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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА
ТЕХНОЛОГІЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ МАТЕРІАЛІВ І
ТОВАРІВ
УДК 678.03:677.046
Галик І. С.,
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Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів
Семак Б. Д.,
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Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ
АСОРТИМЕНТУ, ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ НАНОТЕКСТИЛЮ
Анотація. На основі аналізу публікацій вітчизняних і зарубіжних вчених та власних досліджень у
статті висвітлено сучасний асортимент і властивості основних видів текстильних наноматеріалів.
Сформульовані та обґрунтовані товарознавчі напрямки і критерії оцінювання оптимальності структури
асортименту та властивостей нанотекстилю різного цільового призначення й способів виробництва.
Висвітлені питання безпечності нанотекстильних матеріалів. Обґрунтовано необхідність розробки і
впровадження міжгалузевого спеціалізованого державного стандарту “Формування та оцінювання асортименту, якості та безпечності нанотекстилю України”.
Ключові слова: нанотекстиль, оптимальність асортименту, рівень якості, безпечність нанопродукції,
критерії оцінювання.

Galyk I. S.,
Ph.D., Professor, Professor of the Department of Commodity Research and Technologies of Nonfood Products, Lviv University of Trade and Economics, Lviv
Semak B. D.,
Doctor of Engineering, Professor, Professor of the Department of Commodity Research and
Technologies of Non-food Products, Lviv University of Trade and Economics, Lviv

COMMODITY ASPECTS OF FORMATION AND EVALUATION OF
RANGE, QUALITY AND SAFETY OF NANO-TEXTILES
Abstract. Based on the analysis of publications of local and foreign scientists and own researches, the article
highlightes the current range and properties of the main types of textile nanomaterials. Formulated and
substantiated the commodity trends and the evaluation criteria for optimum range structure and properties of nanotextiles of different using and methods of production. The problems of safety of nano-textile materials are
highlighted. The necessity of development and introduction of intersectoral specialized state standard “Formation
and evaluation of range, quality and safety of nano-textiles in Ukraine” is substantiated.
Keywords: nano-textiles, optimal range, quality level, safety of nano-products, evaluation criteria.
Постановка проблеми. Як відомо, протягом
останнього десятиріччя у багатьох економічно
розвинутих країнах (особливо в США, Японії,

Німеччині, Англії та інших) чітко намітилась тенденція зростання обсягів виробництва та розширення асортименту текстильних наноматеріалів і
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виробів одягового, технічного та спеціального призначення. На основі цієї нанопродукції в окремих
країнах вже створені й успішно функціонують спеціалізовані сегменти ринку нанотекстилю. На часі
створення такого ринку і в Україні.
У дослідженні ми обмежимося тільки постановкою і коротким розглядом деяких товарознавчих
аспектів цієї різнопланової проблеми, акцентуючи
на оцінюванні ролі основних видів наносировини у
формуванні оптимальної структури асортименту та
властивостей нанотекстилю, виявленні його найбільш суттєвих переваг над матеріалами і виробами
традиційного асортименту, виборі сучасних критеріїв і методів оцінювання якості та безпечності текстильної нанопродукції різного цільового призначення.
Вступ України до СОТ, необхідність реалізації
Угоди про асоціацію України з ЄС, Угоди про зону
вільної торгівлі України та ЄС і, нарешті, підготовка
нашої країни до вступу в ЄС у перспективі вимагають, крім інших завдань, поглиблення інтеграції
вітчизняних і зарубіжних товарних ринків, зокрема і
ринку текстилю та одягу. Тому актуальними є формулювання і розгляд тих проблем, які виникли нині
перед вітчизняною текстильною та легкою промисловістю щодо впровадження в практику роботи підприємств цих галузей сучасних нанотехнологій з метою виробництва необхідного асортименту нанотекстилю, як це прийнято у багатьох зарубіжних
країнах [1, 2, 3].
Реалізація вказаних завдань, на наш погляд, вимагає першочергового вирішення актуальних питань:
– вивчення та обґрунтування економічної й екологічної доцільності та технологічної можливості
використання сучасних нанотехнологій у практиці
вітчизняного текстильного виробництва;
– залучення фахівців галузевої і вишівської
науки у сфері текстильної й легкої промисловості та
торгівлі для створення оптимальної структури асортименту нанотекстилю, оцінювання рівня його якості
та безпечності, а також вибору сфери раціонального
використання;
– виявлення та товарознавча характеристика нових унікальних властивостей нанотекстилю конкретного цільового призначення й обґрунтування
його конкурентних переваг на ринку порівняно із
матеріалами і виробами традиційного асортименту;
– формулювання, обґрунтування та стандартизація специфічних вимог до асортименту, рівня якості
та безпечності нанотекстилю різних способів виробництва, волокнистого складу та призначення;
– виявлення реального попиту споживачів і
місткості ринку на основні види нанотекстилю, а
також обґрунтування доцільності його імпорту.
Цілком зрозуміло, що реалізація зазначених питань можлива тільки за відповідної державної підтримки у межах державної міжгалузевої цільової
програми “Нанотекстиль України” з широким залученням до її виконання фахівців різного профілю
– хіміків, фізиків, технологів, дизайнерів, біологів,

