

А5

Коефіцієнти вагомості для групи (ki)
В
D
А6
В1
В2
В3
D1

0,075

0,075

0,1

0,25

0,2

0,3

А

0,4

0,4

0,2

0,6

При розподілі коефіцієнтів вагомості також
враховувались:
- для групи А (органолептичні показники) –
розроблена нами шкала органолептичної оцінки
якості плавлених сирів та сирних продуктів [4];
- для групи В (фізико-хімічні показники) – вимоги нормативних документів до якості плавлених
сирів [5];
- для групи D (харчова цінність) – рекомендована добова потреба білків та жирів для людей
розумової праці [6];
- для групи Е (збалансованість) – рекомендації науковців щодо збалансованості жирнокислотного [7], [8] та амінокислотного складу [9] продуктів.
Визначення оптимальних значень кожного із
показників (еталонних, базових і бракувальних значень).
Еталонними Рijет приймали найкращі з відомих
у світовій практиці значення серед подібних об’єктів. Базовими Рijбаз були такі значення, які є мінімальними за вимогами нормативної документації,
або такі, що зустрічаються на практиці в подібних
продуктах. Як бракувальні Рijбр визначали такі значення, які не відповідають вимогам нормативної
документації. Отже, еталонними, базовими та бракувальними значеннями для зазначених груп показників плавлених сирних продуктів для людей
розумової праці вважають:
для групи А: інтервал змін значень органолептичних показників плавлених сирних продуктів
дорівнює від 0 до 100 балів, у тому числі 0…39 балів – брак, 40…59 – незадовільно, 60…79 – задовільно, 80…89 – добре, 90 … 100 – відмінно, тому
РDіет = 100 балів, РDібаз = 80 балів, РDібр = 39 балів;
для групи В:
РВ1ет = 50%; РВ1баз = 46%, РВ1бр = 33%;
РВ2ет = 60%, РВ2баз = 55%, РВ2бр = 20%;
РВ3ет = 5.6 од., РВ3баз = 5.8 од., РВ3бр = 6.1 од.
для групи С:
РС1ет = 650 Па; РС2баз = 800 Па, РС3бр = 1000 Па.
для групи D:

Між групами властивостей (Кі)

Е
D2

Е1

Е2

Е3

Е4

А

B

C

D

Е

0,4

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

0,15

0,2

0,15

0,2

Визначення функцій переходу від розмірних до
безрозмірних показників якості.
Об’єднання в єдиний показник набору одиничних розмірних показників доцільно проводити після переходу від розмірних до безрозмірних показників якості (бали, ранги, індекси якості, показники
бажаності тощо).
Визначення відносних показників Mі проводили за формулами (1), (2):
Pi ,
(1)
Mi
Piбаз

Piбаз ,
(2)
Pi
де Рі – значення і-го показника (і = 1, 2, 3... n)
якості продукції, що оцінюється;
Рібаз – базове значення і-го показника;
n – кількість оцінюваних показників.
Залежність (1) обирали у тому випадку, якщо
підвищення значення показника призводило до підвищення якості продукції в цілому. І навпаки, формулу (2) використовували, коли зниження показника призводило до підвищення якості.
Аналіз оцінок якості окремих властивостей
проводили з використанням графіка функції бажаності Харрінгтона для властивостей груп А, В, С,
D, E, що передбачає поділ всього інтервалу значень
функції бажаності на ряд проміжків (градацій якості): погана якість, задовільна, хороша і відмінна.
Всередині трьох основних проміжків - погана якість, задовільна, хороша - вибираються базові точки,
які задовольняють граничним значенням якості. Є.
Харрінгтон вибрав як такі точки значення 0,37;
0,63; 0,80. Точка 0,37 відповідає місцю перегину
кривої. Нижче цієї точки якість вважається поганою. Точки 0,63 і 0,80 – показники, які відповідають нижнім межам доброї і відмінної якості.
Отримані дані наведені в табл. 2.
Розрахунок показника комплексної оцінки якості та аналіз розрахованої оцінки.
Mi
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Таблиця 2
Визначення відносних показників якості плавлених сирних продуктів

Одиничні
показники
якості

Одиниці
вимірювання

А1
А2
А3
А4
А5
А6
В1
В2
В3
С1
D1
D2
E1
E2
E3
E4

Базове
значення
показника
якості
7,5
7,5
10
25
20
30
46
55
5,8
800
24
20
0,8
10
20
0,8

бали

%
%
од.
Па
%
%
%
-

Розмірні показники
якості

Відносні показники
якості

контроль
7,5
6
10
15
16
24
46
55
5,6
606
15,63
27,31
1,006
50
48
0,68

контроль
1
0,8
1
0,6
0,8
0,8
1
1
1,04
0,76
0,65
0,73
1,26
0,20
0,42
0,85

Для зведення оцінок окремих властивостей
приймали адитивну модель комплексної оцінки у
вигляді середньозваженої арифметичної величини
(3).

M i ki

,

(3)

i 1

де К0 – значення комплексного показника
якості для окремих груп властивостей продукту
(КА, КB, KC, KD, KE);
Мі – значення відносних показників якості
плавлених сирних продуктів;
kі – коефіцієнти вагомості окремих показників
якості для кожної групи властивостей.
Результати розрахунку комплексних показників
якості для окремих груп властивостей плавлених
сирних продуктів наведені в табл. 3.
Таблиця 3
Комплексні показники якості для окремих груп
властивостей плавлених сирних продуктів
Комплексний
показник
якості
КA
КB
КC
КD
КE

Контроль

Дослід

0,79
1,007
0,76
0,68
0,61

0,91
1,006
0,90
0,60
1,08

дослід
1
0,9
1
0,8
1
0,9
1
1
1,03
0,90
0,52
0,73
1,21
1,80
0,43
0,86

Комплексну оцінку якості плавлених сирних
продуктів функціонального спрямування (КПЯ)
визначали за формулою (4).
КПЯ = К0 . Ki ,
(4)
де Кі – коефіцієнти вагомості кожної групи
властивостей.
За результатами розрахунків комплексний показник якості контрольного зразка плавленого сирного продукту становить 0,75, а зразка з додаванням вівсяного борошна та жирової композиції
(пальмова і конопляна олії) – 0,90.
5. Висновки
На основі проведених досліджень встановлено:
1) Для оцінки якості плавлених сирних продуктів може бути застосовано комплексну оцінку
якості.
2) Запропонована методика є більш удосконаленою за рахунок уточнення номенклатури одиничних показників якості та їх оптимальних значень,
градацій якості (погано, добре, відмінно) та коефіцієнтів вагомості.
3) Результати розрахунку комплексного показника якості плавлених сирних продуктів із використанням запропонованої методики доводять можливість застосування у виготовленні плавлених
сирних продуктів функціонального спрямування
конопляної та пальмової олій, а також вівсяного
борошна.
4) Оскільки якість об’єкта, відповідно до принципів кваліметрії, є ієрархічною структурою, доцільним є продовження досліджень з метою удос-

n

K0

дослід
7,5
6,75
10
20
20
27
46
55
5,62
717
12,39
27,24
0,968
5,56
46
0,69
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коналення "дерева якості" плавлених сирних продуктів функціонального спрямування.
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Палько Н. С.

ПІСОЧНІ ТІСТЕЧКА ПОЛІПШЕНОГО
ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ
Анотація. Розроблено нові рецептури пісочних тістечок з використанням виноградної олії. Досліджено жирнокислотний склад нових виробів. Обґрунтовано доцільність введення виноградної олії до
складу рецептур пісочних тістечок.
Ключові слова: тістечка, виноградна олія, жирні кислоти

Palko N.

SANDY PASTRIES OF IMPROVING ZHIRNOKISLOTNOGO
COMPOSITION
Summary. The new compounding of sandy pastries is developed with the use of vine butter. Explored
zhirnokislotniy composition of new wares. Grounded expedience of introduction in the complement of vine butter
of compounding of sandy pastries.
Keywords: pastries, vine butter, fat acids
Порушення харчового статусу може відбуватися за рахунок надлишкового споживання тваринних жирів, а також дефіциту поліненасичених
жирних кислот, особливо ω-3.
З метою зменшення негативного впливу наслідків глобалізації необхідно у харчовій промисловості раціонально моделювати хімічний склад продуктів, зокрема поліпшувати жирнокислотний склад
борошняних кондитерських виробів за рахунок використання нетрадиційних видів рослинних олій.
Загалом, кондитерські вироби характеризуються обмеженою біологічною цінністю. У багатьох –
недостатня кількість поліненасичених жирних кис-

1. Вступ
Здорове харчування з кожним роком стає все
більш популярним – зростають обсяги виробництва
корисних продуктів харчування. У відповідь на цю
тенденцію харчові виробники всього світу змінюють основні напрямки своєї роботи. Поліпшення
споживних властивостей продуктів і обмежене
використання шкідливих для здоров’я компонентів
дає змогу виробникам задовольнити стрімкий ріст
попиту на здорову їжу. В такому конкурентному
середовищі основне завдання полягає у розробці
нових продуктів, які не поступаються або кращі за
смаковими властивостями порівняно з традиційними і, разом з тим, корисні для здоров’я.
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лот, фосфоліпідів, вітамінів, мінеральних речовин,
поліфенольних сполук.
У структурі функціонального харчування важливе місце займають продукти і харчові добавки з
підвищеним вмістом поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), зокрема ω-3 і ω-6.
ВООЗ рекомендує співвідношення ω-6 до ω-3
як 5-10:1, спеціалісти Швеції – 5:1, а японські дієтологи в останні роки змінили свої рекомендації з
4:1 на 2:1 [1].
Поліненасичені жирні кислоти (ω-3 і ω-6) є
інгредієнтами жирів. Лінолеву кислоту та її похідні
(γ-лінолеву і арахідонову кислоти), які мають перший подвійний зв’язок у 6-му положенні, відносять
до ω-6. Ліноленову, ейкозапентаєнову, докозапентаєнову і докозагексаєнову кислоти, які мають перший подвійний зв’язок у 3-му положенні, відносять
до ω-3 [2].
Поліненасичені жирні кислоти (лінолева, Ліноленова та арахідонова) не синтезуються в організмі
людини і тому є незамінними у харчуванні. Ці кислоти входять до складу біомембран і беруть участь
у пластичних процесах, зокрема синтезі власних
жирів організму, забезпечують функції мембран
клітин, сприяють перетворенню холестерину у холеві кислоти і виведенню їх з організму, нормалізують стан стінок кровоносних судин, підвищують
їх еластичність і зменшують проникність.
Найважливішою біологічною функцією поліненасичених жирних кислот є їх участь у синтезі тканинних гормонів простагландинів, які знижують
виділення шлункового соку і зменшують його кислотність. Вони є медіаторами запального процесу й
алергічних реакцій, відіграють важливу роль у регуляції діяльності нирок, впливають на різні ендокринні залози. Добова потреба дорослої людини в
поліненасичених жирних кислотах складає 2-6 г.
Функціональні продукти харчування, збагачені
ω-3 жирними кислотами є засобами профілактики
серцево-судинних, онкологічних, нервових, ниркових захворювань, діабету, артритів, виразкових колітів, гепатитів, ожиріння та ін. [3].
Вченими запропоновано використання суміші
рафінованих дезодорованих соняшникової і рапсової олій, які містять ω-6 і ω-3 жирні кислоти у співвідношенні 5:9 (лінолева та ліноленова при цьому
16:1). За результатами аналізу жирнокислотного
складу гречаного і пшеничного крекерів вміст поліненасичених жирних кислот становить у середньому 55% добової норми споживання. Співвідношення ω-6 і ω-3 жирних кислот досягає у гречаному
крекері 8:1, в пшеничному 7,5:1, яке задовольняє
збалансоване надходження поліненасичених жирних кислот в організм [4].
2. Постановка завдання
Метою статті є поліпшення жирнокислотного
складу та підвищення біологічної цінності нових
пісочних тістечок.
3. Результати досліджень
Жири – один із основних видів сировини борошняних кондитерських виробів. Маргарин як жировий компонент найчастіше входить до складу
рецептур пісочних тістечок. Оскільки маргарин не є

збалансованим за жирнокислотним складом, тому
полягає необхідність у його коригуванні.
Пісочні тістечка виготовляють із пластичного
тіста, яке містить велику кількість жиру, яєць, цукру, а також хімічні розпушувачі. Жири (вершкове
масло, маргарин, рослинна олія) надають тісту
пластичності, а готовим виробам шаруватості, розсипчастості, золотисто-жовтого забарвлення з приємним здобним смаком і ароматом.
Останніми роками особлива увага приділяється
створенню жирових продуктів з високою біологічною ефективністю, збалансованим жирнокислотним складом, обмеженою кількістю трансізомерів
жирних кислот, збагачених вітамінами [5].
З метою поліпшення жирнокислотного складу
нами розроблено рецептури нових пісочних тістечок, до складу яких введено суміш маргарину і нетрадиційного виду олії – з насіння винограду.
Рослинні олії – невід’ємний компонент раціонального харчування людини, джерело багатьох біологічно активних речовин (ω-3 та ω-6 поліненасичених жирних кислот, токоферолів, фітостеролів
тощо).
Рослинні олії можна виготовляти з нетрадиційної сировини – насіння гарбузів, кавунів, а також з відходів інших виробництв – насіння томатів,
винограду тощо (табл. 1).
Таблиця 1
Вміст олії в насінні деяких культур
Насіння
Гарбузів
Винограду сорту
Каберне
Капусти
Огірків
Дині
Томатів
Кавунів

Олійність, %
39-42,9
22,2
29,8
33,7
36,0
17,6-39,5
24,7

Олія із кісточок винограду є вторинним продуктом виноробства і може бути отримана двома
методами: холодним пресуванням кісточок винограду і екстрагуванням за допомогою органічних
розчинників.
Вона містить комплекс біологічно активних речовин, серед яких важливими є вітаміни, флавоноїди та жирні кислоти. Має світло-жовте забарвлення із зеленуватим відтінком, яке обумовлене
вмістом пігменту хлорофілу.
Науковцями досліджено жирнокислотний склад
і вміст біологічно активних компонентів у виноградній олії (табл. 2).Результати аналізу свідчать про
те, що у виноградній олії в основному ідентифіковані і містяться в найбільшій кількості лінолева
та олеїнова кислоти, а із насичених кислот – пальмітинова і стеаринова.
Наведені дані свідчать також про вміст хлорофілів у виноградній олії. Значний вміст зелених
пігментів зумовлює зеленкуватий відтінок олії, а
також впливає на стійкість олії до окислення [6].

113

Таблиця 2
Жирнокислотний склад та вміст біологічно активних компонентів виноградної олії
Показник

Виноградна олія
дезодорована відбілена

Виноградна олія
дезодорована невідбілена

7,1
3,2
16,6
72,6
34,1
230

6,6
3,2
18,1
71,8
60,8
250

20
20
170
20
4,7

30
30
180
10
16,7

Вміст жирних кислот, %:
пальмітинова (С16:0)
стеаринова (С18:0)
олеїнова (С18:1)
лінолева (С18:2)
Вміст токоферолів, мг%
Вміст стеролів, мг%
у тому числі:
кампестеролу
стигмастеролу
бета-ситостеролу
D ситостеролу
Вміст хлорофілу, мг/кг

Літературні дані свідчать про гепатопротекторний вплив виноградної олії і позитивну її дію на
нирки. Так, науковці ВНДІЖ (м. Санкт-Петербург)
стверджують, що олія із кісточок винограду значно

затримує розвиток характерних патологічних проявів у білковому, вуглеводному і ліпідному обмінах, що супроводжують розвиток токсичного гепатиту.
Таблиця 3

Жирнокислотний склад нових пісочних тістечок
Назва жирної кислоти
Насичені:
Лауринова (С12:0)
Тридеканова (С13:0)
Міристинова (С14:0)
Пентадеканова (С15:0)
Пальмітинова (С16:0)
Маргаринова (С17:0)
Стеаринова (С18:0)
Арахінова (С20:0)
Бегенова (С22:0)
Мононенасичені:
Лауроолеїнова (С12:1)
Пальмітоолеїнова (С16:1)
Олеїнова (С18:1)
Гондоїнова (С20:1)
Ерукова (С22:1)
Поліненасичені:
Лінолева (С18:2)
Ліноленова (С18:3)
Арахідонова (С20:4)
Докозапентаєнова (С22:5)
Загальна кількість жирних
кислот
Частка насичених
жирних кислот
Частка ненасичених
жирних кислот
Співвідношення ненасичених
до насичених жирних кислот

Контрольний зразок
мг/100 г
%

„Кизилові”
мг/100 г

16,60
20,32
107,82
9,86
4845,56
12,05
1649,58
71,29
188,93
14,28

0,08
0,10
0,51
0,05
22,72
0,06
7,74
0,33
0,88
0,07

13,61
36,74
79,92
4,39
4199,43
13,79
1205,09
77,72
117,99
10,15

0,07
0,19
0,41
0,02
21,39
0,07
6,14
0,40
0,60
0,05

149,39
8125,77
53,53
11,64

0,70
38,10
0,25
0,05

195,52
7324,96
57,02
-

1,00
37,32
0,29
-

5847,84
85,72
60,97
53,55

27,42
0,40
0,29
0,25

6065,67
87,35
110,11
30,51

30,90
0,44
0,56
0,15

21324,70

100

19629,97

100

-

32,47

-

67,53

-

2,1
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-

%

29,29
70,71
2,4

Польськими медиками запропоновано використання виноградної олії для загоювання ран. Вони
стверджують, що використання олії з кісточок
винограду дає позитивний ефект під час лікування
нейродерміту, екземи, гнійних запалень.
Болгарські виробники констатують, що завдяки
вмісту поліненасичених жирних кислот виноградна
олія регулює клітинну проникність і затримує вологу в клітинах. Таким чином, відновлюється та поліпшується свіжий вигляд і еластичність шкіри. Ця
олія також регулює нормальне функціонування сальних залоз, попереджує надмірне розширення пор.
Загалом, завдяки наявності комплексу БАР (поліненасичених жирних кислот, біофлавоноїдів, а також вітамінів-синергістів), олію із кісточок винограду можна вважати одним із сильних природних
антиоксидантів, яка займає свою нішу як дієтичний
продукт, харчова добавка, а також у виробництві
фармацевтичних препаратів і косметичних засобів
[7].
З метою визначення біологічної цінності жиру
пісочних тістечок, спільно з науковцями Інституту
біохімії ім. О. В. Палладіна (м. Київ) нами досліджено їх жирнокислотний склад.
Результати досліджень жирнокислотного складу нових тістечок наведені у табл. 3.
Заміна 15% маргарину на виноградну олію у
рецептурі тістечок „Кизилових” сприяла помітному