екологів, стандартизаторів, матеріалознавців, товарознавців, маркетологів та ін.
Слід зазначити, що інформація про технології
виробництва нанотекстилю і одягу, асортимент, властивості, рівень якості та безпечності текстильної нанопродукції здебільшого міститься у рекламних
проспектах виробників цієї продукції. Вона зазвичай є дуже вузькою і неповною для кваліфікованого
товарознавчого оцінювання асортименту та властивостей нанотекстилю і одягу з нього, оскільки ця
інформація переважно має рекламний характер.
Тому у сфері торгівлі виникає потреба у більш
детальній і всебічний товарознавчій характеристиці
сучасного асортименту і властивостей конкретних
видів нанотекстилю й одягу, як і інших груп товарів
вітчизняної легкої промисловості, отриманих з використанням нанотехнологій.
Мова йде про нагальне вирішення таких завдань:
– розроблення методики аналізу і товарознавчого оцінювання групового, видового та внутрішньовидового асортименту різних за призначенням груп
і видів нанотекстилю й одягу, а також його широти,
повноти та оптимальності асортименту у сфері торгівлі;
– обґрунтування залежності ціни конкретних видів нанотекстилю від рівня їх корисних властивостей, якості та безпечності;
– вибір та обґрунтування об’єктивних критеріїв
оцінювання новизни та оригінальності асортименту
нанотекстилю та конкурентних його переваг на вітчизняному ринку.
Все це підтверджує необхідність товарознавчої
характеристики видового та внутрішньовидового асортименту нанотекстилю і одягу та більш повного висвітлення цих питань у періодичних, монографічних
і особливо у навчальних товарознавчих виданнях.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як
відомо, сучасні нанотехнології в Україні нині вже
використовуються у багатьох галузях науки, техніки, медицини та промислового виробництва. Для
прикладу розглянемо використання нанотехнологій
тільки для виробництва вітчизняного нанотекстилю
та одягу, особливості формування та оцінювання їх
якості та безпечності [4-10].
В роботі [4] окреслені основні напрямки розвитку асортименту текстильної нанопродукції в Україні. Це стосується передусім таких видів текстильних
наноматеріалів і виробів: одягових та взуттєвих текстильних матеріалів тривалого користування, текстильних матеріалів і одягу з водовідштовхувальною
обробкою, одягових та взуттєвих матеріалів із біоцидною обробкою, текстильних матеріалів і одягу
медичного призначення із антимікробною обробкою, а також одягу спортивного, військового та спеціального призначення.
Автором роботи [5] обґрунтована можливість і
доцільність використання сучасних нанотехнологій
для фарбування поліамідних текстильних матеріалів. Вивчена можливість фарбування названих матеріалів нанодисперсіями окислених барвників парафенілендіаміну. Запропонована низькомодульна,
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ощадлива та низькотемпературна технологія фарбування цих матеріалів наночастинками названих
барвників.
Авторами роботи [6] вивчена можливість синтезу наночастинок in situ у фібрилярній матриці волокнистого текстильного матеріалу різного сировинного складу. Це дозволяє цілеспрямовано досягати заданих властивостей цього матеріалу залежно від
розмірів, розміщення і концентрації магнітних наночастинок у волокні. На основі цього принципу автором створені нанокомпозитні феромісткі текстильні
матеріали різного цільового призначення.
В роботі [7] вивчена можливість використання
сучасних екологоорієнтованих технологій, зокрема
нанотехнологій, для виробництва нових видів текстильних і шкідливих матеріалів із електропровідними, магнітними, вогнетривкими та антимікробними
властивостями військового призначення. Подана
комплексна оцінка їх властивостей та обґрунтовані
сфери застосування. Водночас основна увага приділена дослідженню властивостей матеріалів для індивідуального захисту військовослужбовців.
В роботі [8] наведена оглядова інформація про
асортимент, властивості та сфери застосування різних за призначенням, волокнистим складом і способами виробництва текстильних матеріалів та виробів, отриманих на основі сучасних нанотехнологій.
Підкреслюється, що за допомогою нановолокон і наноматеріалів можна не тільки суттєво розширити
наявний асортимент текстильних матеріалів, але й в
результаті їх заключного оброблення наноемульсіями, нанодисперсіями та іншими обробними нанопрепаратами надати їм комплекс необхідних специфічних властивостей – необхідну водо- та масловідштовхувальну здатність, знизити їх горючість і здатність до забруднення, підвищити зносостійкість, забезпечити потрібну легкість і т. д.
В роботі [9] обґрунтовуються сфери застосування текстильної нанопродукції. Зазначається, що ця
продукція нині використовується у багатьох галузях

промислового виробництва, а також у різних галузях науки та техніки. Однак у практиці сучасного зарубіжного текстильного виробництва нанотекстиль
став найбільш популярним у виробництві виробів
медичного та спортивного призначення. Наведено
перелік різноманітних за призначенням видів медичного нанотекстилю із бактерицидними обробками.
Автором роботи [10] узагальнено досягнення у
галузі нанонауки та нанотехнологій виробництва волокнистих матеріалів (текстильних полотен, шкіри,
штучної шкіри, хутра, штучного хутра, комплексних
матеріалів та ін.), визначено їх місце у розвитку економіки, сформульовані напрямки майбутнього розвитку. Водночас підкреслюється, що стосовно сучасних проблем “розумного текстилю”, пріоритетними вважаються два напрямки – подальше поглиблення інтелектуальних досліджень та колористичне
оформлення цієї групи нанотекстилю.
Узагальнюючи інформацію, яка міститься у роботах [4-10], слід зазначити її різноплановість і
фрагментарність, відсутність у ній інформації про
економічну та екологічну доцільність впровадження
нанотехнологій для виробництва нанотекстилю, не
відзначені можливі ризики використання нанотекстилю в окремих виробах (в дитячому асортименті,
виробах лікувально-медичного призначення та ін.).
Практично відсутня інформація про залежність рівня і довговічності наявних окремих ефектів (біостійкості, атмосферостійкості, негорючості та інших)
від рівня цін текстильних наноматеріалів і виробів.
Все це свідчить про необхідність проведення всебічних товарознавчих досліджень оптимальності видової і внутрішньовидової структур асортименту та властивостей текстильних наноматеріалів і одягу з них.
Постановка завдання. На основі узагальнення
літературних джерел і результатів власних досліджень необхідно сформулювати та обґрунтувати напрямки товарознавчих досліджень структури асортименту та властивостей нанотекстилю різного цільового призначення і способів виробництва.

Таблиця 1
Базові терміни у сфері нанотехнологій і наноматеріалів[11]
Терміни
Нанотехнологія

Наноматеріал
Наноструктура
Наноструктурний матеріал
Промисловий наноматеріал
Промислове
нановиробництво
Нановластивість

Визначення
Технологія об’єктів, розміри яких перебувають у межах 10 -9 м (атоми, молекули). Процеси нанотехнології підпорядковуються законам квантової механіки. Нанотехнологія охоплює атомне складання молекул, нові методи запису і зчитування інформації, локальну стимуляцію хімічних реакцій на
молекулярному рівні та ін.
Матеріал із хоча б одним зовнішнім розміром у наношкалі або матеріал,
який має внутрішню чи поверхневу нанорозмірну структуру
Структурна композиція із взаємозалежних складових частин, у якій хоча б
одна є нанорозмірною областю
Матеріал, що має внутрішню або поверхневу наноструктуру
Наноматеріал із заданими властивостями та складом, спеціально вироблений із комерційною метою
Цілеспрямований синтез, формування й контроль наноматеріалів, а також
етапи виготовлення виробів із нанорозмірними елементами з комерційною
метою
Характеристика нанооб’єкта або нанорозмірної області
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Виклад основного матеріалу дослідження. Враховуючи новизну нанотекстилю на вітчизняному
ринку та унікальність його властивостей, насамперед доцільно сформулювати, обґрунтувати та стандартизувати критерії оцінювання якості самого
асортименту нанотекстилю. Безперечно, ці критерії
можуть бути різними для наноматеріалів і одягу різного цільового призначення, волокнистого складу та
способів виробництва і жодним чином не можуть
базуватись тільки на тій обмеженій однобічній інформації, яка зазичай міститься у рекламних проспектах підприємств-виробників нанотекстилю.
Для прикладу розглянемо бажаний перелік критеріїв оцінювання якості асортименту та властивостей
текстильних наноматеріалів плащового й курткового
призначення. Саме використання нанотехнологій
останніми роками дозволило внести суттєві зміни у
структуру асортименту та властивості виробів з цих
наноматеріалів, збагатити та розширити їх асортимент
і гарантувати популярність на сучасних ринках.
Водночас слід зазначити, що деякі базові терміни і визначення, які стосуються нанотехнологій і
наноматеріалів, вже стандартизовані [11]. В табл. 1
наведені для прикладу деякі з них.
Для прикладу конкретизуємо основні типи наноматеріалів і їх загальну характеристику (табл. 2).

- формостійкість плащових і курткових матеріалів, яка визначається показниками їх усадковості та
незминальності;
- гігієнічність нанотекстилю плащового і курткового призначення, яка визначається показниками
його гігроскопічності, водопоглинання, повітро- і
паропроникності та іншими;
- екологічна безпечність нанотекстилю плащового та курткового призначення, що визначається
залишками важких металів, вільного формальдегіду,
шкідливих для людини хімічних речовин, токсичних
марок синтетичних барвників та інших хімікатів;
- рівень художньо-естетичного оформлення наноматеріалів плащового та курткового призначення,
яке характеризується колірною гамою їх пофарбувань, а також стійкістю цих пофарбувань до дії різних фізико-хімічних чинників.
Цілком зрозуміло, що перелічені критерії для
визначення оптимальності структури асортименту
плащових і курткових наноматеріалів повинні бути
змінені та доповнені для інших видів наноматеріалів
і виробів. Водночас змінюватись може не тільки волокнистий склад цих матеріалів, але й їх різноманітні властивості у бажаному напрямі з допомогою
використання різноманітних нанотехнологій заключного оброблення цих матеріалів.
Таблиця 2

Основні типи наноматеріалів і їх характеристика [12]
№ з/п
1
2

Назва наноматеріалу
Нанопористі структури
Наночастинки (нанопорошки)

3

Нанотрубки і нановолокна

4
5

Нанодисперсії
Наноструктуровані поверхні та
плівки
Нанокристали і нанокластери

6

Характеристика наноматеріалу
Структури розміром пор <100 нм
Відокремлений твердофазовий об’єкт, який має чітку границю з
навколишнім середовищем: розміри частинки у всіх трьох
вимірах складають 1-100 нм. Наночастинки мають ізольований
характер, а нанопорошки – сукупний, спільний
Квазидімерна 1Д трубчаста структура уявна.
Об’єкт, у якого два характеристичні розміри перебувають у
нанодіапазоні і значно менші від третього, тобто 1Д нанооб’єкт
Колоїдний розчин, частинки якого мають розмір 0,1-100 нм
Нанооб’єкти, в яких тільки один вимір нанометровий, а два інші
– мікроскопічні
Розміри в одному або декількох вимірах перебувають у нанодіапазоні. Утворення з декількох шарів атомів або молекул, які
мають розмір, що не дозволяє рахувати їх окремою фазою

Кожен з цих типів наносистем може бути використаний в текстильній промисловості.
На нашу думку, для об’єктивного оцінювання
оптимальності видової структури асортименту нанотканин плащового та курткового призначення можуть служити:
- надійність і тривалість експлуатації цих виробів, які оцінюються збереженням їх основних механічних властивостей (стійкості до стирання, розривального навантаження та інших);
- величина, стабільність та довговічність отриманих на цих тканинах у результаті їх оброблення
наноемульсіями чи іншими нанопрепаратами водо- і
масловідштовхувальних чи брудовідштовхувальних
ефектів;