збільшенню незамінної лінолевої жирної кислоти –
на 3,48%, що зумовлено жирнокислотним складом
олії з насіння винограду. Під час споживання 100 г
нових розроблених тістечок „Кизилових” добова
потреба у ПНЖК задовільняється на 105%.
На основі узагальнення результатів досліджень
провідних світових вчених уточнено співвідношення фракцій жирних кислот – насичених (НЖК),
мононенасичених (МНЖК) і поліненасичених (ПНЖК),
яке в складі „ідеального ліпіду” повинно становити
1:1:1 (табл. 4) [8].
Таблиця 4
Оптимальний жирнокислотний склад жиру

Використовуючи дані жирнокислотного складу
„ідеального ліпіду”, нами розраховано співвідношення фракцій жирних кислот у нових пісочних тістечках „Кизилові” (рис. 1).
Як свідчать наведені дані на рис. 1, співвідношення фракцій жирних кислот у розроблених тістечках „Кизилові” є значно кращим, порівняно із

40
35

Жирнокислотний склад, %
МНЖК
ПНЖК ω-6 ПНЖК ω-3
33,5
30,0
3,0
МНЖК
ПНЖК (ω-6+ω-3)
33,5
33,0

НЖК
33,5
НЖК
33,5

39,17
33,5

38,66

33,5
32,47

30

31,61
29,29

30

27,96

%

25
20
15
10
5

3
0,40

0,44

0
Ідеальний ліпід

НЖК

МНЖК

Контрольний зразок

ПНЖК w-6

Кизилові

ПНЖК w-3

Рис. 1. Співвідношення окремих фракцій жирних кислот у нових пісочних тістечках
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контрольним зразком. Зокрема, зменшився вміст
насичених жирних кислот на 3,18%, тоді як частка
поліненасичених жирних кислот збільшилася на 3,69%.
4. Висновки
Таким чином, включення олії з насіння винограду до складу нових пісочних тістечок дає
можливість поліпшити жирнокислотний склад виробів, підвищити біологічну цінність за рахунок
збагачення поліненасиченими жирними кислотами
групи ω-3 та ω-6 та розширити асортимент борошняних кондитерських виробів.
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КРІОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАЗМИ ПАРНИКОВИХ ТА
ҐРУНТОВИХ ТОМАТІВ
Анотація. Досліджено кріоскопічні властивості плазми томатів як об’єкту чутливому до дії
низьких температур. Проведено пошук та наукове обґрунтування виявлених сигнатур для ґрунтових та
парникових томатів.
Ключові слова: кріоскопічні дослідження, плазма томатів, центрифугування, заморожування,
молярна маса розчинених речовин, парціальний молярний об’єм, кут розсіювання

Pogozhikh N., Odarchenko D., Danilenko L.,
Odarchenko N., Spodar K.

THE CRYOSCOPIC METHODS OF RESEARCHES IN PLASMA OF
GREENHOUSE AND GROUND TOMATOES
Summary. The article is devoted to research of cryoscopic properties of tomatoes plasma, as the object
sensible to the action of low temperatures. A search and scientific ground of found out signatures for the ground
and hotbed tomatoes is conducted.
Keywords: cryoscopic researches, plasma of tomatoes, centrifugation, freezing, molar masses of solutes,
partial molar volume, corner dissipation
на тим показникам, які закладено в державних
стандартах і технічних умовах на їх виробництво.
На сучасному ринку традиційно великим попитом серед населення користуються овочеві культури. Проте умови їх вирощування у різні пори

1. Вступ
Проблемою сучасного світу є підвищення якості різноманітних груп товарів, тому вимоги до якості харчових продуктів стали жорсткішими. Важливо, щоб якість харчових продуктів була ідентич-
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року суттєво відрізняються. Овочеві культури, що
надходять до продажу у торгівельну мережу в зимовий період, вирощуються в основному на закритому ґрунті (теплиці та парники). Проведені дослідження біохімічного складу томатів показали, що
умови їх вирощування значно впливають на якість
отриманої продукції [1].
Перспективи розвитку експертизи якості овочевої сировини тісно пов'язані з розробкою нових
та удосконаленням існуючих фізико-хімічних методів аналізу і самого процесу проведення експертизи
якості заморожених харчових продуктів [2].
У цьому випадку кріоскопічні властивості томатів можуть бути сигнатурою, яка допоможе визначити умови вирощування, безпеку та якість овочевої сировини.
2. Постановка завдання
Метою роботи було визначення та обґрунтування відмінностей основних термодинамічних величин, які б виступали у ролі сигнатур умов вирощування товарознавчих показників якості і безпеки
парникових та ґрунтових томатів.
3. Результати досліджень
Об’єктом дослідження були кріоскопічні властивості розчинів плазми ґрунтових та парникових
томатів, які підлягали низькотемпературному заморожуванню. Попередньою підготовкою до заморожування було центрифугування з наступними параметрами: тривалість (τ) – 15 хвилин, швидкість (ν) –
5000 об./хв. У результаті заморожування за температури - 20° С та центрифугування спостерігалося
утворення двох фаз: рідкої та твердої. Рідка фаза
(плазма) – частина цілого томату, яка виділяється
шляхом центрифугування, а осад – тверда фаза.
Рідка фаза використовувалася для приготування

таті попереднього центрифугування та розчини
плазми томатів, яка була попередньо заморожена
до - 20° С та відцентрифугована.
Після операцій попередньої підготовки розчини
плазми томатів заморожували до - 70° С. Процес
заморожування здійснювали за допомогою низькотемпературного калориметра. В якості холодоносія
використовували пари рідкого азоту, які змішувалися в певній пропорції з повітрям для створення t
= - 70° С.
Заморожуванню підлягали розчини плазми
ґрунтових та парникових томатів масою 25 г, які
поміщали в спеціальні пластмасові ємності циліндричної форми та занурювали в калориметр із заданою від’ємною температурою середовища. Процес
заморожування вважався завершеним, коли температура в середині досліджуваного зразка дорівнювала температурі середовища. Після цього здійснювали процес розморожування продукту шляхом
встановлення в камері калориметра температури
оточуючого середовища. Експеримент вважався
завершеним після досягнення температури у зразку
+ 20±2° С.
Здійснювали контроль середньооб’ємної температури зразків розчинів, а також контролювали
температуру вхідної та вихідної з камери калориметра суміші повітря і азоту. Реєстрацію здійснювали
за допомогою хромелькопелевих термопар у поліетиленовій оболонці з діаметром спаювання 0,2 мм.
Сигнал від термопар реєстрували цифровим потенціометром, з’єднаним з портом ПК. Статистичну обробку і апроксимацію бази даних проводили
за допомогою програмного засобу Mathcad 14.
Загальний вигляд термограм при заморожуванні і нагріванні зразків представлено на рис. 1.

Рис. 1. Середня температура зразка при заморожуванні і нагріванні
досліджуваних розчинів. Предметом дослідження
була плазма ґрунтових і парникових томатів.
Для дослідження термодинамічних величин
обрали розчини однакової концентрації (10%): свіжі розчини плазми томатів, яку отримали в резуль-

Термограма розбита на два відрізки, відокремлених вертикальною лінією: ліва частина – ділянка
заморожування до постійної температури (для - 70°
С), права частина – нагрівання (дефростація) за
постійної температури, що дорівнює температурі
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Рис. 2. Різниця температур вихід-вхід від температури зразка
оточуючого середовища. Проміжки К1К2 та К3К4
діапазони кристалізації вимороженої води.
Використовуючи рівняння теплового балансу,
визначалася кількість вимороженої води на різних
ділянках за відносними величинами площ, що
обмежені кривими ∆t–τ.
На рис. 2 представлено типову криву в координатах ∆t–t зразка для випадку заморожування свіжого розчину плазми томатів при - 70° С.
Верхня частина рисунка відносно ∆t=0° С відповідає нагріванню, а нижня частина – охолодженню та заморожуванню. Як бачимо, в цій системі
координат криві ∆t=ƒ(t) доволі чутливі до процесів
кристалізації і рекристалізації води у зразках (ділянка Ι).

частку вимороженої води мають ґрунтові томати, а
в розчинах плазми томатів, що була попередньо
заморожена до – 20° С та відцентрифугована –
мають парникові.
Проведені кріоскопічні дослідження надали
можливість визначити за другим законом Рауля середню молярну масу розчинених речовин, які спричиняють зміщення температури кристалізації води
в область низьких температур. Цей закон надає
можливість легко здійснювати експериментальне
визначення молярних мас молекул деяких сполук,
нездатних до дисоціації в даному розчиннику. Відповідно до цього закону:

Таблиця 1
Результати аналізу кривих заморожування розчинів плазми томатів
Вид томатів
Парникові
Грунтові
Парникові
Грунтові

tзам., °С

∆tкрист., °С

Масова частка
вимороженої води, %

tкрист., К

Свіжі розчини плазми томатів
-70
-3,6…-14,8
269
-70
-0,2…-2,6
273
Розчини плазми томатів після першого заморожування
і другого центрифугування
-70
-2,4…-10,6
270
-70
-0,3…-1,4
272

На рисунку 2 криві заморожування і розморожування розчинів плазми томатів не співпадають,
тобто характер теплообміну при заморожувані і
розморожуванні різний.
В таблиці 1 представлені результати аналізу
термограм процесу заморожування досліджуваних
розчинів плазми ґрунтових та парникових томатів.
Встановлено, що масова частка вимороженої
води залежить від виду попередньої обробки. Так у
свіжих розчинах плазми томатів найбільшу масову

ΔT

89±4
92±4
88±4
82±4

g
k B k ,
μ

(1)

де ∆Т – зниження температури замерзання
розчину, B – молярність розчину, моль/кг; k – кріоскопічна стала, кг/К; g – число грам розчиненої речовини в G грамах розчинника, μ – молярна маса
розчиненої речовини.
Величину кріоскопічної сталої можна визначити за емпіричною формулою [3]:
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відбувається і для ґрунтових томатів, але вихідна
величина µ для цих томатів майже у 7 разів вища,
тому при заморожуванні вона буде зменшуватись.
Визначення парціального молярного об’єму води в плазмі ґрунтових та парникових томатів здійснювали за допомогою U- подібного манометру
(рис.4).
Парціальний мольний об’єм кожного компонента в розчині являється термодинамічною характеристикою багатокомпонентних систем, в тому
числі і розчинів. При цьому загальний об’єм розчина V0 буде визначатися, як:

2
2 T
0
(2)
k
,
G r
де Т0 – температура затвердіння розчину,
r – теплота кристалізації, r = 33,3·104 Дж / кг.
З формули (1) визначається молярна маса речовин:

k g
.
T

(3)

Середню молярну масу можна визначити так:
n

mi

i 1
n

V0

n

,

(5)
i Vi
i 1
де νi – число молей i-ого компонента, моль; Vi
– молярний парціальний об’єм, м3/моль.
U-подібний манометр – це рідинний манометр,
що складається зі сполучених скляних посудин, в
яких вимірювальний тиск визначають за одним або
декількома рівнями рідини [4, 5].
Скляний манометр заповнюється плазмою томатів (Vплазми = 109,8 мл) та визначається рівень рідини у ньому. Через певний проміжок часу додається 1,098 мл води (Vводи = Vплазми/100) та вимірюється рівень отриманого розчину (Vкінц.). Різницю
між рівнями (∆V) можна визначити, як:

,
(4)

i

i 1
де mi – маса i-го компонента, νi – число молей
i-го компонента.
Звідси видно, що µ буде залежати від мольної
частки компонента в суміші. В загальному випадку
слід враховувати, що досліджувані об’єкти містять
дисоціюючі молекули. Тому в закон Рауля слід ввести уточнення на, так званий, ізотонічний коефіцієнт i (фактор Вант-Гоффа). Це деякий безрозмірний параметр, який пов’язаний зі ступенем дисоціації молекул в розчині, тобто який враховує
відносну зміну кількості часточок за рахунок дисоціації. Тому, визначена за цим законом, величина
µ у приведених дослідженнях містить більше якісну інформацію (сигнатуру), ніж інформацію про
абсолютну величину µ.
Кріоскопічна стала та молярна маса розчинених
речовин у розчинах плазми ґрунтових та парникових томатів була визначена з похибкою 25…30%
(табл.2).

V Vкінц . (Vплазми Vводи )

(6)
.
Візуальна оцінка рівня рідини у манометрі може впливати на похибку визначення, яка складала
10…15%.
З формули (6) визначаємо парціальний молярний об’єм води в плазмі томатів:

Таблиця 2
Кріоскопічна стала та молярна маса розчинених речовин у розчинах плазми томатів
Вид томатів

Кріоскопічна стала (k)

Молярна маса
розчиненої речовини
(µ), г/моль

Свіжі розчини плазми томатів
Парникові
25±5
60±15
Ґрунтові
20±5
415±105
Розчини плазми томатів після першого заморожування і другого центрифугування
Парникові
25±5
90±25
Ґрунтові
20±5
150±40
Кріоскопічні дослідження показали, що циклічність заморожування впливає на значення µ: для
парникових томатів µ зростає, а для ґрунтових –
зменшується (рис. 3). Це можна пояснити тим, що
парникові томати містять більшу кількість низькомолекулярних речовин ніж ґрунтові. Крім того, при
заморожуванні парникових томатів частина речовин, що не дисоціюють, видаляється, а залишаються речовини, що добре дисоціюють, і з огляду на
підвищення ролі фактору Вант-Гоффа, середня молярна маса зростає. Аналогічний механізм, мабуть,

Vводи V
mводи

води ,

(7)

де mводи – маса доданої води, кг; μводи – молярна
маса води, кг/моль.
Розрахований парціальний молярний об’єм води в плазмі ґрунтових та парникових томатів наведений у таблиці 3,4.
З таблиці 4 видно, що у парникових томатів ν μ
більше, ніж у ґрунтових, це свідчить про наявність
речовин, які не зв’язують воду. Багаторазове замо-
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Рис. 3. Молярна маса розчинених речовин у розчинах плазми томатів
рожування призводить до збільшення νμ для ґрунтових томатів і зменшення цього показника для
парникових. Очевидно, це обумовлено тим, що рідка фаза томатів містить іони різної природи: органічного та неорганічного походження, які вступають чи не вступають у взаємодію з розчинником
(водою). Речовини органічного походження (високомолекулярні сполуки), вступаючи у взаємодію з
водою, розчиняються.

в той час як молекула розчинника швидко проникає
у сітку полімеру, розсуваючи його ланцюги і тим
самим збільшуючи об’єм, при цьому об’єм всієї
системи зменшується. Так у ґрунтових томатів зі
збільшенням циклів заморожування парціальний
молярний об’єм зростає приблизно на 10…15%, це
свідчить про високу розчинність сполук, що залишилися в плазмі томатів, які будуть поводити себе
обернено відносно заморожування.
Плазма томатів являє собою колоїдний розчин,
що містить часточки невеликих розмірів, у результаті чого рідина може здаватися прозорою, проте ці
часточки є не окремими молекулами, а їх скупченням. Колоїдні часточки знаходяться в постійному русі внаслідок безперервних ударів з молекулами розчинника.
Колоїдні розчини можна розпізнати, якщо пропустити крізь них промінь світла: вони здаються
мутними. Дрібні частинки, що входять до складу
колоїдного розчину, стають видимими, так як розсіюють світло. Розміри і форму кожної частинки
визначити не можна, але всі вони в цілому дадуть
можливість простежити шлях світла.
Проходження світла через колоїдну систему
створює три оптичні ефекти: поглинання, відображення і розсіювання променів. Поглинання властиво всім системам, тоді як відображення більш
характерно для грубодисперсних систем (емульсій і
суспензій), де розмір частинок більше, ніж довжина
хвилі опромінення. Світлові промені, що проходять
через грубодисперсну систему, не можуть обійти
часточки суспензій або емульсій. Вони безладно
відбиваються і заломлюються на межі розділу
часток з середовищем, обумовлюючи мутність суспензій та емульсій, видиму неозброєним оком. Тож,
на відміну від молекулярних і іонних розчинів, які
не мають поверхні розділу фаз і оптично однорідні,
колоїдні розчини розсіюють світло.