Окрім вибору та обґрунтування критеріїв оцінювання новизни та оптимальності структури асортименту нанотекстилю (по суті, його якості), не менш
важливим є формування, обґрунтування та стандартизація вимог до асортименту, властивостей, рівня
якості та безпечності нанотекстилю. На нашу думку,
ці вимоги доцільно сформулювати та узагальнити у
вигляді окремого міжгалузевого спеціалізованого
виду державного стандарту, назвавши його “Формування та оцінювання асортименту, якості та безпечності нанотекстилю України”.
В цьому стандарті слід вказати таку інформацію:
- обґрунтувати потребу розроблення та затвердження цього ДСТУ;
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- дати визначення основних термінів і понять,
які стосуються: вибору текстильної наносировини
та нанотехнології її переробки в текстильному виробництві;
- подати класифікацію асортименту нанотекстилю за його призначенням, волокнистим складом,
обробленням, способом виробництва та іншими товарними ознаками;
- сформулювати та обґрунтувати вимоги до асортименту нанотекстилю різного цільового призначення;
- визначити та обґрунтувати вимоги до рівня
якості та безпечності нанотекстилю різного цільового призначення, критеріїв і методів їх оцінювання;
- сформулювати вимоги до особливостей маркування кодування та догляду в умовах експлуатації за
текстильними наноматеріалами та одягом із них.
Окрім розглянутих питань, охарактеризуємо
деякі особливості формування й оцінювання якості
та безпечності нанотекстилю. Так, наприклад, широке застосування різноманітних видів наноемульсій,
нанодисперсій та інших типів обробних препаратів
для надання плащовим, куртковим і пальтовим текстильним матеріалам необхідних водо-, масло- та
брудовідштовхувальних властивостей, а білизняним
матеріалам (особливо медичного призначення) –
потрібного антимікробного ефекту вимагає всебічного вивчення впливу різних чинників (світлопогоди, тепла, вологи та інших) на величину, стабільність і довговічність досягнутих на цих матеріалах
ефектів. Особливо виправданим, як свідчать наші
дослідження [13], виявилось застосування антимікробних наноемульсій для оброблення білизняних і
одягових бавовняних тканин з метою їх захисту від
шкідливих патогенних і целюлозоруйнуючих мікроорганізмів.
Водночас задана довговічність ефектів на модифікованих нанопрепаратами текстильних матеріалах різного волокнистого складу та призначення
обов’язково повинна узгоджуватись зі зміною у процесі експлуатації цих матеріалів інших їх властивостей – механічних, фізичних, естетичних, екологічних.
Перспективним виявилось оброблення антимікробними нанопрепаратами екологобезпечних текстильних матеріалів і виробів [2, 3], а також нанотекстилю медичного призначення [14].
Як свідчить зарубіжний досвід, формування та
оцінювання оптимальності структури асортименту
нанотекстилю (особливо одягового, медичного, спеціального призначення) нерозривно пов’язані не
тільки з проблемами гарантування його якості, але й
значною мірою і з рівнем його безпечності. До того
ж питання безпечності нанотекстилю, як і інших видів промислової нанопродукції, до цього часу ще
недостатньо вивчено та обґрунтовано. Тому невипадково в Україні, як і в багатьох економічно розвинутих країнах світу, проблему, що стосується негативного впливу нанотехнологій і нанопродукції на
здоров’я людини та забруднення довкілля в Україні,
вивчають науковці провідних науково-дослідних
установ, зокрема НАН України [15, 16].