Рис.4. Схема U - подібного
манометру
Першою стадією розчинення є набухання. Це
явище характерне для всіх високомолекулярних
сполук та ніколи не спостерігається у низькомолекулярних. Набухання – це процес поглинання
полімером низькомолекулярної рідини (наприклад,
води), що супроводжується збільшенням маси,
об’єму полімеру і зміною конформації його макромолекул. При набуханні молекули розчинника проникають між макромолекулами високомолекулярних сполук. Сильна взаємодія компонентів призводить до поступового зміщення та нечіткості меж
розподілу фаз. Швидкість цього процесу визначається рухливістю молекул. Тому перехід макромолекул у фазу розчинника відбувається повільно,
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Таблиця 3
Парціальний молярний об’єм води в плазмі ґрунтових томатів
Плазма томатів
Б

е

з

з

а

м

о

р

о

ж

у

в

а

н

н

я

Після першого
заморожування
Після другого
заморожування
Після третього
заморожування
Після четвертого
заморожування

τ=0
(18,0±0,2)·10-3

νμ, мл/моль
хв
τ = 60 хв
(18,3±0,2)·10-3
(18,6±0,2)·10-3

τ = 90 хв
(18,6±0,2)·10-3

(18,6±0,2)·10-3

(19,0±0,2)·10-3

(19,0±0,2)·10-3

(19,0±0,2)·10-3

(18,8±0,2)·10-3

(19,2±0,2)·10-3

(19,2±0,2)·10-3

(19,2±0,2)·10-3

(19,2±0,2)·10-3

(19,5±0,2)·10-3

(19,5±0,2)·10-3

(19,5±0,2)·10-3

(19,8±0,2)·10-3

(19,8±0,2)·10-3

(19,8±0,2)·10-3

(19,8±0,2)·10-3

τ

=

3

0

Таблиця 4
Парціальний молярний об’єм води в плазмі парникових томатів
Плазма томатів
Б

е

з

з

а

м

о

р

о

ж

у

в

а

н

н

Після першого
заморожування
Після другого
заморожування
Після третього
заморожування
Після четвертого
заморожування

я

τ=0
(21,3±0,2)·10-3

νμ, мл/моль
хв
τ = 60 хв
(20,8±0,2)·10-3
(20,8±0,2)·10-3

τ = 90 хв
(20,8±0,2)·10-3

(19,6±0,2)·10-3

(19,2±0,2)·10-3

(19,2±0,2)·10-3

(19,2±0,2)·10-3

(19,2±0,2)·10-3

(19,0±0,2)·10-3

(19,0±0,2)·10-3

(19,0±0,2)·10-3

(18,9±0,2)·10-3

(18,8±0,2)·10-3

(18,8±0,2)·10-3

(18,8±0,2)·10-3

(18,8±0,2)·10-3

(18,8±0,2)·10-3

(18,8±0,2)·10-3

(18,8±0,2)·10-3

τ

=

3

При пропусканні паралельного пучка світла
через колоїдний розчин спостерігається конус
розсіяного світла – ефект Тиндаля. За здатністю
розсіювати світло можна визначати концентрацію
колоїдних частинок у розчині [6].
Визначення кута розсіювання світла (“ефект
Тиндаля”) проводили в плазмі ґрунтових і парникових томатів, що підлягала центрифугуванню та
багаторазовому заморожуванню. Через прозору посудину (мірний циліндр) з досліджуваним зразком
пропускають промінь світла та спостерігають розсіювання світла. Промінь повинен мати вигляд конуса чи трикутника, який видно на темному фоні.
Потім вимірюють його довжину (b) від вершини до
будь-якої обраної точки та основу (а) (рис. 5).

0

Тангенс кута розсіювання світла розраховуємо
за формулою:

tgβ

a

(8)

2b
Отримані результати зображено на рис. 6.
З рис. 6 видно, що циклічність заморожування
однаково впливає на значення кута розсіювання
світла в плазмі ґрунтових та парникових томатів: β
зменшується зі збільшенням циклів заморожування. Це зумовлено тим, що після кожного наступного центрифугування та заморожування до -20° С
часточки, що здатні розсіювати світло, видаляються
разом з утвореним осадом.
4. Висновки
Таким чином, проведені кріоскопічні дослідження плазми ґрунтових і парникових томатів показали, що:
1. Середня молярна маса речовин, які обумовлюють кріоскопічні температури в парникових і
ґрунтових томатів, істотно відрізняється, що може
використовуватися як сигнатура умов вирощування
томатів. Крім того, той факт, що середня молярна
маса для парникових томатів дуже мала (область
неорганічних сполук), вказує на те, що в процесі
зростання томати „харчувалися” на штучному ґрунті (гідропоніка, мінеральна вата, торф, цеоліт або
суміш торфу з цеолітом в різних співвідношеннях).
Для ґрунтових томатів кількість речовин органічного походження суттєво більша. Отже, середню
молярну масу розчинених речовин, що була визна-

Рис. 5. Схема визначення кута
розсіювання світла
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Рис. 6. Кут розсіювання світла в плазмі томатів
чена кріоскопічним шляхом, необхідно вважати
важливим товарознавчим показником якості і безпеки томатів.
2. Заморожування як технологічний прийом
впливає на зміну парціального молярного об’єму
води в плазмі томатів. Так, збільшення цього показника для ґрунтових томатів свідчить про наявність у них високомолекулярних сполук, а зменшення νμ – низькомолекулярних сполук у парникових томатах. Виходячи з цього, парціальний молярний об’єм води в плазмі томатів також можна
вважати сигнатурою умов їх вирощування.
3. Кут розсіювання світла в свіжій плазмі парникових томатів на 10…15% більший, ніж у ґрунтових. Також зазначено, що після четвертого заморожування та центрифугування кількість часточок,
які знаходяться в плазмі ґрунтових томатів у 2 рази
більша, ніж у парникових. Очевидно, це обумовлено тим, що молекули речовин, які входять до
складу парникових томатів, слабо зв’язані між собою і тому легше видаляються шляхом заморожування та центрифугування.
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Анотація. Висвітлено вплив жирової основи на якість морозива, проблеми незбалансованості її
жирнокислотного складу. Обґрунтовано можливість поліпшення біологічної та харчової цінності морозива за рахунок використання у складі композиції рослинних олій.
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COMPOSITION OF VEGETABLE OILS AS BASIS OF
QUALITY ICE-CREAM
Summary. The article reviews influence of fatty basis on quality of ice-cream, problems of disbalance of
it fatty acid composition. Possibility of improvement of biological and food value of ice-cream due to the use in it
composition blends of vegetable oils.
Keywords: Coconut oil, Palmkernel oil, Linseed oil, Walnut oil, Sesame oil, ice-cream, trans-izomers
лауринові рослинні олії – кокосова, пальмоядрова
та їх гідрогенізовані та переетерифіковані похідні.
Продукти на їх основі є легкоплавкими, надають
відчуття прохолоди, що цінується покупцями, добре зберігаються протягом усього терміну придатності. Такі властивості зумовлені невисокою температурою плавлення цих олій, їх здатністю кристалізуватися у вузькому діапазоні температур, наявністю великої кількості насичених жирних кислот,
що не піддаються швидкому окисленню. Однак з
точки зору харчової та біологічної цінності дана
група жирів не відповідає вимогам сучасних рекомендацій щодо здорового харчування.
2. Постановка завдання, мета статті
Метою наших досліджень був аналіз основних
видів жирової сировини, що використовується для
виробництва морозива, пошук шляхів поліпшення
споживних властивостей жирових композицій на
сучасному етапі та вдосконалення їх асортименту.

1. Вступ
Сучасні тенденції у виробництві продуктів харчування націлені на забезпечення населення необхідними мінеральними речовинами, вітамінами, цінними жирними кислотами. Вирішення цього завдання можливе при правильному науковому підході до вибору основних сировинних компонентів.
Важливе місце серед харчових продуктів, десертів,
посідає морозиво, асортимент якого різноманітний
і залежить від основної та додаткової сировини.
Жирова складова у виробництві морозива відіграє
значну роль та впливає не лише на смак, структуру,
але й на терміни зберігання, харчову та біологічну
цінність. Вивчення впливу різних компонентів суміші морозива на властивості готового продукту
дозволяє прогнозувати його якість.
Для виробництва морозива використовуються
тропічні олії, споживання яких за останні роки зросло більше ніж у 10 разів. До таких олій належать

Таблиця 1
Порівняння фізико-хімічних показників жирової основи морозива
Назва показника,
одиниці виміру
Температура
плавлення, С
Вміст твердих
частин при С, %
15
20
25
30
Температура
кристалізації,С

Назва олій
Олія кокосова

Олія пальмоядрова

Жир для виготовлення
морозива (рекомендований)

22-29

25-29

22-28

58-65
30-36
0-4
0-1

56-63
39-46
15-21
0-1

40-56
22-37
0
0

14

16

14-18

123

лук ненасиченого ряду, у тому числі ненасичені
жирні кислоти рослинних олій і тваринних жирів
мають цис-будову. Цис-конфігурація енергетично
менш вигідна, ніж транс-конфігурація. Проте використання організмом транс-форм ускладнюється
просторовою будовою. Люди завжди споживали
транс-жирні кислоти, які входять до складу тваринних жирів, зокрема яловичого, баранячого і вершкового масла.
Особливого загострення проблема наявності
транс-ізомерів набула в останні десятиріччя, внаслідок проведених науковцями досліджень, які показали, що завдяки масовій гідрогенізіції жирів з
метою одержання маргаринів і спеціалізованих жирів, а також використання фритюрних жирів з високими температурами плавлення, вміст транс-ізомерів у кінцевому продукті може досягати 49% і більше [8,9].
Особливістю процесу гідрогенізації рослинних
олій є утворення транс-ізомерів жирних кислот,
твердих за температури 20 °С. Найбільш потенційно небезпечними вважають транс-ізомери ди -і-триненасичених жирних кислот –лінолевої та ліноленової, які водночас втрачають ще й біологічну цінність. За даними вчених, у рослинних оліях міститься до 1%, у вершковому маслі - 4-7 %, у маргаринах 24-29 % т транс-ізомерів жирних кислот
[10]. Проте у рослинних оліях і вершковому маслі
містяться тільки природні транс-ізомери жирних
кислот [10], тоді як у саломасах утворюються від
35-65% молекул такого типу. Результати дослід-

3. Результати
За фізико-хімічним показниками лауринова
група рослинних олій цілком підходить виробничим потребам при виготовленні морозива. Це дає
можливість забезпечити ефективність процесу визрівання суміші, вихід морозива із фризера та високі
органолептичні показники. Порівняння фізико-хімічних показників рекомендованої жирової основи
морозива та описаних вище олій наведено в табл. 1.
З даних таблиці видно, що лауринові жири відповідають технологічним вимогам. Однак, окрім
фізико-хімічних показників, більш важливим асектом є харчова та біологічна цінність продукту, яка в
значній мірі залежить від жирнокислотного складу
та супутніх речовин. На думку багатьох науковців
[1-4], фізіологічно повноцінний олійно-жировий
продукт повинен містити 30-40% насичених, 1020% поліненасичених та 50-60% мононенасичених
жирних кислот. За іншими даними, до складу повноцінного жиру для здорового харчування повинно
входити 20-30% лінолевої, 40-60% олеїнової і не
більше 30% насичених жирних кислот. Серед ненасичених жирних кислот теж характерним є співвідношення, яке забезпечує найбільш повноцінний
раціон харчування. Так, найбільш поширеними є
рекомендації РАМН щодо співвідношення груп ω-6
та ω-3 жирних кислот у харчовому раціоні, яке
складає 10:1 для здорової людини та від 3:1 до 5:1
у лікувально-профілактичному харчуванні [5].
Порівняльна характеристика жирнокислотного
складу олій наведено в табл. 2.

Таблиця 2
Вміст жирних кислот в оліях та жирах
Назва кислоти
Леткі жирні кислоти, мг/ 1 кг
Масляна к-та С4:0
Капронова к-та С6:0
Каприлова к-та С8:0
Капронова к-та С10:0
Насичені жирні кислоти , г/100г
Лауринова С 12:0
Міристинова С14:0
Пальмітинова С16:0
Стеаринова С 18:0
Ненасичені жирні кислоти, г/100г
Пальмітолеїнова С 16:1
Олеїнова С 18:1
Лілонева С 18:2
Ліноленова С 18:3

Олія кокосова

Назва олій
Олія пальмоядрова

Молочний жир

0,6
5,0
6,0

0,3
8,0
4,0

2,0-5,0
1,0-3,0
1,0-2,0
2,0-3,5

48,0
18,0
9,0
2,6

45,0
15,0
8,0
2,0

2,0-4,0
8,0-13,0
22,0-33,0
9,0-13,0

6,0
1,4

15,0
3,0

1,5-2,0
22,0-32,0
3,0-5,0
1,0-1,5

Результати проведених досліджень показують,
що ні кокосова, ні пальмоядрова олія не відповідають за жирнокислотним складом сучасним теоріям здорового та збалансованого харчування , а саме за вмістом ненасичених кислот та за співвідношенням w-3 та w-6 жирних кислот.
Важливим аспектом якості жирів також є показник вмісту у них цис-та-транс-ізомерів жирних
кислот [6, 7]. Більшість природних органічних спо-

жень, проведених у США, Англії та інших країнах
свідчать про те, що ті сполуки, які утворились під
час гідрогенізації рослинних олій, можуть спричиняти велику кількість захворювань, починаючи від
діабету і закінчуючи виникненням злоякісних пухлин [12]. Тому вчені пропонують заміну високотемпературних гідрогенізованих жирів на переетерифіковані чи жирові композиції, аналогічні за основними характеристиками [13]. Тому лауринові жири,
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які містять велику кількість лауринової кислоти не
можуть бути у чистому вигляді використані для виготовлення продуктів збалансованого харчування.
Одним з показників якості морозива є органолептичний контроль протягом всього терміну придатності до споживання. Проведений аналіз смакових властивостей морозива, виготовленого на основі кокосової та пальмоядрової олії, виявив появу
мильного присмаку та посивіння морозива вкритого глазур’ю вже на 35 добі зберігання. Однією з
причин є те, що лауринова кислота, що міститься у
складі морозива у присутності води гідролізує і
розпадається на більш низькомолекулярні сполуки,
що надає мильного присмаку. Це спричиняє погіршенню якості при глазуруванні та викликає ефект
“посивіння” при зберіганні морозива.
Використання у літній період гідрогенізованих
жирів, які містять у своєму складі, окрім великої
кількості (до 80%) насичених жирних кислот, їх
транс-ізомерні похідні, знижує безпечність та цінність морозива.
Виходячи з цього, нами було проведено аналіз
рослинних олій, які можуть підвищувати харчову
та біологічну цінність морозива. Кокосова та пальмоядрова олії залишені у складі композиції. Серед
твердих рослинних олій цікавою є пальмова олія.
Вона має вищу температуру плавлення (36-38ºС),
порівняно з кокосовою та пальмоядровою олією,
низький вміст транс-ізомерів. У поєднанні з нею
можна використовувати рідкі рослинні олії у складі
композиції для досягнення збалансованості ненасичених жирних кислот та збагачення жирової основи
цінними речовинами. Рідкі олії, такі як олія волоського горіха, лляна та кунжутна, у складі композиції
з твердими дають змогу з одного боку розробити
продукт з прогнозованими фізико-хімічними властивостями, з іншого – забезпечити вимоги основ
здорового харчування.
За допомогою методів математичного моделювання нами було встановлено оптимальний склад
такої рецептури, наведений в табл. 3.
Таблиця 3
Рецептурний склад композиції рослинних олій
функціонального призначення
№

Назва олії

1
2

Олія пальмова рафінована
Олія кокосова рафінована
Олія пальмоядрова
рафінована
Олія волоського горіха
Олія лляна з селеном
Олія кунжутна

3
4
5
6

ваннями) повністю відповідає нейтральному жиру і
надає відчуття прохолоди. Виготовлена композиція
та взірці кокосової та пальмоядрової олії зберігалися упаковані в гофротару з полімерною вставкою
в складських приміщеннях при температурі 1516 ºС та вологості повітря, що не первищувала 80%.
Протягом всього терміну зберігання композиції
кокосової та пальмоядрової олій проводився контроль перекисного числа як показника окиснення та
псування жиру. Встановлено, що ріст перекисного
числа до 9-ти місяців зберігання у всіх трьох
взірцях був незначним — в межах 0,5-0,8ммоль/кг
1/2О, лише на 278 добу почав рости у всіх взірцях
і до кінця терміну придатності знаходився в допустимих межах, а саме 09,-1,2 ммоль/кг 1/2О (при
нормі 3-для твердих олій). Це свідчить, що наявність рідких олій не спричинила зниження терміну
придатності композиції, а відповідно і морозива.
Фізико-хімічні показники у порівнянні з теоретично описаним наведені у табл. 4
Жирнокислотний склад виготовленої композиції рослинних олій досліджувався у Рівненському
центрі стандартизації та метрології. Як свідчать результати хроматографічного аналізу, жирнокислотний склад композиції рослинних олій відповідає
рекомендаціям щодо здорового харчування за співвідношенням насичених та ненасичених жирних
кислот та наближений до ідеального за співвідношенням груп ω-6 та ω-3 жирних кислот.
На виробничих потужностях цехів по виготовленню морозива ПП Черняк В. П. та ПП Сидорчук В. І.
(Торгова марка „Світ Айс” ) було виготовлено партії морозива “Вершкове” на основі розробленої жирової основи та з використанням лауринових жирів
кокосової та пальмоядрової олії. Під час виробництва збережено всі інші компоненти та проведено
процес без зміни технологічних показників. Результати дегустаційних випробувань підтвердили, що
рівень якості морозива, виготовленого на основі
композиції, на 9,3% вищий від стандартних взірців.
Виготовлені взірці зберігалися у складських приміщеннях, упаковані у полімерну плівку та паперові стаканчики при температурі мінус 20 ºС. Протягом всього терміну проводився органолептичний
контроль та контроль за деформацією. Встановлено, що суттєвих змін протягом 90 діб не
спостерігалось у всіх взірцях. Наступні дослідження підтвердили наявність мильного присмаку у
морозиві на основі лауринових жирів і лише на 250
добу — у морозиві на основі композиції деформація морозива не спостерігалась. Слід зазначити,
що у морозиві на основі композиції після закінчення терміну придатності всі показники якості відповідали вимогам діючих нормативних документів.
4. Висновки
Таким чином розроблена композиція рослинних олій на основі твердих тропічних олій з додаванням олій волоського горіха, кунжутної та лляної
підвищує біологічну та харчову цінність морозива
та відповідає технологічним вимогам щодо фізикохімічних показників. Це свідчить про перспективу
використання рідких олій у виробництві морозива.