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. На основі аналізу літературних джерел і узагальнення результатів власних
досліджень сформульовані й обґрунтовані основні
напрямки формування та оцінювання оптимальності
структури асортименту та властивостей нанотекстилю різного цільового призначення і нанотехнологій
виробництва. Також обґрунтовані критерії оцінювання оптимальності структури видового асортименту нанотекстилю різного цільового призначення.
Була досліджена роль показників якості та безпечності нанотекстилю одягового призначення у
формуванні структури та оцінюванні оптимальності
видового асортименту. Обґрунтована доцільність
створення нового міжгалузевого державного стандарту “Формування та оцінювання асортименту,
якості та безпечності нанотекстилю України”.
Таким чином, вважаємо доцільним продовження комплексних товарознавчих досліджень оптимальності структури асортименту, властивостей,
рівня якості та безпечності нанотекстилю різного
цільового призначення, волокнистого складу і способів виробництва.
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АНАЛІЗ РИНКОВОГО АСОРТИМЕНТУ ВЗУТТЯ
ДЛЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ У ГІДРОСЕРЕДОВИЩІ
Анотація. Узагальнено ринковий асортимент нової групи полімерного і гумового взуття – для активного відпочинку (купання, плавання, серфінгу, яхтингу тощо) у гідросередовищі (у річках, озерах і ставках; в басейнах, саунах і т. д.). Проведено аналіз цього взуття за основними ознаками класифікації: статево-віковим і цільовим призначенням; торговельними марками (брендами); видами, різновидами й особливостями конструкції виробів; видом і кольором матеріалів верху; цінами. У ході досліджень встановлено,
що класифікація торговельного асортименту взуття в Інтернет-магазинах потребує вдосконалення.
Зокрема, під час класифікації за призначенням необхідно дотримуватись єдиного підходу (єдиної основи
класифікації; наприклад, місце і умови використання – пляж, сауна, басейн, серфінг, плавання).
Ключові слова: полімерне і гумове взуття, активний відпочинок, гідросередовище, асортимент,
класифікація.
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ANALYSIS OF A MARKET RANGE OF FOOTWEAR FOR ACTIVE
RECREATION IN HYDROENVIRONMENT
Abstract. Market range of a new group of polymeric and rubber footwear – for recreation (bathing, swimming,
surfing, yachting, etc.) in hydroenvironment (rivers, lakes, ponds, swimming pools, saunas, etc.) is generalized. The
analysis of the mentioned footwear is implemented by the main features of classification: sex; age; purpose; trademarks
(brands); kinds; product design features; types; color of the top; prices. The studies found that the classification of the
trading range of footwear in the e-stores needs to be improved. In particular, the classification for the purpose must
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comply with a unified approach such as common base of classification, for example, places and terms of use – beach,
sauna, pool, surfing, swimming.
Keywords: polymeric and rubber footwear, active recreation, hydroenvironment, range, classification.
Постановка проблеми. Активний відпочинок
людей стає все більш вагомою складовою життя сучасної людини у розвинених країнах [1]. На шляху
до євроінтеграції у значній кількості областей і регіонів нашої держави створюються належні умови
для активного дозвілля людей різних віку, статі, вподобань, вимог до відпочинку тощо [2, 3]. Зокрема, на
Заході України протягом останніх років все більших
масштабів набуває уже давно популярний у країнах
Європи відпочинок у гідросередовищі – біля природних і штучних водойм (морів, річок, озер, ставків, водосховищ, басейнів тощо. До інноваційних
напрямів такого відпочинку належать оздоровчорекреаційні комплекси [4, 5].
В означеному сегменті послуг особливо активно
розвивається відпочинок біля термальних джерел,
яких, наприклад, лише на території Закарпаття налічується майже півсотні [6]. Тому об’єктивно зростає
потреба вітчизняних споживачів у взутті для відпочинку у гідросередовищі (ВВГС). Про це, зокрема,
свідчить різке збільшення протягом останніх років
обсягів продажу в Україні гумового і полімерного
взуття [7], яке, на жаль, відбувається переважно за
рахунок експорту з Китаю [8]. Очевидно, що вітчизняний торговельний асортимент такого взуття повинен бути раціональним за структурою (видами виробів, цільовим і статево-віковим призначенням тощо), рівнем якості виробів та комплексом їх споживчих властивостей (екологічності, безпечності та ін.).
Незважаючи на те, що класичне гумове взуття
для захисту ніг від дії води існує понад століття [9],
полімерне і гумове взуття різного цільового призначення для активного відпочинку у гідросередовищі
(біля води та у воді в природних і штучних водоймах
і т. п.) на товарному ринку України з’явилось відносно недавно [10]. Тому у вітчизняній спеціальній
(навчальній і науковій) літературі з товарознавства
за останні 15-20 років немає інформації про взуття,
наприклад, для серфінгу, для сауни і басейну, для
купання тощо [11].
З іншого боку, новітні матеріали, яскраві кольори, оригінальне оздоблення друком („принт”), незвичні (порівняно зі шкіряним взуттям) моделі та
інші привабливі для споживача особливості асортименту і споживчих властивостей настільки урізноманітнили звичне протягом десятків років українським споживачам гумове взуття чорного кольору, що
сучасне гумове і полімерне взуття набуло небаченої
популярності. Вона обумовлена не лише особливими, незвичними функціональними властивостями,
але і безпосередньою причетністю до ультрасучасної моди та незамінністю у забезпеченні якісного активного відпочинку: туризму, серфінгу, яхтингу, риболовлі тощо. Зокрема, сучасне гумове і полімерне
взуття не лише не промокає, але і не руйнується від
тривалої комплексної дії води, сонячних променів,
температури, практично не забруднюється, дуже

легко очищується від бруду (звичайним миттям), не
потребує спеціальних засобів догляду, надійне і
довговічне [12, 13]. Крім цього, всупереч усталеним
уявленням про гумове взуття як недостатньо екологічне та безпечне, сучасне ВВГС відповідає вимогам
до екологічності та безпечності [14, 15].
„Друге життя” гумового та полімерного взуття
одночасно виявилось і багатогранним, і перспективним для ринку, оскільки це взуття не лише стало
модним серед різних статево-вікових груп споживачів та значно розширило сфери використання за
призначенням, але і набуло статусу обов’язкової
складової торговельного асортименту практично в
усіх магазинах з продажу взуття, широко представлене у популярних друкованих виданнях “брендового” взуття, на профільних спеціалізованих виставках, в електронній торгівлі тощо [16].
Завдяки усьому вищезазначеному, гумове і полімерне взуття все частіше стає актуальним об’єктом наукових досліджень у сфері товарознавства,
технології виробництва, маркетингу тощо [17]. Наприклад, польські вчені активно досліджують безпечність полімерних матеріалів, які використовуються у виробництві взуття [18].
Проведений нами аналіз фактичного стану і
проблем вітчизняного ринку взуття [19] показує, що
зазначені об’єктивні зміни на ринку гумового і полімерного взуття у товарознавчих дослідженнях практично не відображені. Зокрема, немає комплексних
товарознавчих досліджень ВВГС щодо термінології,
номенклатури, класифікації і аналізу асортименту та
споживчих властивостей, методів досліджень, нормативної бази досліджень, екологічності, безпечності тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Практично до початку XXI ст. в Україні майже все
взуття з гуми і синтетичних каучуків використовувалось як літнє та демісезонне для захисту ніг в умовах неопоряджених населених пунктів, для захисту
шкіряного і валяного взуття від намокання (калоші,
боти), для захисту ніг під час сільськогосподарських
робіт (чоботи), в окремих видах професійної діяльності (рибалки, електрики, працівники хімічної і
нафтопереробної промисловості тощо) [11]. І лише
протягом останніх 15-20 років взуття з нових видів
гуми та окремих пластичних мас стало ширше використовується як пляжне, банне, для басейнів тощо
[17]. Тому кількість наукових публікацій, які стосуються сучасного гумового і полімерного взуття,
дуже незначна. Умовно цей масив можна поділити
на дві групи.
Основна кількість наявної у вітчизняних літературних джерелах наукової інформації про гумове і
полімерне взуття подається у контексті аналізу ринку продукції легкої промисловості: І. М. Грищенко
[20] наводить окремі дані про ринок полімерного
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взуття серед результатів ретроспективного аналізу
впливу вступу України до СОТ; К. Ю. Сіренко
аналізує інноваційної моделі розвитку виробництва
полімерного взуття у контексті інновацій у легкій
промисловості [21]; І. В. Сорока та інші [22, 23] описують ринок цього взуття як складову інфраструктури національного ринку товарів.
Окрема низка публікацій про новітній асортимент гумового і полімерного взуття вийшла у Львівській науковій школі товарознавства непродовольчих
товарів [12, 13, 17], але у цих працях практично не
приділено уваги ВВГС.
Таким чином, з часу проголошення Незалежності України немає системних публікацій у фахових
виданнях, а також монографічних праць за результатами товарознавчих досліджень гумового і полімерного ВВГС.