Вміст у
складі композиції, %
50
16
12
12
7
3

Разом з працівниками ТзОВ „Спеціал” нами
було виготовлено експериментальні партії жирової
композиції за наведеною рецептурою та проведено
її фізико-хімічні та органолептичні дослідження.
Встановлено, що за органолептичними показниками композиція (згідно з дегустаційними випробу-
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Таблиця 4
Порівняння фізико-хімічних показників жирів

Назва показника,
одиниці виміру
Температура
плавлення, С
Вміст твердих
частин при С, %
15
20
25
30
Температура
кристалізації,С

Назва олій
Жир для
виготовлення
морозива
(рекомендований)

Олія
кокосова

Олія
пальмоядрова

22-29

25-29

22-28

27,9

58-65
30-36
0-4
0-1

56-63
39-46
15-21
0-1

40-56
22-37
0
0

48,5
26,2
3
0

14

16

14-18

13,7

Наступним етапом роботи буде проведення детальних досліджень впливу компонентів композиції
рослинних олій та видів пакування на стійкість під
час зберігання.

Композиція
рослинних олій
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АНТИОКСИДАНТНА ЗДАТНІСТЬ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ
РЕЧОВИН ПЛОДІВ ЯГІДНИХ КУЛЬТУР
Анотація. Вивчено цінність плодів різноманітних ягідних культур щодо вмісту в них біологічно
активних речовин. Розглянуто лікувально-профілактичне значення плодів ягідних культур обумовлене
наявністю в них біологічно активних речовин – природних антиоксидантів.
Ключові слова. Біологічно активні речовини, антиоксиданти, вітаміни, антоціани, пектин, флавоноли, фенольні сполуки,катехіни, лікувально-профілактична цінність

Shestopal G.

ANTIOXIDANT CAPACITY OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES
OF GARDEN-STUFFS BACCATE CULTURES
Summary. The value of garden-stuffs of various baccate cultures is studied in relation to content in them
biologically active matters. A preventative value of fruit and berry crops caused by the presence in them of
biologically active substances - natural antioxidants.
Keywords: Biologically active substances, antioxidants, vitamins, anthocyans, pectin, flavonoly, phenolic
compounds, catechins, therapeutic and prophylactic value
ння. В цю групу входять вітаміни, мікроелементи,
антибіотики (дубильні речовини, ефірні масла та
ін.), променево-захисні сполуки (пектин, сірковмісні речовини), антиоксиданти (антоціани, феноли,
флавоноїди) [1,15].
Терапевтичний ефект багатьох рослин обумовлений наявністю в них біологічно активних речовин (БАР) – природних антиоксидантів: поліфенолів
(флавоноїди, оксікислоти, катехіни, таніни, антоціанідини), каротиноїдів, вітамінів, жирних кислот [2,6].
Більшість малопоширених ягідних культур є
потенційними джерелами рослинної сировини для
виробництва лікувально-профілактичних продуктів
з високим вмістом комплексу біологічно активних
речовин (табл.1). Сума Р-активних речовин у плодах аґрусу становить – 400-750 мг%. У плодах смородини чорної залежно від умов вирощування та
сорту – 1000-1500 мг/100 г.
Регулярне поступлення в здоровий організм вітамінів попереджує появу багатьох захворювань.
Добова профілактична норма вживання, наприклад,
аскорбінової кислоти – 78-80 мг, лікувальна – 150300 мг [1].
Нестача антиоксидантів, обов’язкових компонентів тваринних клітин біологічних мембран є
однією з причин серцево-судинних захворювань,
раннього склерозу судин і старіння.
Виявлено, що тривале додавання до харчів антиоксидантів, в тому числі і флавоноїдів, сприяє продовженню життя тварин [10].
Під впливом аскорбінової кислоти встановлюється фізіологічна рівновага між біосинтезом холестерину і наявністю його в тканинах, що свідчить
про важливу роль цього вітаміну в профілактиці
атеросклерозу [7]. Разом з тим, підвищується антитоксична функція печінки. Збагачуючи харчі антиоксидантами, можна підвищити протисклеротичну

1. Вступ
Раціональне харчування людей належить до
основних пріоритетів державної політики більшості
країн і є однією з умов забезпечення працездатності
і довголіття.
В останні роки в Україні створено цілий ряд
сортів ягідних культур, які відповідають сучасним
вимогам, однак ще залишається ряд проблем, які
мають особливу актуальність. В останні роки, в зв`язку з несприятливим екологічним станом і нераціональною структурою харчування (вираженою в дефіциті біологічно активних речовин – БАР) значно
зростає потреба в плодах ягідних культур, як джерела БАР.
Вступ України в нові ринкові відносини відкрив широке поступлення імпорту фруктів і ягід та
поставив перед вітчизняними садівниками завдання
переглянути вирощувані культури з метою знайти
свою нішу у світовому виробництві плодів і ягід.
У світовій практиці першочергове значення надається якості плодів і, перш за все, вмісту в них
корисних для організму людини біологічно активних речовин (БАР). Основне значення плодів в лікувальному харчуванні людини полягає не стільки
в лікуванні хвороб, скільки в їх профілактиці. Адже
"Фунт профілактики дорожче пуду лікування" [1].
2. Постановка завдання
Оскільки, здоров'я населення України в сучасних екологічних умовах стало важливою соціальною проблемою, то вивчення антиоксидантної здатності плодів ягідних культур з метою постійного
круглорічного забезпечення населення свіжими
ягодами, які мають підвищений вміст необхідних
людині біологічно активних речовин є одним з напрямків розв’язання даної проблеми.
3. Результати дослідження
Біологічно активні речовини плодів ягідних
культур мають профілактичне і лікувальне значе-
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Таблиця 1
Біохімічний склад плодів ягідних культур
Вміст в ягодах
мг/100 г сирої маси

%
Культура
Смородина
чорна

сухі
речовини

цукор

загальна
кислотність

12,7-16,4
макс. 24,8

6,59-14,0

2,1-3,4

пектин

аскорбінова
кислота

катехіни

антоціани

1,1-1,98

189-342,1

334-538

600-1200

Порічки

9,2-11,2

Аґрус

9,9-13,6

1,7-4,0
(червоні
4,0-10,0
1,86-2,25
плоди)
2,1-2,5 (білі
плоди)
7,0-11,0
1,8-3,0
0,7-1,0

Суниця*

8,2-13,0

4,5-13,0

0,9-1,78

0,8-1,1

62,5-86,4

Малина*

6,7-11,6

5,2-6,8

1,2-2,5

0,6-0,9

40-60

Ожина**

10,5

10,0

15,0

1,8

50,3-55,0

26-83

30-60

550 з білими
плодами
350-400 з червоними
плодами катехіни і
флавоноли
187

50-55

41
75-180 у
темно
146-167
вишневих
плодів
80
100-250
500-1000 мг/100 г
Р-активних речовин

* Згідно з дослідженнями В. П. Копань, К. М. Копань
**Згідно дослідженнями А. И. Широченкова
направленість харчування, протидіяти дії пошкоджуючих факторів радіації, понижувати мутагенну
активність канцерогенів [5,10].
Дефіцит в організмі аскорбінової кислоти (АК)
викликає багато захворювань людини і веде до незворотних генетичних наслідків. Недарма рішенням
Ради Безпеки Країн Європи заборонено випуск продуктів з борошна, м’яса і молока без добавок АК. У
США цей препарат внесений офіційно в розряд
стратегічних продуктів.
При нестачі АК спостерігається підвищена стомлюваність, знижена працездатність, збільшення
проникності і крихкості кровоносних капілярів і в
зв’язку з цим кровоточивість (підшкірні крововиливи), розхитування зубів, ламкість кісток [1].
В останні роки в садівництво України, як і ін.
країн СНД вводяться нові плодові і ягідні рослини,
які донедавна зустрічались лише в природі. Малопоширені ягідні культури характеризуються високим вмістом біологічно активних речовин (БАР) і
мають важливе економічне значення (табл.2).
Такі важкі захворювання, як діабет, атеросклероз, ішемія, артрити, злоякісні утворення, пов'язані
з наявністю в організмі вільних радикалів (оксидантів), які мають окисні властивості [9].
Терапевтичні ефекти багатьох лікарських і вітамінних рослин обумовлені наявністю в них біологічно активних речовин (БАР) – природних антиоксидантів: поліфенолів (флавоноїди, оксікислоти, катехіни, таніни, антоціанідіни), каротиноїдів, вітамінів, жирних кислот [2,6].
Так, наприклад, антиокислювальна активність
плодів шипшини в значній мірі визначається висо-

ким вмістом поліфенолів, які знижують радикальні
реакції в організмі.
Особливістю порічок є досить високе накопичення кумаринів (1,7-4,4 мг%) – більше ніж у смородини чорної.
Кумарини попереджують розвиток тромбів і кровоносних судинок і сприяють їх розсмоктуванню.
Плоди порічок відіграють помітну роль в профілактиці інфарктів, оскільки оксікумарини здатні
знижувати згортання крові [1].
Багато плодів дикоростучих ягідних культур
містять значну кількість фенольних сполук (флавоноїдів і фенокислот).
До них слід віднести плоди аронії чорноплідної, шипшини, калини, смородини чорної, ожини,
чорниці, голубіки, жимолості їстівної, журавлини
та ін. Фенольні сполуки сприяють збереженню вітаміну С при переробці рослинної сировини.
Раніше вважалось, що біологічно активні фенольні сполуки (катехіни, лейкоантоціани, антоціани, флавоноли, флавонони, халкони, фенокислоти
та ін.) мають вітамінні властивості, і тому їх
об'єднували під назвою "вітамін Р", або "речовини
Р-вітамінної дії".
Останнім часом доведено, що ці речовини не
мають властивостей, які належать вітамінам, тобто
вони не впливають на ріст тварин й інші асиміляційні процеси, не є невід'ємною частиною організму, що характерно для вітамінів і т.д.
Фенольні сполуки – це не вітаміни, а біологічно
активні речовини лікувально-профілактичної дії,
безумовно потрібні людині для підтримання життя,
збереження здоровя і працездатності [11].
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Таблиця 2
Біохімічний склад плодів малопоширених ягідних культур*
Вміст в плодах
Культури

Аронія
чорноплідна

цукри,
%

сума
пекти- загальна
антоціанів і
нові речо- кислот- вітамін С, β каротин,
лейкомг/100 г мг/100 г
вини,
ність,
антоціанів,
%
%
мг/100 г

6,2-10,8 0,50-2,50

0,75-1,3

22-72,1

1,1-5,60

катехіни,
мг/100 г

флавоноли,
мг/100 г

990,0-5905,0 550,0-2020,0 100,0-200,0

1038,81758,8
5,1-6,9 1,47-2,31 1,78-2,08 18,2-29,7 0,06-0,17
341,6-612,4 378,4-705,1
в залежності
від сорту
4220
антоціани +
Чорниця
6,3-10,2 0,14-0,49 0,90-1,28
5-6
0,08
104
550
110 лейкоантоціани
Голубіка
2113,17,7-10,9
0,4-0,6
0,78
9,8-17,6 0,06-0,25
156,0-274,0 103,4-204,3
високоросла
3500,3
Жимолость
1972,88,0-12,4 0,97-1,16 1,79-4,0 15,0-200,0 0,18-0,88
292,5-344,5 74,4-139,0
їстівна
3029,0
114,8-1282,2
Обліпиха
3,1-5,0 0,15-0,84 2,30-4,08 100-142
3,8-7,6
(антоціани 12,8-372,6 370-2364,8
відсутні)
Калина
6,5-7,8 0,38-0,92 1,4-3,3
5,0-30,0
1,3-2,5 692,7-1257,4 52,3-363,0 56,2-206,2
916,0Шипшина
0,9-12,4 1,80-3,74 1,11-4,83
0,7-20,0 740,0-3210,0 460,0-1200,0 300,0-800,0
1246,0
відсутні
Кизил
9,4-17,4
0,6-1,0
1,1-3,2 36-122,0 достовірні 808,0-1110,0
170-280
50,0
дані
240,0полі-фенолів
Актинідія
6,3-8,7
0,8
0,8-2,5
0,64
110
50-70
1000,0
750,0-830,0
130 лейковідсутні
антоціани +
Бузина чорна 5,2-7,4
0,8-1,0
1,3-2,0
27-50 достовірні
90-128
100
2400
дані
антоціани
* Вміст фенольних сполук згідно з дослідженнями Д. К. Шапиро

Журавлина
великоплідна

Фенольні сполуки підвищують міцність кровоносних капілярів, сприяють засвоєнню вітаміну С в
організмі, беруть участь в окисно-відновних процесах, регулюють роботу щитовидної залози і діють
краще при одночасному прийманні з вітаміном С.
Деякі фенольні сполуки здатні розслабляти судоми
судин і мають протиатеросклеротичну, протизапальну, жовчогінну дію та протипухлинну і радіозахисну здатність.
Виявлено високу антиокислювальну здатність і
антиканцерогенні властивості плодів малини, що
пов'язане з високим вмістом в них фенолів і флавоноїдів [16].
Цукри дикоростучих плодів і ягід представлені
в основному глюкозою і фруктозою, а сахарози міститься мало і в плодах порічок, жимолості їстівної,
голубіки та інших вона зовсім відсутня.
Серед вуглеводів особливе місце займають пектинові речовини. Дослідження вчених показують,
що пектинові речовини мають властивість зв'язувати і знезаражувати сполуки деяких радіоактивних

і тяжких металів, наприклад, свинцю, цезію, кобальту й інших, які попали в організм людини. Пектини ефективні при лікуванні захворювань органів
шлунково-кишкового тракту (коліти, ентероколіти,
ентеріти та ін.) та мають протисклеротичну дію.
Значну кількість пектинових речовин містять
плоди смородини чорної, шипшини, журавлини,
жимолость їстівна та ін. Органічні кислоти, разом з
цукрами, пектиновими і дубильними речовинами
обумовлюють смак плодів і ягід. Вони підвищують
в організмі людини апетит, підсилюють виділення
шлункового соку і соку підшлункової залози, стимулюють перистальтику кишечнику.
Органічні кислоти сприяють розчиненню солей
сечової кислоти (уратів) і виведенню їх з організму
людини.
Найбільше в плодах і ягодах лимонної і яблучної кислоти. В ягодах журавлини – бензойна кислота, яка має антисептичну дію. В ягодах малини,
ожини, суниці міститься саліцилова кислота, якій
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властива антисептична, протиревматична, жарознижувальна, потогінна дія.
В ягодах смородини чорної, шипшини, журавлини знайдено янтарну кислоту, яка, як встановлено, є стимулятором дихання клітин і тканин, знімає токсичну дію деяких медичних препаратів.
Нормалізує роботу серцево-судинної системи і печінки, сприятливо діє при атеросклерозі коронарних судин і головного мозку.
Встановлено, що за рівнем антиоксидантів (антоціанів, флавонолів, елладжікової кислоти) малина
перевищує їх вміст в більшості ягідних культур,
включаючи чорницю, голубіку, брусницю, які одержали визнання на світовому ринку саме за ці властивості [15].
Ягоди мають практичне значення в якості джерел вітамінів С, Р і каротину. За вмістом каротину
на перше місце слід віднести плоди обліпихи. Каротиноїди розщеплюючись в тонких кишках утворюють вітамін А, тобто каротиноїди э провітаміном
А. Засвоєння каротину в організмі відбувається
лише в присутності жиру. Найбільш фізіологічно
активним є β-каротин, який в літературі часто називають просто каротин. Добова норма для дорослої людини 3-4 мг каротину. Його роль в організмі
дуже велика. Вітамін А входить до складу зорового
пурпура, що міститься в сітківці ока і обумовлює
нормальне сприйняття світла (при нестачі вітаміну
А порушується гострота зору, особливо в сутінках
("куряча сліпота") понижується стійкість організму
до інфекційних хвороб (особливо дихальних шляхів) і має певну роль в профілактиці злоякісних
утворень.
Вітамін К1 (філлахінон) – приймає активну
участь у процесі згортання крові, в процесах дихання тканин і синтезу білків (ферментів кишковошлункового тракту).
Джерелом вітаміну К1 (мг%) може бути смородина чорна (0,9), ожина (0,5), обліпиха (1,29),
аронія чорноплідна, журавлина (0,32-1,1), шипшина
(0,4 мг%), голубіка висока (0,26-0,32).
Вітамін Е – відіграє велику роль в обміні речовин в м'язах, приймає активну участь в обміні жирів, білків, нуклеїнових кислот, має протиокислювальні властивості.
Велику кількість вітаміну Е (мг на 100 г сирої
маси) містять плоди обліпихи (2,8-18 мг), аронії
чорноплідної (1,5 мг), шипшини (1,3-4,9 мг), смородини чорної (0,7-0,8 мг). Добова норма для дорослої людини 20-30 мг.
Фундаментальна біологічна роль аскорбінової
кислоти в рослинах – це детоксикація перекису
водню й інших форм кисню з метою попередження
окисних пошкоджень і збереження цілісності клітин, які виникають при впливі несприятливих факторів навколишнього середовища, при стресових
ситуаціях. Власне тому в листках багатьох плодових і ягідних рослин вміст аскорбінової кислоти
набагато вищий, ніж в плодах і ягодах.
У різних плодів і ягід у залежності від місця
вирощування, погодних й інших умов вміст вітаміну С коливається: для яблук – 10-20 мг%, цитрусових – 40-65 мг%, шипшини – 650 мг%, обліпи-

хи – 200 мг%, смородини чорної – 200 мг%, винограду – 6 мг% [1].
Роль вітаміну С (аскорбінова кислота) в організмі людини дуже велика. Він приймає активну
участь в обміні речовин; підвищує антитоксичну
функцію печінки, гальмує розвиток атеросклерозу,
бере участь у процесі кровотворення, підвищує
стійкість організму до інфекційних захворювань і
т.д. Добова норма для дорослої людини 60-120 мг.
Найбільш вагомими за вмістом вітаміну С є ягоди
шипшини, смородини чорної, жимолості їстівної,
обліпихи та ін.(табл.1-2).
Високим вмістом вітаміну РР (нікотинова кислота) виділяється шипшина, чорниця, ожина. Нікотинова кислота – бере участь в окисно-відновних
процесах в організмі. При її нестачі відмічаються
глибокі розлади шлунково-кишкового тракту нервової системи, процесів кровотворення. Для дорослої людини добова норма становить 15-25 мг вітаміну РР.
До вітаміноподібних речовин відноситься холін. Холін (і його похідна бетаін) регулює обмін
білків, жирів, жироподібних речовин (ліпоїдів), має
протиатеросклеротичну дію.
Основні джерела холіну – плоди обліпихи, голубіки високої (містить 210-510 мг/100 г), шипшини, жимолості їстівної, калини.
В плодах дикоростучих ягідних культур знайдені складні органічні сполуки – тритерпенові кислоти і спирти, а також глікозиди. В плодах журавлини, обліпихи, глоду та інших плодах міститься
тритерпенова урсолова кислота і тритерпенова олеанова кислота, яку в останні роки порівнюють з
кратеговою.
Кратегова кислота розширяє судини серця і
мозку, покращує їх кровообіг, стимулює скорочувальну здатність м'язів серця, знижує кровоносний
тиск, має заспокійливу здатність.
Кумарини, що є в плодах смородини чорної,
чорниці, голубіки високорослої, обліпихи, глоду,
малини, калини попереджують розвиток тромбів в
кровоносних судинах і сприяють їх розсмоктуванню. Деякі з них затримують патологічний ріст тканин і є цінні в якості протипухлинних засобів.
Багатьом кумаринам притаманна судинорозширювальна, гіпотензивна, знеболювальна, жовчогінна,
заспокійлива, сечогінна дія.
Мінеральні сполуки, які є в плодах ягідних
культур, входять у склад всіх органів і тканин людини, забезпечуючи стабільний хід багаточисленних процесів обміну речовин [8].
4. Висновки
Ягідні культури є потенційним джерелом рослинної сировини для виробництва лікувально-профілактичних продуктів з високим вмістом комплексу біологічно активних речовин.
Слід створювати продукти переробки на основі
різноманітної ягідної продукції, які згідно підтверджених медико-біологічних досліджень рекомендуються як для дитячого, так і для профілактичного
харчування дорослого населення.
Плоди таких культур, як шипшина, лимонник,
калина звичайна, малина, ожина заготовляють і при
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правильному зберіганні і своєчасному висушуванні
не втрачають вмісту БАР в сировині протягом двох
і більше років. Таким чином, вони можуть бути
компонентами для одержання і використання протягом року (особливо в зимовий період) натурального полівітамінного антиоксидантного препарату.
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ПОКАЗНИКИ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
Анотація. Розглянуто проблему позитивної тенденції застосування у виробництві хліба поліпшувачів якості. Проведено дослідження якісних показників однотипних хлібобулочних виробів від різних
виробників на предмет можливої наявності у їх складі поліпшувачів.
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QUALITY OF BAKERY PRODUCTS
Summary. The problem of positive trends in use in the manufacture of bread improvers quality. A study
of quality indicators similar bakery products from different manufacturers for the possible presence of their stock
improvers.
Keywords: bakery products, chemical conditioners quality, supplements complex polyfunctional action,
organoleptic and physical-chemical indicators of quality
привабливого зовнішнього вигляду. У багатьох наукових роботах, у тому числі у роботах вищезгаданих авторів [3-5], здебільшого вказується на позитивні сторони використання поліпшувачів у виробництві хлібобулочної продукції. Проте, аналізу
негативних наслідків для споживачів від використання хлібопекарських поліпшувачів приділяється
недостатньо уваги.
2. Постановка завдання
Мета дослідження – провести короткий аналіз
впливу комплексних поліпшувачів якості хліба на
формування споживних властивостей хлібобулочних виробів, а також дослідити результати якісної
оцінки однотипних хлібобулочних виробів від різних виробників на предмет наявності у їх рецептурному складі поліпшувачів якості.
3. Результати досліджень
Зважаючи на низьку якість зерна пшениці, що
надходить на переробку [7], у виробництві хлібобулочних виробів все частіше використовують комплексні хлібопекарські поліпшувачі, котрі дозволяють виробникам інтенсифікувати технологічний
процес виробництва, зберегти привабливий вигляд
і стабільні якісні показники виробів у поєднанні з
можливістю використання низькосортної сировини.
Поліпшувачі, перш за все, модифікують структурні
компоненти тіста: білки, крохмаль, геміцелюлозу,
пентозани, ліпіди, а також впливають на активність
ферментів й мікроорганізмів тіста.
Поліпшувачами є композиційні добавки поліфункціональної дії. Вони складаються з інгредієнтів різноманітного принципу дії – окислювачів, які
підвищують спроможність клейковини до гідратації, що обумовлює підвищену водопоглинальну
здатність тіста (аскорбінова кислота, пероксид
кальцію тощо); гідроколоїдних стабілізаторів, що
підвищують гідрофільні властивості тіста, зміц-

1. Вступ
Хлібобулочні вироби завжди були й залишаються продуктами повсякденного й стійкого попиту. Якість виробів регламентується національною
міждержавною та галузевою нормативно-технічною документацією, яка висуває певні вимоги до
зовнішнього вигляду виробів, кольору скоринки,
стану м’якушу. Хліб має відповідати встановленим
нормам за фізико-хімічними показниками – вологості, кислотності, пористості. У виробах не допускається наявність сторонніх домішок, ознак хвороб
та плісняви. Також у хлібобулочних виробах повинні контролюватися рівні токсичних елементів,
афлатоксинів, пестицидів та радіонуклідів.
З іншого боку, виробникам дозволяється розробляти власні технічні умови й виготовляти хлібобулочні вироби за рецептурами, які можуть відрізнятися від традиційних додаванням різноманітних
інгредієнтів та добавок – „поліпшувачів якості”.
Проблема визначення натуральності та безпечності
хлібобулочних виробів є надзвичвйно актуальною,
адже намагання окремих виробників інтенсифікувати процес виробництва, знизити собівартість та
збільшити вихід продукції призводить до включення в рецептури крім добавок, які являють собою
витяжки з натуральних продуктів, також різних хімічних сполук, які мають неоднозначний вплив на
здоров’я людини.
Питання споживної цінності хлібобулочних виробів завжди було актуальним і в достатній мірі
розглядалося в багатьох дослідницьких роботах,
зокрема в Г. Дремучевої, С. Я. Корячкина та ін. [3,
5]. Сучасні харчові технології пропонують хлібопекарській галузі промисловості дуже велику кількість харчових добавок – поліпшувачів якості хліба
[6], які дозволяють виробникам економити на якісній сировині, але разом з тим, одержувати хліб
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нюють клейковину, інтенсифікують окисно-відновні процеси, покращуючи тим самим стан м’якуша
та підвищуючи термін зберігання (окислені чи набрякаючи модифіковані крохмалі); поверхневоактивних речовин, які покращують структурно-механічні властивості тіста; регуляторів кислотності,
які інтенсифікують технологічний процес (органічні кислоти, здебільшого, лимонна, оцтова, яблучна)
тощо.
Зокрема, розповсюджені такі види функціональних добавок – суха клейковина „Штаби лаза”,
до складу якої входять аскорбінова кислота та
мезофільні ферменти; поліпшувач смаку „Ірексол”,
який містить аскорбінову кислоту, глюкозу, ферменти; для виготовлення виробів з низькоякісного
борошна, застосовують препарат „Стабілин”, якій
містить мальтодекстрини, карбонат кальцію, фосфат кальцію, аскорбінову кислоту; модулятор смаку, аромату та об’єму „Фреш”, якій крім екстракту
солоду містить емульгатор, стабілізатор, декстрозу,
регулятор кислотності тощо.
Названі добавки здебільшого є різноманітними
витяжками з натуральних продуктів, вони реалізуються підприємствам за високою ціною. Більш
економічного ефекту виробники хлібобулочних виробів можуть досягнути застосуванням хімічних
поліпшувачів, а саме: регуляторів вологи, які дозволяють збільшити вихід виробів, зв’язуючи надлишок вологи в тісті; штучно синтезованих ферментів, наприклад, амілолітичної дії; емульгаторів, які
надають тісту більш однорідної структури і, як
наслідок – підвищують еластичність м’якуша; розпушувачів, що в результаті застосування забезпечують незміненим об’єм виробу за заниженої на 2030% маси тощо.
Усі ці речовини дозволені до застосування
МОЗ України, проте, одержаний за їх допомогою
хлібопродукт, вже не буде натуральним. Крім того,
хімічні речовини мають кумулятивні властивості й
здатні викликати в організмі людини канцерогенний ефект.
Для проведення експерименту в торгівельній
мережі було придбано три зразки нарізних батонів
від різних виробників: №1 – ТзОВ „Волиньзовнішкомхліб”, № 2 – хлібопекарський цех при гипермаркеті, №3 – ВАТ „Хліб”. Під час проведення
досліджень застосовувалися найпоширеніші у виробничій практиці та наукових дослідженнях методи оцінки якості хлібобулочних виробів.
У зразків нарізних батонів визначали органолептичні та обов’язкові фізико-хімічні показники
(пористість і кислотність) з використанням діючих
в Україні нормативно-технічних документів: ГОСТ
27844-88, ГОСТ 5670-96, ГОСТ 5669-96. Такі зовнішні ознаки зразків, як форма, стан поверхні та колір скоринки практично не відрізнялися між собою
й цілком відповідали вимогам ГОСТ 27884-88: форма батона правильна, не розпливчаста, без притисків, на поверхню виробу навскіс нанесені характерні надрізи; поверхня – чиста, блискуча, без
вм’ятин, тріщин, підривів; колір скоринки – властивий виду виробів, світло-коричневий; стан м’якуша – пропечений, з розвиненою пористістю, не

вологий на дотик, без ознак непромісу, порожнин
та ущільнень; колір м’якуша – від білого до білого з
легким кремуватим відтінком.
Проте, найважливіші органолептичні показники – смак і аромат, виявилися доволі різними: зразок № 1 – смак невиразний, аромат слабкий, з відтінком сирого борошна; зразок № 2 – невиразний
смак, аромат з помітною дріжджовою складовою та
відтінком пастеризації (що може бути обумовлено
використанням в рецептурі високопастеризованого
чи стерилізованого молока або ж наявністю відповідного ароматизатора); лише зразок № 3 мав властиві свіжовипеченому виробу смак і аромат.
Недоліки були виявлені також під час оцінювання стану та структури м’якуша: у зразка № 1
м’якуш оцінений як пропечений з тонкостінною
розвиненою пористістю, проте крихкий; № 2 –
м’якуш пропечений, з дуже розвиненою тонкостінною пористістю, дуже еластичний, надміру пухкий; у зразка № 3 – м’якуш пропечений, в міру
еластичний з тонкостінно розвиненою пористістю.
Відмінності виявилися й у масі виробів. Згідно
з ГОСТ 27844-88, маса нарізного батона повинна
становити 400г. Особливо вирізнялась вага зразка
№ 2: за практично однакових розмірів усіх виробів,
цей батон важив 335г, у той час як зразок № 3
важив 425г, а зразок № 1 – 390г.
Під час визначення пористості за ГОСТ 5669-96
з використанням приладу Журавльова, було встановлено надмірно завищену пористість зразка № 2
– 86%. Пористість зразків №№ 1, 3 була практично
однаковою – відповідно, 76,25% та 75,88%, тобто за
рекомендаціями стандарту щодо заокруглення значення пористості – 76%.
Кислотність визначали титруванням 50 мл витяжки з хлібного м’якуша, одержаної за стандартною методикою, вказаною в ГОСТ 5670-96. Титрована кислотність усіх виробів відрізнялася заниженими значеннями: за стандартної норми для виробів з борошна пшеничного вищого та першого
сортів у 2-3 град., кислотність зразків №№ 1, 2
становила 1град., зразка № 3 – 1,2 град.
4. Висновки
На основі аналізу результатів дослідження якості зразків хлібобулочних виробів можна відзначити, що у виробництві зразка №1 (ТзОВ „Волиньзовнішкомхліб”) швидше за все використані штучні
розрихлювачі та, можливо, добавки з вологоутримуючою дією, у результаті чого хлібобулочний
виріб характеризується слабким, невиразним ароматом, пористим, але крихким м’якушем, заниженою кислотністю. У рецептурі зразка №2 (хлібопекарський цех при гипермаркеті) однозначно присутні штучні розрихлювачі, ймовірно – емульгатори та ароматизатор; підтвердженням цього є мала
вага виробу, нехарактерний аромат, дуже пухкий та
еластичний м’якуш, низька кислотність. Рецептура
зразка № 3, вочевидь, є найбільш наближеною до
традиційної, хоча занижена кислотність також може бути обумовлена застосуванням розрихлювачів
(для скорочення тривалості бродіння тіста та зниження собівартості виробів).

133

Реальний погляд на економічну ситуацію в
країні вказує на те, що ціна хліба, виготовленого з
використанням якісної сировини, має неухильно
зростати, адже якісна сировина є дорогою. Проте,
вартість хліба як соціального продукту харчування
стримується державними органами. У такому випадку виробники хлібобулочних виробів вирішують шукати „внутрішні резерви”, заощаджуючи на
якісній сировині і, як наслідок, застосовувати у
виробництві поліпшувачі якості хліба та борошна.
Вже немає сумніву у тому, що застосування поліпшувачів буде продовжуватися й у майбутньому,
хоча б унаслідок значного погіршення якісних
показників українського зерна та борошна, яке відбувається останніми роками. Питання постає лише
у тому, наскільки якісними та безпечними для здоров’я споживача вони будуть.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ СОЛІ
Анотація. Досліджено залежність мікробного забруднення солі кухонної від способу її одержання, ґатунку, помелу, виду внесеної добавки; визначено кількісний і якісний склад мікрофлори солі; вивчено
вплив термічного обробітку на її мікробне забруднення.
Ключові слова: сіль кухонна, мікробіологічна безпечність, склад мікрофлори

Kovalchuk M., Babyak A., Havrylyshyn V.

RESEARCH OF MICROBIOLOGICAL UNCONCERN OF SALT
Summary. Dependaence of microbal contamination of salt a kitchen is investigational on the method of
her receipt sort, grade, type of the brought in addition; certainly quantitative and high-quality composition of
microflora of salt; influence of thermal till is studied on its microbal contamination.
Keywords: salt is a kitchen, microbiological unconcern, composition of microflora
ланс організму людини. Її широко використовують
для консервування харчових продуктів – м’яса,
риби, овочів [3].
Сіль не є поживним середовищем для мікроорганізмів. Однак, у разі значного мікробного обсіювання, вона може бути джерелом суттєвого бактеріального забруднення багатьох харчових продуктів, у рецептурах яких передбачено використання
солі [4].
Вже в місці добування кухонної солі вона містить мікробну флору. За даними багатьох авторів
різні види солі відрізняються за кількістю мікроорганізмів та їх якісним складом. Кам’яна та випа-

1. Вступ
Основною вимогою до харчових продуктів є безпечність, тобто сукупність їх властивостей, які гарантують безпеку (відсутність ризику, що перевищує рівень, офіційно визнаний прийнятним для споживача) [1].
Від дотримання критеріїв безпеки за мікробіологічними показниками залежить безпечність і збереженість продуктів харчування, а також, що не
менш важливо, профілактика захворювань мікробного характеру [2].
Кухонна сіль є обов’язковою частиною у складі
харчового раціону. Вона сприяє підвищенню апетиту, поліпшує засвоєння жиру, регулює водний ба-
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Таблиця 1
Асортимент солі кухонної кам'яної, яка реалізується
в торговельній мережі м. Львова
№ з/п

Вид солі, торгова
марка

1

Сіль кухонна кам'яна
"Артемсіль"

1

1

2

Сіль кухонна кам'яна
йодована (добавка
йодат калію)
"Артемсіль"

1

1

3

Сіль кухонна кам'яна
"Дари сонця"

1

1

4

Сіль кухонна кам'яна
йодована (добавка
йоднуватокислий
калій) "Дари сонця"

1

1

5

Сіль кухонна кам'яна
"Кухарочка"

1

1

Помел

Ґатунок

Виробник
ДП
"Артемсіль", м.
Артемівськ,
Донецька обл.
ДП
"Артемсіль", м.
Артемівськ,
Донецька обл.
ТОВ
"Ортопрот",
смт. Кулиничі,
Харківська обл.
ТОВ
"Ортопрот",
смт. Кулиничі,
Харківська обл.
ТВК "ВАТ
"Львівхолод"
(фасувальник)

рена сіль, зазвичай, у момент добування не містить
мікрофлори, проте під час перевезення та зберігання може значно забруднюватися [5]. Кількість мікроорганізмів у самоосідній і морській солі коливається в широких межах: від одиниць до сотен тисяч
клітин в 1 г. [6].
За якісним складом мікрофлора солі досить різноманітна. Вона містить різних представників спорової мікрофлори, мікрококи, бактерії роду Flavobacterium, дріжджі, спори плісеневих грибів [7].
Якісний склад мікрофлори, за даними Є. К. Петрової
Бейна (Bain), Ішіди (Ishida), Дусаульта (Dussault)
залежить від виду солі: у самоосадній (осідній) солі
переважають види роду Bacillus, а види родів Micrococcus і Sarcina зустрічаються рідше. У кам’яній
солі, навпаки переважали кулясті бактерії [4, 6, 7,
8]. Для всіх видів солі характерною є наявність
галофільних бактерій.
Отже, огляд публікацій свідчить про можливість значного мікробного забруднення кухонної
солі та різноманітність якісного складу її мікрофлори. Проте у чинному ДСТУ 3583 − 97. Сіль кухонна. Загальні технічні умови не передбачено вимог щодо мікробіологічної безпечності солі [9]. Тому актуальним є дослідження мікробного забруднення кухонної солі, яка є продуктом масового споживання і широко використовується в харчовій технології для консервування, для визначення її безпечності.
2. Постановка завдання
У статті розглядається мікробіологічна безпечність солі кухонної, яка реалізується в торговельній
мережі м. Львова.
Відповідно до поставленої мети досліджень
були сформульовані наступні завдання:

Паковання,
фасовання

Ціна за одиницю паковання, грн.