Зокрема, на нашу думку (табл. 1), торговельний
асортимент ВВГС за статево-віковим призначенням
в електронній торгівлі [24] правильно (тобто відповідно до вимог класичної класифікації взуття і потреб його сучасного ринку) поділений на взуття для
чоловіків, жінок і дітей. Разом з цимми вважаємо,
що торговельна класифікація ВВГС потребує доповнення класифікаційною ознакою “взуття унісекс”,
оскільки 39,2% (практично кожна третя пара) представленого у торгівлі ВВГС (табл. 1) за первинною
ознакою поділу на родові групи (розмір взуття) та
вторинними ознаками (колір матеріалів, фасон взуття, оздоблення тощо) можуть бути використані та
фактично використовуються і чоловіками, і жінками.
Таблиця 1
Структура торговельного асортименту
взуття за статево-віковим призначенням

Постановка завдання. Метою статті є аналіз
торговельного асортименту гумового та полімерного ВВГС в Інтернет-магазині спортивних товарів і
туристичного спорядження [24], який є одним з найбільших (за кількістю продажів) продавців цього
товару у Західному регіоні та найбільш популярним
серед відвідувачів оздоровчо-рекреаційного комплексу “Косино”.

№
з/п
1
1.1
1.2
1.3

Виклад основного матеріалу дослідження.
Загальний аналіз торговельного асортименту ВВГС
показав, що за останні два роки цей магазин електронної торгівлі пропонував покупцям 82 моделі
ВВГС, основні різновиди якого показані на рис. 1.

Статево-вікове
призначення
Для дорослих
-для жінок
-для чоловіків
-унісекс

2
Для дітей
Разом

1

2

4

5

Кількість моделей
взуття
одиниць
%
66
80,5
22
26,9
17
20,7
27
32,9
16
82

19,5
100,0

3

6

Рис. 1. Основні різновиди ВВГС, які пропонує покупцям магазин електронної торгівлі

Для детального аналізу структури торговельного асортименту ВВГС ми використали ознаки класичної товарознавчої класифікації гумового і полімерного взуття [11]. Але оскільки у процесі аналізу нами встановлено, що фактичний ринковий асортимент ВВГС необхідно класифікувати за низкою ознак, яких немає у класичній класифікації цього взуття, то під час аналізу ми доповнили номенклатуру
ознак класифікації ВВГС відповідно до сучасних
особливостей його ринкового асортименту.

Доцільність такого поділу ми обґрунтовуємо не
лише вагомою часткою ВВГС стилю унісекс у структурі асортименту цього взуття, але й тим, що така ознака класифікації асортименту вже протягом тривалого часу використовується у практиці торгівлі одягом та шкіряним взуттям [19, 25]. Крім цього, на нашу думку, частка дитячого ВВГС (табл. 1) у структурі торговельного асортименту недостатня, бо
кількість дітей, які відвідують оздоровчо-рекреацій-
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ний комплекс “Косино”, становить 20-40%: найменша їх частка (до 20%) взимку, найбільша (від 35% до
45%) – влітку (у цьому розрахунку ми брали до
уваги не лише дітей, які мають зріст ≤ 150 см, і тому
проходять на територію комплексу за пільговими
квитками, а всіх дітей, які належать до цієї статевовікової групи за класифікацією взуття).
У процесі аналізу структури торговельного
асортименту ВВГС за цільовим (безпосереднім)
призначенням ми виявили недоліки використовуваної в електронній торгівлі класифікації такого типу
взуття за цією ознакою, зокрема:
 із 82-х представлених в електронній торгівлі
за аналізований час моделей ВВГС лише 37 моделей
(або 45,1%) мали вказане цільове призначення (для
пляжу; для купання; для плавання і серфінгу; для
сауни);
 в 10-х моделях (або 12,2%) як цільове призначення було вказано, що це взуття масажне;
 12 моделей взуття (або 14,6%), які практично
не відрізняються за видом, різновидом, конструктивними особливостями, вихідним матеріалом, але
мають різний колір та/чи інше оздоблення, за цільовим призначенням означені в одних випадках “для
пляжу”, в інших – “для купання”, ще в інших – призначення не вказане взагалі;
 у торговельному асортименті ВВГС в окремі
підгрупи (для пляжу, для купання, для сауни) виділено взуття, зображене на рис. 2.