Поліетиленовий
пакет, 1000 г

2.28

Поліетиленовий
пакет, 1000 г

2.39

Поліетиленовий
пакет, 1000 г

2.28

Поліетиленовий
пакет, 1000 г

2.54

Поліетиленовий
пакет, 750 г

1.85

– дослідити залежність мікробного забруднення солі кухонної від способу її одержання,
ґатунку, помелу, внесеної добавки;
– визначити загальне забруднення мікроорганізмами солі кухонної;
– ідентифікувати види мікроорганізмів, які
містяться в солі кухонній;
– визначити кількісний і якісний склад мікрофлори солі кухонної;
– дослідити вплив термічного обробітку солі
кухонної за різних температурних режимів
на її мікробне забруднення.
3. Результати
У торговельній мережі м. Львова сіль кухонна
представлена у досить широкому асортименті, що
зумовлено великими та унікальними за якістю покладами сировини для її виготовлення в Україні.
Для дослідження були відібрані зразки солі
кухонної кам’яної першого ґатунку помелу № 1 без
добавок і йодованої торгових марок “Артемсіль” та
“Дари сонця” (ТОВ “Ортопрот”, Харківська обл..),
торгової марки "Кухарочка” (фасувальник ВАТ
Львівхолод без добавок першого ґатунку помелу
№ 1 “Львівхолод” без добавок першого ґатунку помелу № 1 (табл. 1).
З метою порівняння впливу способу випаровування, добавок і ґатунку солі на її мікробне забруднення нами досліджена сіль кухонна випарена черінню торгової марки “Дрогобицька” ґатунків екстра і першого та сіль кухонна випарена вакуумна торгової марки “Слов’янська” сорту екстра (табл. 2).
Новинкою на ринку України є сіль морська харчова натуральна осідна, яка надходить у торговельну мережу м. Львова двох торгових марок: ?
елементів “Salute di Mare” та “Морячка” (табл. 3).
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Таблиця 2
Асортимент солі кухонної випареної, яка реалізується
в торговельній мережі м. Львова

№
з/п

Вид солі, торгова марка

1

Сіль кухонна випарена черінна
"Дрогобицька"

Ґатунок

Сіль кухонна випарена черінна
йо-дована (добавка
йоднуватокислий калій)
"Дрогобицька"
Сіль кухонна випарена черінна
йодована (добавка
йоднуватокис-лий калій)
"Дрогобицька"

2

3

1

1

Екстра

4

Сіль кухонна випарена вакуумна
"Слов'янська"

Екстра

5

Сіль кухонна випарена вакуумна
йодована (добавка
йоднуватокислий калій)
"Слов'янська"

Екстра

Виробник
ЗАТ "ГалкаДрогобич",
м.Дрогобич,
Львівська обл.
ЗАТ "ГалкаДрогобич",
м.Дрогобич,
Львівська обл.
ЗАТ "ГалкаДрогобич",
м.Дрогобич,
Львівська обл.
ТОВ "Мегаполіс
ЛТД" м. Слов'янськ,
Донецька обл.
ТОВ "Мегаполіс
ЛТД" м. Слов'янськ,
Донецька обл.

Паковання,
фасовання

Ціна за
одиницю
паковання,
грн.

Поліетиленовий
пакет, 750 г

2.58

Поліетиленовий
пакет, 750 г

2.58

Поліетиленовий
пакет, 750 г

2.84

Поліетиленовий
пакет, 1000 г

1.88

Поліетиленовий
пакет, 1000 г

2.44

Таблиця 3
Асортимент солі морської харчової натуральної, яка реалізується
в торговельній мережі м. Львова
№
з/п

1

2

3

4

5

Вид солі, торгова
марка
Сіль морська харчова
натуральна 7 елементів осідна крупна
"Salute di Mare"
Сіль морська харчова
натуральна 7 елементів осідна середня
"Salute di Mare"
Сіль морська харчова
натуральна 7 елементів осідна дрібна
"Salute di Mare"
Сіль морська харчова
натуральна осідна
дрібна з ламінарією
"Salute di Mare"
Сіль морська харчова
натуральна осідна
середня йодована
"Морячка"

Виробник

Паковання,
фасовання

Ціна за
одиницю
паковання,
грн.

3

ТОВ "Солепереробна
компанія", ПП "Прайм-М",
с. Зрайки, Київська обл.

Пачка картонна,
750 г

8.09

1

ТОВ "Солепереробна
компанія", ПП "Прайм-М",
с. Зрайки, Київська обл.

Пачка картонна,
750 г

8.18

0

ТОВ "Солепереробна
компанія", ПП "Прайм-М",
с. Зрайки, Київська обл.

Пачка картонна,
750 г

8.14

0

ТОВ "Солепереробна
компанія", ПП "Прайм-М",
с. Зрайки, Київська обл.

Пачка картонна,
750 г

9.98

1

ТОВ "Солепереробна
компанія", ПП "Прайм-М",
с. Зрайки, Київська обл.

Поліетиленовий
пакет, 1000 г

4.98

Помел,
№

У солі морській харчовій натуральній 7 елементів осідній “Salute di Mare” збережені цінні макро-

та мікроелементи: калій, магній, кальцій, марганець, мідь, залізо, цинк.
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Досліджено мікробне забруднення солі морської харчової натуральної осідної різної крупності
помелів № 0, 1, 3 (дрібна, середня, крупна) та вплив
на нього рослинної добавки – ламінарії.
Згідно з чинним в Україні “Медико-біологічними вимогами і санітарними нормами якості продовольчої сировини і харчових продуктів” гігієнічні
нормативи за мікробіологічними показниками включають контроль за санітарно-показовими мікроорганізмами (мезофільними аеробними та факультативно-анаеробними мікроорганізмами – МАФАМ
та бактеріями групи кишкових паличок – БГКП)
умовно-патогенними і патогенними мікроорганізмами та мікроорганізмами стабільності продукту
під час зберігання (дріжджі та плісняві гриби) [2].

Результати досліджень КМАФАМ у солі кухонній кам’яній і випареній наведені в табл. 4.
Визначення КМАФАМ у солі кам’яній різних
товарних марок показало, що загальне мікробне
забруднення коливається у широких межах – від
кількох десятків до кількох сотень КУО в 1 г. Найбільше мікроорганізмів виявлено в солі без добавок
торгових марок “Кухарочка” (450 КУО в 1 г) та
“Артемсіль” (400 КУО в 1 г) і у 20 разів менше в
солі торгової марки “Дари сонця” (20 КУО в 1 г).
Йодована кам’яна сіль у 2 – 2,5 раза менш забруднена мікроорганізмами, ніж сіль відповідної торгової марки без добавок.
Результати досліджень показали, що на мікробне забруднення кухонної солі суттєво впливає
Таблиця 4

Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів у солі кухонній
№
з/п

Назва солі, гатунок, помел,
торгова марка

КМАФАнМ,
КУО в 1 г

1

Сіль кухонна кам'яна ґатунок 1
помел 1 "Артемсіль"

4 102

2
3
4

5

Сіль кухонна кам'яна йодована
ґатунок 1 помел 1 "Артемсіль"
Сіль кухонна кам'яна ґатунок 1
помел 1 "Дари сонця"
Сіль кухонна кам'яна йодована
ґатунок 1 помел 1 "Дари
сонця"
Сіль кухонна кам'яна ґатунок
1 помел 1 "Кухарочка"

Сіль кухонна випарена черінна
ґатунок 1 "Дрогобицька"
Сіль кухонна випарена черінна
йодована ґатунок 1
7
"Дрогобицька"
Сіль кухонна випарена черінна
8
йодована ґатунок екстра
"Дрогобицька"
Сіль кухонна випарена
9
вакуумна ґатунок 1
"Слов'янська"
Сіль кухонна випарена
вакуумна йодована ґатунок
10
екстра "Слов'янська"
Пр и м іт ка : не виявлено
6

2 102
0,5 102

Ідентифіковані
бактерії
плісеневі гриби
Micrococcus,
Trichothecium,
Diplococcus, Sarcina,
Penicillium
Streptococcus
Micrococcus, Sarcina,
Trichothecium
Bacillus
Micrococcus, Sarcina,
Bacillus

0,2 102

Micrococcus, Bacillus

4,5 102

Micrococcus,
Tetracoccus,
Streptococcus Sarcina

Penicillium,
Trichothecium,
Aspergillus

0,5 102

Bacillus, Sarcina

Penicillium

0,3 102

Bacillus, Sarcina

0,3 102

Bacillus, Micrococcus

0,3 102

Bacillus,
Micrococcus, Sarcina

0,2 102

Bacillus

У лабораторії мікробіології кафедри товарознавства продовольчих товарів ЛКА нами перевірені
санітарно-показові показники мікробіологічної безпечності солі кухонної. Під час досліджень використовували стандартні методи. Загальну кількість
МАФАМ (колонієутворювальні одиниці – КУО в
1 г) визначали методом глибинного посіву на стандартне тверде поживне середовище МПА в чашках
Петрі; наявність БГКП – методом посіву на елективне рідке поживне середовище Кеслера [10].

спосіб її одержання: в окремих зразках солі випареної кількість МАФАМ знаходилася у межах 20 –
50 КУО, що значно менше, ніж у солі кам’яній. Разом з тим у разі вакуумного випарювання солі кількість мікроорганізмів порівняно з черінним випарюванням у 1,5 – 2 рази.
З метою визначення якісного складу мікрофлори солі кухонної для ідентифікації мікроорганізмів
вивчені культуральні ознаки за ростом їх колоній у
посівах на твердому поживному середовищі МПА
та морфологічно – цитологічні ознаки клітин шля-
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Таблиця 5
Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів у солі морській
№
з/п

Назва солі, гатунок, помел, торгова марка

Сіль морська харчова натуральна 7
елементів осідна помел № 3 крупна "Salute
di Mare"
Сіль морська харчова натуральна 7
2
елементів осідна помел № 1 середня "Salute
di Mare"
Сіль морська харчова натуральна 7
3
елементів осідна помел № 0 дрібна "Salute
di Mare"
Сіль морська харчова натуральна осідна
помел № 0 дрібна з ламінарією "Salute di
4
Mare"
Сіль морська харчова натуральна осідна
5
середня йодована "Морячка"
Пр и м іт ка : не виявлено
1

КМАФАнМ,
КУО в 1 г

Ідентифіковані
бактерії
плісеневі гриби

0,2 102

Bacillus, Sarcina

Penicillium

0,3 102

Bacillus, Micrococcus

Penicillium,
Catenularia

0,9 102

Bacillus,
Micrococcus, Sarcina

5,3 102

Bacillus, Sarcina,
Micrococcus,
Staphylococcus

Penicillium,
Aspergillus,
Catenularia
Penicillium,
Aspergillus,
Trichothecium

0,3 102

Bacillus, Micrococcus

*

хом мікроскопування препаратів забарвлених за
методом Грама. Встановлено наявність у солі кам’яній переважно кулястих бактерій родів Micrococcus, Diplococcus, Tetracocus, Streptococus, Sarcina, а у солі випареній – споро утворювальних грам
позитивних паличко видних бактерій роду Bacillus.
Сіль кам’яна, порівняно, з випареною, більш
забруднена спорами пліснявих грибів, які були виявлені в трьох з п’яти зразків солі кам’яної і лише
одному – солі випареної.
За результатами досліджень на забруднення
мікроорганізмами солі морської харчової натуральної осідної впливають номер помелу та внесення
добавок (табл.5).
Простежується залежність між крупністю помелу та мікробним числом: чим крупніша морська сіль,
тим менше забруднення мікроорганізмами: КМАФАМ у солі “Salute di Mare” помелу №3 крупній –
20 КУО в 1 г, а помелу № 0 дрібній – 90 КУО в 1 г.

Додавання до морської солі “Salute di Mare”
рослинної добавки, зокрема ламінарії, сприяло більшому забрудненню її мікроорганізмами порівняно
із сіллю такого ж помелу майже у 6 разів (до 530
КУО в 1 г).
Порівняно з іншими видами, сіль морська харчова натуральна осідна “Salute di Mare” більш забруднена спорами пліснявих грибів, які були виявлені у всіх дослідних зразках, що очевидно зумовлено відсутністю високотермічного обробітку під
час одержання цього виду солі.
У всіх досліджуваних зразках солі кухонної не
виявлено наявності БГКП у 1 г продукту, що свідчить про її належний санітарний стан за цим показником.
Дослідження кількісного складу мікрофлори
солі кухонної показало, що в кам’яній солі частка
споро утворювальних бактерій знаходиться в межах від 0 до 18 %, а кулястих відповідно – від 82 до
100 % (табл.6).

Таблиця 6
Кількісний склад мікрофлори солі кухонної кам’яної та випареної
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва солі, гатунок, помел, торгова марка
Сіль кухонна кам'яна ґатунок 1 помел 1 "Артемсіль"
Сіль кухонна кам'яна йодована ґатунок 1 помел 1 "Артемсіль"
Сіль кухонна кам'яна ґатунок 1 помел 1 "Дари сонця"
Сіль кухонна кам'яна йодована ґатунок 1 помел 1 "Дари сонця"
Сіль кухонна кам'яна ґатунок 1 помел 1 "Кухарочка"
Сіль кухонна випарена черінна ґатунок 1 "Дрогобицька"
Сіль кухонна випарена черінна йодована ґатунок 1
"Дрогобицька"
Сіль кухонна випарена черінна йодована ґатунок екстра
"Дрогобицька"
Сіль кухонна випарена вакуумна ґатунок 1 "Слов'янська"
Сіль кухонна випарена вакуумна йодована ґатунок екстра
"Слов'янська"
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Частка, %
спороутворювальні
бактерії
0
20
15
18
0
75

кулясті
бактерії
100
80
85
82
100
25

70

30

85

15

60

40

100

0

Разом з тим, у мікрофлорі солі випареної більшість складають спороутворювальні бактерії, частка яких становить від 60 до 100%, тоді як кулясті
займають від 0 до 40%. Це зумовлено тим, що під
час високотермічної обробки та вакуумування більшість кулястих бактерій гинуть.
За кількісним складом мікрофлори сіль морська
харчова натуральна відрізняється від солі кам’яної
та випареної (табл..7).

Щоб дослідити сіль на наявність гнильних мікроорганізмів були зроблені глибинні посіви на поживному середовищі м'ясо-пептонній желатині в
чашках Петрі, а для визначення галофільних – на
поживному середовищі елективному солевому агарі.
За результатами досліджень нами встановлено,
що в мікрофлорі солі кухонної кам’яної гнильні
бактерії займають від 30 – 43%, а галофільні від 20
до 30% (табл.8).

Таблиця 7
Кількісний склад мікрофлори солі морської харчової натуральної осідної
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва солі, гатунок, помел, торгова марка
Сіль морська харчова натуральна 7 елементів
осідна помел № 3 крупна "Salute di Mare"
Сіль морська харчова натуральна 7 елементів
осідна помел № 1 середня "Salute di Mare"
Сіль морська харчова натуральна 7 елементів
осідна помел № 0 дрібна "Salute di Mare"
Сіль морська харчова натуральна осідна помел № 0 дрібна з ламінарією "Salute di Mare"
Сіль морська харчова натуральна осідна
середня йодована "Морячка"

У солі морській харчовій натуральній осідній
крупній “Salute di Mare” частини спороутворювальних і кулястих бактерій однакові. Не відрізняються
за вмістом цих бактерій сіль середня і дрібна, в
яких частка спороутворювальних бактерій становить 60%, а кулястих – 40%. Додавання до солі
“Salute di Mare” дрібної ламінарії сприяло збільшенню частини спороутворювальних бактерій до 80 %.
Актуальним є дослідження вмісту в солі гнильних та галофільних бактерій, оскільки її використовують як приправу до харчових продуктів, а також
як консервант. Разом із сіллю продукт може забруднюватися бактеріями, що спричиняють гниття
або розвиваються за високої концентрації солі.

Частка, %
спороутворювальні
бактерії

кулясті
бактерії

50

50

60

40

60

40

80

20

75

25

Для солі випареної ці показники становлять
відповідно від 40 до 63% та від 20 до 35%. Тобто
частка гнильних бактерій у випареній солі у 1,5 – 2
рази більша, ніж у кам’яній. Це слід враховувати
під час вибору солі для консервування овочів, риби,
м’яса для запобігання розвитку гнильних процесів
під час засолювання.
У солі морській харчовій натуральній гнильні
бактерії складають більшість мікрофлори – від 54
до 80 %, а за вмістом галофільних бактерій цей вид
солі не відрізняється значно від солі кам’яної та
випареної (табл. 9).

Таблиця 8
Частка гнильних і осмофільних бактерій у мікрофлорі солі кухонної кам’яної та випареної, %
Гнильні
№
Назва солі, гатунок, помел, торгова марка
з/п
бактерії
1 Сіль кухонна кам'яна ґатунок 1 помел 1 "Артемсіль"
43
2 Сіль кухонна кам'яна йодована ґатунок 1 помел 1 "Артемсіль"
35
3 Сіль кухонна кам'яна ґатунок 1 помел 1 "Дари сонця"
37
4 Сіль кухонна кам'яна йодована ґатунок 1 помел 1 "Дари сонця"
30
5 Сіль кухонна кам'яна ґатунок 1 помел 1 "Кухарочка"
40
6 Сіль кухонна випарена черінна ґатунок 1 "Дрогобицька"
57
7 Сіль кухонна випарена черінна йодована ґатунок 1 "Дрогобицька"
48
8 Сіль кухонна випарена черінна йодована ґатунок екстра "Дрогобицька"
40
9 Сіль кухонна випарена вакуумна ґатунок 1 "Слов'янська"
63
10 Сіль кухонна випарена вакуумна йодована ґатунок екстра "Слов'янська"
52
Пр и м ітка :
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у посівах на поживному середовищі елективному солевому агарі
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Галофільні
бактерії
30
20
25
20
30
25
20
35
25
30

Таблиця 9
Частка гнильних і осмофільних бактерій у мікрофлорі солі морської
харчової натуральної осідної, %
№ з/п

Назва солі, гатунок, помел, торгова марка

Гнильні
бактерії

Галофільні
бактерії

Сіль морська харчова натуральна 7 елементів осідна помел
54
№ 3 крупна "Salute di Mare"
Сіль морська харчова натуральна 7 елементів осідна помел
2
58
№ 1 середня "Salute di Mare"
Сіль морська харчова натуральна 7 елементів осідна помел
3
64
№ 0 дрібна "Salute di Mare"
Сіль морська харчова натуральна осідна помел № 0 дрібна з
4
75
ламінарією "Salute di Mare"
Сіль морська харчова натуральна осідна середня йодована
5
80
"Морячка"
Пр и м ітка :
у посівах на поживному середовищі МПЖ
у посівах на поживному середовищі елективному солевому агарі
1

Для знищення мікроорганізмів рекомендують
сіль прожарювати. За даними публікацій для цієї
мети слід застосовувати температуру (150 – 180)°С [2].
Нами досліджено вплив 4-ох режимів температурного обробітку солі на її загальне забруднення
мікроорганізмами. Сіль обробляли протягом 1 год.
за температур (80 – 100)°С, (100 – 120)°С, (120 –
150)°С, (150 – 180)°С.

30
25
30
20
30

роорганізмів у солі, мікрофлору, якої складали переважно кулясті бактерії (сіль кам’яна).
Після обробітку за температури (100 – 120)°С
не було виявлено бактерій у солі кам’яній торгових
марок “Артемсіль” і “Кухарочка”. Підвищення температури до (120 – 150)°С забезпечило стерильність
всіх зразків солі кам’яної та випареної вакуумованої. Повне знищення мікрофлори у солі випареній
Таблиця 10

Вплив термічного обробітку солі кухонної на її мікробне забруднення
№
з/п

Назва солі, гатунок, помел, торгова
марка

Сіль кухонна кам'яна ґатунок 1 помел 1
"Артемсіль"
Сіль кухонна кам'яна йодована ґатунок
2.
1 помел 1 "Артемсіль"
Сіль кухонна кам'яна ґатунок 1 помел 1
3.
"Дари сонця"
Сіль кухонна кам'яна йодована ґатунок
4.
1 помел 1 "Дари сонця"
Сіль кухонна кам'яна ґатунок 1 помел 1
5.
"Кухарочка"
Сіль кухонна випарена черінна ґатунок
6.
1 "Дрогобицька"
Сіль кухонна випарена черінна
7.
йодована ґатунок 1 "Дрогобицька"
Сіль кухонна випарена черінна
8.
йодована ґатунок екстра "Дрогобицька"
Сіль кухонна випарена вакуумна
9.
ґатунок 1 "Слов'янська"
Сіль кухонна випарена вакуумна
10.
йодована ґатунок екстра "Слов'янська"
Пр и м ітка :
не виявлено
1.

на
початок

КМАФАнМ, КУО в 1 г
температура обробітку, С
80-100
100-120
120-150
150-180

400

15

200

8

50

3

1

20

2

1

450

18

30

28

7

2

21

9

1

24

10

2

18

8

19

7

30
30
30
20

Як видно з даних табл. 10, у разі термічної
обробки за температури (80 – 100) °С не було досягнуто стерильності жодного з досліджуваних
зразків солі, але значно зменшилася кількість мік-

*

-

черенній “Дрогобицькій” було досягнуто лише за
температури обробітку (150 – 180)°С.
4. Висновки
Результати дослідження мікробіологічної безпечності солі показали, що:
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− кам’яна сіль більш забруднена мікробами ніж
випарена;
− фасування кам’яної солі в місцях добування,
дозволяє запобігти обсіменінню її мікроорганізмами;
− для зменшення забруднення мікробами випареної солі ефективніше використовувати вакуумне,
а не черінне випаровування;
− йодування солі сприяє зменшенню вмісту
мікроорганізмів;
− для повного знищення мікрофлори у солі кам’яній достатньо термічного обробітку протягом 1
год. за температури (120 – 150)°С, а солі випареної
черінної - (150 – 180)°С.
5. Перспективи подальших досліджень
З метою зменшення мікробного забруднення та
підвищення мікробіологічної безпечності кухонної
солі, на нашу думку, необхідно вивчити вплив умов
її зберігання (температура, відносна вологість) на
обсіменіння мікроорганізмами, а для зменшення
його негативного впливу на харчові продукти –
дослідити осмофільні, протеолітичні властивості
окремих видів бактерій, що входять до складу мікрофлори солі.
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для його виготовлення, а також особливості технології.
Незважаючи на широкий асортимент виноградних столових вин у торговельній мережі, а також
те, що вино так і не стало напоєм, який би витіснив
із вживання споживачами міцних алкогольних напоїв і пива, нічого не підробляють так завзято і
винахідливо, як виноградне вино. Серед основних

1. Вступ
Виноградне вино характеризується складними
органічними властивостями. Воно подібно живому
організму, в якому постійно відбуваються зміни фізико-хімічного, біохімічного характеру, які впливають на його якість та споживні властивості,
основними факторами формування яких є поживні
речовини, що містяться у винограді, використаному
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способів фальсифікації – розведення вина, додавання спирту, сахарину, штучних барвників, гліцерину. Щоб приховати факт підробки, вино часто ще
й фарбують. І ці способи фальсифікації досить
складно розпізнати навіть фахівцям [4].
Для дослідження ми обрали червоні столові вина, оскільки вони мають вищу біологічну і харчову
цінність. У них міститься більше цінного для організму людини вітаміну Р, бактерицидна дія червоних вин більш виражена, ніж білих. Хоч дубильні

речовини, що містяться в червоних столових винах
у великих кількостях, пом'якшують дію алкоголю
на організм людини, але це можливо лише при помірному споживанні. Барвники винограду знаходяться в шкірці ягоди, сік, як правило, безбарвний.
Тому при спеціальній обробці з червоних сортів винограду можна отримати біле вино. Проте червоні
вина саме і приваблюють більшою екстрактивністю, терпкістю, насиченим кольором: темно-червоним, рубіновим, ґранатовим.[5].
Таблиця 1

Маркувальні дані досліджуваних сухих виноградних вин Каберне
№
з/п

Назва вина,
торговельна марка
Каберне
“Oreanda”

Номер чинного
стандарту

Сировина та технологія
виготовлення

Термін та умови
зберігання

"Масандра",
ЗАТ "Торговий дім"
Україна, 98650, АР Крим.
м.Ялта, смт. Масандра,
вул. Винороба Єгорова, 9
ТОВ "Промисловоторговельна компанія Шабо"
Україна, 67770, Одеська обл.,
Білгород-Дністровський р-н,
с. Шабо вул. Дзержинського, 10.

ДСТУ
4806:2007

Виготовлено з
винограду сорту
Каберне-Совіньйон

ДСТУ
4806:2007

Каберне
“Голіцинські вина”

ТОВ "Євпаторійський винзавод", АР Крим,
м. Євпаторія, вул. Виноградна, 11

ДСТУ
4806:2007

Каберне
“Французький
бульвар”

ЗАТ “Одесвинпром ”

ДСТУ
4806:2007

АР Крим, м. Бахчисарай, вул.
Македонська, 1

ДСТУ
4806:2007

5

Каберне
“Коктебель”

ТОВ „Інкерманський завод ма-рочних вин”
м. Севастополь,
вул.Малиновського, 20
ТОВ "Інкерман-ський завод
марочних вин" м.
Севастополь, вул.Малиновського, 20
ВАТ “Коблево”
Миколаївська обл., с.Коблево

ДСТУ
4806:2007

6

Каберне
Мерло
“Inkerman”

Виготовлено з винограду сорту КабернеСовіньйон із витримкою
не менше 6 міс. у
французьких дубових
бочках, залите
холодним методом
Виготовлено з
винограду сорту
Каберне-Совіньйон,
вирощеного на
південному березі
Криму
Виготовлено з
винограду сорту
Каберне-Совіньйон.
Віджим винограду
делікатний, м’який на
устаткуванні VCIO
Виготовлено з
винограду сорту
Каберне-Совіньйон, із
повним зброджуванням
сусла
Виноград сорту Мерло
та Каберне-Совіньйон.
Створено, як аналог
витонченим
французьким винам
Виготовлено з
винограду сорту
Каберне-Совіньйон

7 міс. при
t˚ 8-20C˚ і
відносній
вологості не
більше 85%
12 міс. при
t˚ 8-20C˚ і
відносній
вологості не
більше 85%

ВАТ “Бахчисарайський виноробний завод”

ДСТУ
4806:2007

1
Каберне
“Шабо”
2

3

4

7

Каберне
Сортове
“Inkerman”
Каберне
“Коблево”

Виробник

ДСТУ
4806:2007
ДСТУ
4806:2007

8

9

Каберне
“Бахчисарай”
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Виготовлено з
винограду сорту
Каберне-Совіньйон
шляхом повного
зброджування сусла
Виготовлено з
винограду сорту
Каберне-Совіньйон

12 міс. при
t˚ 8-20C˚ і
відносній
вологості не
більше 85%
12 міс. при
t˚ 8-20C˚ і
відносній
вологості не
більше 85%
3 міс. при
t˚ 8-20C˚ і
відносній
вологості не
більше 85%
t˚ – 8-20C˚ і
відносна
вологість – не
більше 85%
t˚ – 8-20C˚ і
відносна
вологість –не
більше 85%
12 міс. при
t˚ 8-20C˚ і
відносній
вологості не
більше 85%
6 міс. при
t˚ 8-20C˚ і
відносній
вологості не
більше 85%

Одним із найбільш популярних сухих червоних
вин є Каберне сортове, виробляється з однойменного сорту винограду – Каберне-Совіньйон. Це
французький середньопізній сорт, однак культивується в багатьох країнах світу. Відрізняється універсальністю: його можна використовувати для виробництва всіх типів червоних вин, а також шампанських виноматеріалів і соків. Вино Каберне має
ошатний темно-червоний колір і відрізняється благородністю, витонченістю і ніжністю смаку з м'яким оксамитово-ґранатовим відтінком. У букеті відчуваються пасльонові тони, аромат чорної смородини, ялівцю і фіалки. Особливо цінується витримане марочне Каберне, бо "старіючи" воно набуває
вишуканішого смаку. Молоде вино має інтенсивний фіолетово-рубіновий колір. Під час витримки
фіолетові тони зникають і з'являються ґранатові.
Вважається, що Каберне володіє унікальною властивістю виведення з організму радіонуклідів [1, 3].
2. Огляд літературних джерел
Сьогодні, проблема низької якості та фальсифікації вин є дуже актуальною, оскільки нічого не
підробляють так завзято і винахідливо, як виноградне вино. Саме тому в державі приймається ряд
нормативних документів, які б забезпечили надходження у продаж вин з належними споживними

властивостями та обмежили їх фальсифікацію. Серед яких: закон України "Про виноград і виноградне вино"[4] та ДСТУ 4806:2007 "Вина. Загальні технічні умови"[2], у якому для всіх категорій, типів та
видів вина в загальному, визначені вимоги щодо їх
органолептичних та фізико-хімічних показників. Детально споживні властивості, біологічну та харчову
цінність червоних столових виноградних вин дослідив І. В. Сирохман у підручнику "Товарознавство смакових товарів"[5]. Також значну увагу проблемі
приділили Т. И. Гугучкина (стаття "Качество виноградного сырья и экологическая безопасность винодельческой продукции")[1] та С. М. Комиссарчик
(стаття "Пищевые синтетические красители в винах")
[3].
3. Дослідна частина
Метою написання статті є дослідження споживних властивостей та якості столових виноградних
вин Каберне, для визначення виробників найякісніших вин даного типу. Перед нами було поставлено завдання, як за допомогою маркування та упаковки пересічному покупцю, в якого немає умов
для проведення лабораторних досліджень чи дегустації, визначити якість вина та можливість його
фальсифікації.

Таблиця 2
Дегустаційна оцінка якості сухих виноградних вин Каберне
№
з/п

Назва вина,
торговельна марка

1

Каберне
“Oreanda”
Каберне “Шабо”

2

прозорість
0,4
0,5

колір

смак

0,5

3,0

0,5

4,5

Каберне
0,4
0,4
4,0
“Голіцинські
вина”
4
Каберне
0,4
0,5
4,1
“Французький бульвар”
5
Каберне
0,4
0,4
3,2
“Коктебель”
6
Каберне
0,3
0,3
3,0
Мерло“Inkerman”
7
Каберне Сортове
0,5
0,4
4,2
“Inkerman”
8
Каберне
0,4
0,3
2,5
“Коблево”
9
Каберне
0,4
0,5
3,5
“Бахчисарай”
* Пр и мі тка : загальна оцінка якості ординарних вин, бали:
• більше 8,7 – відмінна якість;
• 7,8 – 8,69 – добра якість;
• 7,4 – 7,79 – задовільна якість;
• 7,0 – 7,39 – низька якість;
• менше 7,0 – незадовільна якість.
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Оцінка, бали
аромат,
букет
2,5

типовість
0,8

загальна
оцінка якості*
7,2
добра якість
8,9
відмінна якість
8,4
добра якість

2,6

0,8

2,7

0,9

2,7

1,0

7,7
задовільна якість

2,5

0,7

2,3

0,7

2,6

0,8

2,1

0,8

2,5

0,9

7,2
низька якість
6,6
незадовільна
якість
8,3
добра якість
7,1
низька якість
7,8
добра якість

Насолоду від вживання Каберне, можна отримати лише в тому випадку, коли воно якісне. Вибір
вина – процес складний, особливо якщо врахувати
розмаїття його видів і торгових марок. Ми зупинилися на 9 найбільш популярних марках Каберне.
Це сухі червоні вина вітчизняного виробництва.
Під час дослідження напою ми ознайомлювались з
маркуванням і упаковкою продукції, перевірили їх
у лабораторії, а також оцінили смакові якості шляхом дегустації.
Проаналізувавши маркування досліджуваних
вин (табл. 1), ми встановили, що всі виробники використовували, відповідний даному типу вина, сорт
винограду – Каберне-Совіньйон, лише ТМ Inkerman для вина “Мерло Каберне” додатково використала сорт винограду Мерло. Одностайними були
думки виробників і щодо умов зберігання вина: t˚ –
8-20 С˚ і відносній вологості повітря не більше
85%, що повністю відповідає вимогам чинного
ДСТУ 4806: 2007 “Вина. Загальні технічні умови”.
Слід зауважити, що не всюди було вказано технологію виготовлення вин. Така інформація відсутня
на маркуванні вин ТМ: Коктебель, Коблево, Золота
Амфора, Шабо. Найбільш повною вона виявилась у
вина ТМ Французький Бульвар та Шабо. Неприємно здивувало маркування гарантійних термінів зберігання виноградних вин, згідно з ДСТУ 4806:2007,
яким користувалися виробники досліджуваних вин,
що безпосередньо вказано на маркуванні, складає 3
місяці. Лише у вині ТМ Коктебель цей показник
був у межах норми. Інші виробники вказували різні
терміни зберігання: 6 міс. – ТМ Бахчисарай, 7 міс. –
ТМ Oreanda, 12 міс. – ТМ Шабо, Голіцинські вина,
Французький бульвар, Коблево. А в досліджуваних
зразках ТМ Inkerman ці дані взагалі не зазначалися.
Здивувало маркування усіх досліджуваних зразків:
"Термін придатності вина необмежений за відсутності видимого осаду або помутніння". Проте колір

та дизайн пляшок не дозволяють простежити жодних ознак придатності чи непридатності до вживання напою. Натомість до упаковки претензій не
виникло. Всі вина мають спеціальну стрічку, яка
допомагає "оголити" пробку. Відсутня така стрічка
тільки на пляшці "Золота Амфора", але вона і не
потрібна, оскільки коркова пробка зверху перекривається тільки акцизною маркою.
Згідно з чинного ДСТУ 4806:2007 “Вина. Загальні технічні умови”, вина повинні мати смак і
аромат (букет), які б відповідали назві вина, без
додаткових тонів; колір будь-якого червоного вина
повинен відповідати характеристиці: "Рубінове з
фіолетовим чи червоним відтінком". Точно визначити забарвлення вина можна, лише дослідивши
його спеціальним приладом – спектрофотометром,
але ми отримаємо лише цифри, які співставляються
із кольоровою гамою. Смак та запах, натомість,
можна оцінити лише шляхом дегустації продукту.
Дегустаційну оцінку якості досліджуваних червоних сухих вин Каберне наведено в таблиці 2 [2].
З фізико-хімічних показників (відповідно до
ДСТУ 4806:2007) нормується масова концентрація
титрованих кислот та об’ємна частка етилового
спирту. Ці показники характеризують правильність
проведення технологічного процесу і певною мірою якість вихідного виноматеріалу. Міцність, або
об'ємна частка етилового спирту, представлена на
етикетках усіх зразків і повинна складати для сухих
вин 9 — 14%. Масова концентрація титрованих
кислот у перерахунку на винну кислоту має становити 5 — 7 г/дм3. В усіх досліджуваних зразках вин
ці показники знаходяться в межах норми. Проте це
обмежена номенклатура показників, тому ми вирішили перевірити показники густини, активної кислотності, вмісту сухих речовин за ре фрактометром
та вмісту фенольних сполук (табл. 3).