яке (за результатами нашого органолептичного оцінювання) не відрізняється споживчими властивостями, адже виготовлене з одного матеріалу (спіненого ПВХ) і практично ідентичне за конструкцією,
що підтверджують дані рис. 2;
 виокремлена в електронній торгівлі підгрупа
ВВГС “взуття масажне” (рис. 3), на нашу думку,
відображає поділ за особливостями конструкції, які
забезпечують допоміжну функцію – масаж ступні.
За основною функцією і, як наслідок, цільовим призначенням, ми вважаємо, виходячи з матеріалу виготовлення і загальної конструкції, це взуття доцільно позиціонувати як універсальне, оскільки його
можна використовувати і для перебування на пляжі,
і для сауни, і для басейну. Таким чином, виокремлення у торговельному асортименті Інтернет-торгівлі позиції “взуття масажне”, відповідає поділу за
особливостями конструкції внутрішньої (устілкової) частини підошви, а не за основним призначенням;

1

2
Рис. 3. Масажне ВВГС: загальний вигляд (1)
та особливості будови устілкової частини
підошви (2)

1

 у торговельному асортименті ВВГС Інтернетмагазин окремою підгрупою означує ВВГС, приклади якого зображені на рис. 4, називаючи це взуття
“сабо”.

2

арт. 90761

3
Рис. 2. Групування ВВГС в електронній
торгівлі: взуття для пляжу (1), взуття для сауни
(2), взуття для купання (3)
На нашу думку, такий поділ необґрунтований,
оскільки є нечітким за ознакою основи поділу; недоречний за близькістю виконання функцій, бо перебування на пляжі практично завжди пов’язано з
купанням, і навпаки; не має практичного значення
для споживачів і торгівлі, оскільки розмежовує
практично однакове за зовнішнім виглядом взуття,

арт. 90751
Рис. 4. ВВГС з черезп’ятковим/черезпідйомним ремінцем
На нашу думку, такий поділ і така назва помилкові з кількох причин. По-перше, за конструктивними особливостями взуття, означене у торговельній
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класифікації Інтернет-магазину як “сабо”, не відповідає класичному, прийнятому у товарознавстві
взуття поняттю про взуття конструкції “сабо” – взуття без п’яткової частини з високою союзкою [11],
оскільки має ремінець, який споживач самостійно
може встановлювати як черезп’ятковий або через
підйомний. По-друге, конструктивна специфічність,
притаманна конструкції взуття “сабо”, в цьому випадку не відображає особливості умов його використання: зображене на рис. 4 взуття, на нашу думку, як і ВВГС, зображене на рис. 3, може бути з однаковим результатом застосоване і для перебування на
пляжі, і для сауни, і для басейну. Отже, ми вважаємо,
що ВВГС, яке означене в Інтернет-магазині як сабо
(рис. 4), за цільовим призначенням доцільно вважати універсальним, а за конструктивними особливостями – це не взуття конструкції “сабо”, а туфлі
без п’яткової частини з перекидним черезп’ятковим/черезпідйомним ремінцем. Це стосується і взуття, яке Інтернет-магазин класифікує як в’єтнамки.
Зважаючи на означені недоліки класифікації
ВВГС за призначенням в електронній торгівлі, відповідно до принципів товарознавчої класифікації
взуття [11, 26] торговельний асортимент ВВГС ми
пропонуємо класифікувати у підгрупи, які відображають особливості його експлуатації (табл. 2).

“універсальне ВВГС”. У табл. 3 відображена структура торговельного асортименту ВВГС за цільовим
призначенням за ознаками класифікації, які використовує Інтернет-магазин, і за ознаками, які ми
пропонуємо застосовувати, зважаючи на особливості експлуатації ВВГС сьогодні.
Таблиця 3
Структура торговельного асортименту
взуття за цільовим призначенням

Тривалість
перебування
у воді

штучне
(створене)
постійно
тимчасово
(періодично)

Цільове призначення
взуття

1

Яке вказує Інтернетмагазин
для пляжу
для купання
для серфінгу і плавання
для сауни та басейну
не вказано
Яке відображає умови використання
універсальне (для пляжу, сауни, басейну)
для серфінгу, плавання (купання), дайвінгу

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2

Таблиця 2
Групування ВВГС за умовами використання
Умови використання ВВГС
Середовище
природне

№
з/п

К-сть моделей
взуття
одиниць
%
82
100,0
17
2
14

20,7
2,4
17,2

10
39
82

12,2
47,5
100,0

65

79,3

17

20,7

Таким чином, аналіз торговельного асортименту
взуття за цільовим призначенням, який відображає
особливості використання, показує, що практично
чотири пари ВВГС із п’яти (79,3%), які продає Інтернет- магазин, – це взуття універсального призначення. Тому ми вважаємо, що саме універсальне
ВВГС найкраще відповідає умовам відпочинку сучасних споживачів взуття у гідросередовищі, і, зокрема, умовам, які створює оздоровчо-рекреаційний
комплекс “Косино” та подібні заклади.
Оскільки відомо, що зручність виконання взуттям основних функцій і наявність у конкретної пари
взуття функцій допоміжних впливають на зручність
його використання та ступінь відповідності сучасним уявленням про комфорт [11, 26, 27], тому ми
провели аналіз структури торговельного асортименту ВВГС за особливостями конструкції, які формують його ергономічні властивості (табл. 4).
Дані табл. 4 показують, що найбільш поширеною (41,4%) ергономічною особливістю аналізованого асортименту ВВГС є можливість регулювання
повноти взуття у пучковій частині та щільності його
прилягання до стопи, яка досягається за рахунок
пряжки (рис. 5а), одного (рис. 5б) чи двох (рис. 5в)
ремінців на застібці “велькро”. Менш поширеною
ергономічною особливістю ВВГС є наявність масажної поверхні на устілці (рис. 3) та затяжного
пристрою довкола стопи під кісточкою (рис. 5г).
Частка такого взуття відповідно складає 12,2% та
15,9%. Найменш поширеними ергономічними пристосуваннями є наявність черезп’яткового і/чи через
підйомного ременя (рис. 4), а також язичка чи петлі