Таблиця 3
Фізико-хімічні властивості сухих виноградних вин Каберне
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Порівнявши дегустаційні оцінки якості вин
(табл. 2) та результати їх фізико-хімічних властивостей, ми встановили, що у винах відмінної якості
ТМ “Шабо” та доброї якості ТМ: “Oreanda”, “Голіцинські вина”, Каберне Сортове “Inkerman”, “Бахчисарай” вміст сухих речовин за рефрактометром –
у межах 9,6-10%, а їх густина – у межах 1,08991,1009 г/см³. За цими показниками названі торговельні марки вина Каберне значно перевершують
вина, якість яких визнана низькою чи незадовільною. Між показником активної кислотності і
дегустаційною оцінкою якості досліджуваних зразків не прослідковується закономірності, чого не
показує показник вмісту фенольних сполук, який у
1,5-2 рази більший у винах відмінної та доброї
якості, ніж у винах низької та незадовільної якості.
4. Висновки
Провівши дослідження споживних властивостей та якості столових вин Каберне вітчизняних
виробників, ми встановили, що з 9 зразків вин Каберне, лише вино ТМ Шабо відмінної якості, а
Каберне Мерло ТМ“Inkerman” незадовільної якості
і в реалізацію не допускається.
Оскільки номенклатура показників у стандартах є обмеженою ми визначили такі показники, як
густина, вміст фенольних сполук та сухих речовин
за рефрактометром. Результати досліджень показали, що вина Каберне відмінної та доброї якості
значно перевершують вина, якість яких визнана
низькою чи незадовільною. Визначення цих показників дозволить посилити контроль за якістю вин
та частково обмежити їх фальсифікацію Споживачам при виборі вина слід звертати увагу на етикетку, де мають вказуватися: назва країни вироб-

ника; найменування підприємства і його адреса;
знак для товарів і послуг; назва продукції; місткість
посуду; вміст спирту; дата розливу, назва нормативної документації; наявність ароматизаторів,
барвників (за умови їх використання). На пляшках
із колекційними винами обов'язково повинні бути
додаткові ярлики із зазначенням на них витримки і
року збору врожаю винограду, з якого виготовлено
вино. На жаль, прямого зв'язку між ціною та якістю
вина немає. І дороге вино може виявитися фальсифікатом.
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Анотація. У статті подано аналіз найбільш вагомих чинників, що впливають на екологічну
безпечність захисних покриттів для будівельних деревних матеріалів та конструкцій. Розглянуті
показники, які є нормованими і визначають небезпечність композиційних матеріалів.
Ключові слова: композиції, біовогнестійкість, захисні покриття, будівельні деревні конструкції,
екологічна безпечність, токсиколого-гігієнічна оцінка

Mykytyn O.

ESTIMATION OF BIOPROTECTIVE COMPOSITION’S ECOLOGICAL
SAFETY FOR WOOD ON THE BASE OF CARBORANSYLOKSAN
Summary. There is an analysis in the article of the most considerable factors, which have an influence on
protective coverings’ ecological safety for building wood materials and constructions. The normative indexes,
which indicate danger of compositional materials are viewed as well.
Keywords: compositions, biofireresistance, protective coverings, building wood constructions, ecological
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лузі дуже високої токсичності (належить до 1 –
найнебезпечнішої групи) [3].
Значна кількість високотоксичних захисних засобів є технологічно застарілими і не відповідають
суворим європейським стандартам. Експортерам
деревини складно, а деколи неможливо виконувати
технологічні вимоги зарубіжних замовників деревної продукції. Основна вимога – екологічна безпечність. Сучасні захисні засоби на основі органічних речовин мають конкурентні переваги порівняно з фтор- і хлорпохідними сполуками, які заборонені для застосування в ЄС [4].
Зростання обсягу зовнішньоекономічних операцій призвело до неконтрольованого надходження
на територію України імпортної продукції. Зарубіжні фірми експортують продукцію, яку не допускають на ринки розвинутих країн через невідповідність високим санітарно-гігієнічним або екологічним нормам, а інколи продукцію, виготовлену не
за стандартами, орієнтовану виключно на український ринок [5].
2. Постановка завдання
З огляду на вищевикладене важливою задачею
було розробити оптимальну рецептуру композиції
на основі карборансилоксанового лаку, наповненого оксидними та волокнистими наповнювачами
для захисних покриттів дерев’яних поверхонь, які
за комплексним оцінюванням є конкурентоспроможними, і оцінити екологічну безпечність.
3. Аналіз останніх досліджень
Дослідженню екологічної безпечності лакофарбових матеріалів і покриттів присвячено багато
праць дослідників у галузі матеріалознавства, технології та товарознавства [1-3, 14]. У них зазначається, що екологічність лакофарбових композицій та покриттів насамперед визначається рівнем
безпечності (токсичності) їх компонентів.

1. Вступ
Впродовж останніх років в Україні, як і у
всьому світі, значна увага акцентується на якості як
дуже важливої складовій з метою виявлення споживчої цінності товарів, обсяг яких стабільно збільшується. Значний за обсягом сегмент хімічної промисловості припадає на лакофарбові матеріали як
засоби захисту від дії агресивних чинників. Ринок
їх постійно оновлюється, разом з тим, поглиблюється структура асортименту захисних засобів для
модифікування поверхні деревини за лакофарбовою технологією [1].
У більшості розвинутих країн світу потужним
споживачем лакофарбової продукції промислового
призначення для захисного оброблення деревини є
будівнича галузь [2].
Ефективний засіб підвищення їх якості, вдосконалення технології та організації виробництва в
цілому визначає ступінь відповідності продукції на
певний момент цільовим вимогам споживачів або
визначеного ринку за найважливішими характеристиками – технічними, економічними, екологічними.
Відомо, що саме екологічні показники є конкурентними важелями, які і визначають перевагу
порівняно з іншим, аналогічним за призначенням,
товаром.
Ресурсозбереження та охорона навколишнього
середовища – дві сторони екологічної проблеми,
які визначають пріоритетні напрями економічного і
соціального розвитку на перспективу. Екологізація
виробництва оброблювальних засобів для деревини
значною мірою зумовлюється екологічним спрямуванням розвитку відповідної галузі промисловості.
Адже щодо шкідливого впливу виробництва продукції на навколишнє середовище відомо: саме виробництво лакофарбових товарів належить до га-
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Майже всі лакофарбові матеріали являють собою складні багатокомпонентні композиції, і якщо
хоча б один з компонентів є токсичною речовиною,
то композиція вважається екологічно небезпечною.
Слід зазначити, що більшість лакофарбових матеріалів містять у своєму складі вихідні компоненти,
які більшою або меншою мірою є токсичними для
навколишнього середовища, перш за все для людини.
Небезпечні властивості лакофарбових матеріалів можуть проявлятися під час виготовлення, зберігання, транспортування, нанесення на деревні поверхні, а також у процесі експлуатації покриттів.
Можливі шляхи потрапляння шкідливих речовин
під час виробництва і застосування композиції і негативного впливу на організм людини: інгаляційний (проникнення крізь дихальні шляхи), через
шкірний покрив. Дихальними шляхами разом із
повітрям в організм можуть потрапити пари лакофарбової композиції. Під час потрапляння на шкіру
лакофарбові композиції спричиняють місцеві подразнюючі ушкодження, а їх компоненти можуть
викликати загальнотоксичні ефекти. До організму
людини через непошкоджену шкіру потрапляє до
70% хімічних речовин. Важливим є здійснення контролю на всіх етапах контакту людини з лакофарбовими матеріалами та їх складовими.
Санітарно-епідеміологічний контроль включає
комплекс гігієнічних досліджень нових лакофарбових матеріалів, а також узгодження проектів нормативних документів щодо них.
Саме тому на сучасному етапі оцінювання екологічної безпечності застосування композицій та
експлуатації будівельних конструкцій, які є потенційним джерелом забруднення навколишнього оточення, вивчення їх впливу на здоров’я населення і
розроблення уніфікованих методичних підходів
експертизи з врахуванням їх особливостей, є актуальною задачею комунальної гігієни.
Наявна у літературних джерелах інформація
про токсиколого-гігієнічні характеристики сучасних лакофарбових матеріалів є достатньо обмеженою. У працях [2, 3] акцентувалася увага на питанні
токсичних ефектів складових лакофарбових композицій. У значній частині робіт щодо гігієнічних
аспектів нанесення лакофарбових матеріалів висвітлюються питання гігієни праці фахівців-малярів
[6-8, 10].
Найнебезпечнішим чинником, притаманним лакофарбовим композиціям, є хімічний, а саме: міграція токсичних речовин [9].
Як відомо [11], розчинники є за хімічним складом леткими органічними сполуками і можуть викликати системні зміни в організмі піддослідних тварин за інгаляційного хронічного впливу.
У праці [12] досліджена дія довготривалої міграції поширеного пластифікатора – дибутилфталата
у процесі експлуатації лакофарбового покриття у
навколишнє середовище. У лабораторних умовах
3-хмісячного інгаляційного підтравлювання доведено, що у концентрації 0,25 мг/м3 та 1,0 мг/м3 він
спричиняє зміни у ЦНС, легенях, печінці, нирках,
що мають дистрофічний і запальний характер.

Для виготовлення і розведення низки масляних
і алкідних ЛКМ використовуються натуральні і
синтетичні оліфі. Опубліковані дані [13] з токсиколого-гігієнічної оцінки натуральних і синтетичних
оліф як складових лакофарбових матеріалів показали, що найважливіщими складовими оліф є леткі
компоненти — органічні вуглеводневі розчинники
(стирол, ксилол, дифеніловий ефір, триметилбензол,
бензин, скипидар тощо). Наявність органічних розчинників визначає функціональні порушення в організмі піддослідних тварин при гострому отруєнні.
4. Виклад основного матеріалу дослідження з
повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів
Екологічні властивості лакофарбових засобів
пов’язані з їх гігієнічністю. Питання екологічності
розглядається у таких аспектах. По-перше, це забезпечення безпечності навколишнього середовища і
людини під час виробництва лакофарбових захисних засобів. Головним показником при цьому є
кількість шкідливих домішок, що потрапляють в
атмосферу і стічні води. По-друге, це визначення
ступеня токсичності лакофарбових засобів безпосередньо при оброблюванні ними поверхонь, що
потребують захисту. По-третє, це екологічні властивості одержаних захисних покриттів під час
експлуатації. Оскільки найбільш несприятливий
щодо гігієнічних вимог є етап нанесення композиції на деревну поверхню, токсикологічні дослідження проводилися для матеріалу у незатверділому стані. Безпечність застосування композиції
на основі наповненого оксидними та волокнистими
компонентами карборансилоксанового лаку обумовлена їх хімічною безпечністю, тобто відсутністю недопустимого ризику для здоров’я людини,
що може заподіюватися токсичними речовинами.
Для надійного прогнозування відсутності шкідливого впливу на здоров’я людей розробленого
композиційного матеріалу в умовах застосування та
під час експлуатації проводили токсикологічні дослідження на лабораторних тваринах в умовах лабораторії санітарної токсикології ДУ „Львiвський
науково-дослiдний iнститут епiдемiологiї та гігієни
МОЗ України”.
Було проведено токсиколого-гігієнічне оцінювання розробленої композиції на основі наповненого карборансилоксанового лаку, призначеної для
атмосферо-, біовогнестійкого покриття будівельних
деревних матеріалів та конструкцій.
Токсиколого-гігієнічне дослідження матеріалів
включало в себе визначення санітарно-хімічних та
токсиколого-гігієнічних показників. Санітарно-хімічним дослідженням передували органолептичні,
під час яких перевірялася можливість передачі
особам, які контактують із досліджуваним матеріалом, стороннього запаху. Одержані результати довели, що інтенсивність запаху розробленої для покриття композиції на основі наповненого карборансилоксанового лаку не перевищує 1 балу, тобто не
перевищує встановлених гігієнічних нормативів.
Дослідження токсичності розробленої біовогнезахисної композиції на основі наповненого карборансилоксанового лаку показало, що 2-годинне
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Таблиця 1
Оцінка класу небезпечності розробленої композиції (за ГОСТом 12.1.007-76)
Вид впливу

Інгаляційний

При введенні в
шлунок

При нанесенні на
шкіру

У цілому

Клас
небезпеки

3

4

4

4

статичне інгаляційне отруєння білих мишей парами
летких компонентів, які виділялися з композиції за
нормальних умов, загибелі тварин не викликало.
Стан тварин нормалізувався через 24 години після
закінчення експерименту, що відповідає 3 класу
небезпеки. Пероральне введення розробленої композиції білим щурам у кількості від 5000 мг/кг за-

луол. Власне хімічна природа розчинника визначає
кількісне співвідношення летких компонентів у повітрі під час нанесення та полімеризації композиційного матеріалу, а відтак, й основну хімічну
небезпечність на цьому етапі його застосування.
Визначені токсикологічні показники розчинника
композиції наведені у табл. 2.

Таблиця 2
Токсиколого-гігієнічні показники толуолу, як складової досліджуваної композиції для покриття
Гігієнічний регламент
(ГДК)

Коефіцієнт видової
чутливості (КВЧ)

Летальна доза (LD50)
досліджуваного
препарату для білих
щурів

Місцеві реакції на
шкіру піддослідних
тварин

у повiтрi робочої зони:
50 мг/м3
в атмосферi населених
мiсць: м.р.0,6 мг/м3, с.д.
0,6 мг/м3
у воді: 0,5 мг/л, орг.

1,5

перевищує 5000 мг/кг
(4 клас небезпеки,
ГОСТ 12.1.007-76)

не перевищує 1 бала

гибелі тварин не викликало. Нормалiзацiя стану
щурiв фiксувалася на 2 добу після введення досліджуваної композиції. Такі результати відповідають 4
класу небезпеки.
Коефіцієнт кумуляції за показником „загибель
тварин”, встановлений у тесті субхронічної токсичності, вказує на слабку кумулятивну активність.
ГДК парів у повітрі робочої зони становить 30
мг/м3, ГДК композиції у воді становить 0,5 мг/л.
Отже, композиція є безпечною при виробництві та
використанні людиною.
Композиційний матеріал за санітарно-хімічними показниками відповідає вимогам „Методичних
вказівок з токсиколого-гігієнічних досліджень лакофарбових матеріалів і виробів на їхній основі
медичного призначення”.
Проведені токсиколого-гігієнічні дослідження
дозволяють зробити висновок, що нова композиція
на основі наповненого карборансилоксану належить у цілому до 4 класу небезпеки (табл. 1). Дослідження не суперечить раніше проведеним у цьому напрямі дослідженням інших авторів [14, 15].
Основним параметром, що характеризує санітарно-гігієнічні властивості матеріалів, є гранично
допустима концентрація (ГДК), яка означає, що
тривала дія речовин у такій концентрації не викликає патологічних змін в організмі людини. Найбільш значимим рецептурним компонентом композиції, з гігієнічної точки зору, є розчинник – то-

Безпечність одержаних захисних покриттів оцінювали за ступенем їх горючості та вибухонебезпечності, що залежить від аналогічних показників
їх органічних складових. Оцінювання ступеня горючості і вибухонебезпечності розробленої композиції враховує температуру спалаху, самоспалахування, температурні межі займання. Безпечною для
утворення вибухонебезпечних пароповітряних сумішей композиції є температура речовини на 10 0С
нижче нижньої або на 15 0С вище верхньої межі
займання.
Таким чином, згідно з результатами токсиколого-гігієнічних досліджень на композиційний матеріал отримано токсиколого-гігієнічний паспорт.
Він підтверджує відповідність розробленої біовогнезахисної композиції гігієнічним вимогам, що
ставляться до такого роду матеріалів, і рекомендує
застосування за призначенням.
5. Висновки
Проведені дослідження підтверджують, що показники безпечності композицій на основі карборансилоксанового лаку для захисного покриття
дерев’яних конструкцій визначають, з одного боку,
зручність їх застосування, з іншого, – дотримання
екологічних вимог. Безпечність таких матеріалів гарантується, якщо складові не мають біологічної
активності, не є леткими, не впливають на погіршення мікроклімату у будівлях та інших приміщеннях і не спричиняють зміну фізіологічних
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реакцій організму людини. Токсичність покриттів
на основі силіційелементорганічних сполук, перш
за все – карборансилоксану, визначається наявністю в їх складі органічного розчинника – толуолу, а токсичність плівкоутворювача композиції –
карборансилоксанового лаку - є незначною.
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