Підгрупи ВВГС
для пляжу
для плавання (купання) і дайвінгу
для серфінгу
для басейну
для сауни
для плавання (купання) і дайвінгу
для серфінгу
для пляжу
для басейну
для сауни

Також у процесі аналізу ми встановили особливості використання найбільш поширених моделей
ВВГС (рис. 1 (1-4), рис. 2-4):
 сучасні споживачі фактично використовують
таке взуття і для пляжів, і для саун, і для басейнів,
оскільки умови експлуатації в означених місцях
практично не відрізняються;
 майже всі статево-вікові групи споживачів
досить часто вказане взуття використовують як
повсякденне у теплу пору року;
 означене ВВГС практично не відрізняється за
особливостями конструкції та матеріалами виготовлення.
Враховуючи ці особливості, на нашу думку, доцільно ВВГС для пляжу, для плавання (купання) та
для сауни і басейну у класифікаційній системі об’єднати у підгрупу “ВВГС загального призначення” або
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по серединній лінії п’ятки або/і союзки для полегшення одягання взуття (рис. 5д). Частка такого
ВВГС становить відповідно 8,5% та 4,9%.

конструкцією є відкритим, займає значно більшу площу, ніж матеріали верху, а також те, що колір підошви найчастіше є визначальним і сприяє ідентифікації

а

б

в

г

д
Рис. 5. Особливості конструкції ВВГС

Дані табл. 4 також показують, що майже кожна
п’ята пара (17,1%) наявного асортименту ВВГС не
має пристосувань для поліпшення ергономічних
властивостей.
Під час аналізу структури торговельного асортименту ВВГС за кольором деталей (матеріалу) верху ми встановили, що для означення кольору цього
взуття у торгівлі досліджуване торговельне підприємство застосовує не загальноприйнятий критерій
визначення кольору взуття за кольором матеріалу
верху [11, 28, 29], а характеризує колір ВВГС, яке
пропонується до реалізації, за матеріалом підошви.
На нашу думку, такий критерій недоцільно використовувати у торгівлі, оскільки під час експлуатації
взуття його підошву практично повністю закриває
стопа споживача.
З іншого боку, беручи до уваги те, що матеріал
підошви більшості видів сучасного ВВГС, яке за

і/чи пошуку конкретним споживачем свого взуття на
пляжі, біля басейну тощо, то, на нашу думку, доцільно ввести цю ознаку у систему класифікації ВВГС;
стосовно побутового взуття загалом – це буде нова,
властива поки що лише ВВГС ознака класифікації,
оскільки у чинних системах класифікації взуття [11,
28, 30] ця ознака не вказується.
Аналіз структури торговельного асортименту
ВВГС за кольором деталей (матеріалу) верху (табл. 5)
показує, що майже 2/3 цього взуття (61,6%) – це вироби яскравого кольору та багатоколірні. Водночас
встановлено, що колір деталей верху ВВГС переважно завжди збігається з кольором підошви або
несуттєво відрізняється (з аналізованих 82-х моделей ВВГС лише 12 моделей (14,6%) мали колір підошви, який кардинально відрізнявся від кольору
деталей верху).

Таблиця 4
Структура торговельного асортименту взуття за особливостями конструкції верху
№
з/п

Особливості конструкції верху взуття

Можливість регулювання повноти і щільності прилягання до стопи
Масажна поверхня устілки
наявність черезп’яткового (через- підйомного) ременя
Наявність затяжного пристрою довкола стопи під кісточкою
Наявність язичка чи петлі по серединній лінії п’ятки або/і союзки
для полегшення одягання взуття
Разом
1
2
3
4
5

Кількість моделей
взуття
одиниць
%
34
41,4
10
12,2
7
8,5
13
15,9
4
4,9
68*

82,9*

*Загальна кількість взуття у цій таблиці не відповідає загальній кількості аналізованого взуття
(82 од., 100%), оскільки не всі моделі взуття мають особливості конструкції (особливі
пристосування, пристрої тощо), які поліпшують його ергономічні властивості.
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Таблиця 5
Структура торговельного асортименту взуття за кольором деталей (матеріалу) верху
№
з/п
1
2
3
4
5
Разом

Колір деталей верху взуття
Темний (чорний, темно-сірий, темно-синій тощо)
Білий
Світлий (світло-сірий, беж)
Яскравий (червоний, зелений, жовтий, синій тощо)
Багатоколірні

Кількість моделей взуття
одиниць
%
23
25,2
8
8,8
4
4,4
31
34,1
25
27,5
91*
100,0

*Загальна кількість моделей взуття перевищує 82, оскільки окремі моделі виготовлені у кількох
кольорах.

Отже, на нашу думку, фактична структура асортименту ВВГС не найкраще відповідає загальному
призначенню взуття – активному відпочинку у гідросередовищі куротно-рекреаційного комплексу,
оскільки практично кожна четверта пара взуття
(25,2%) – темного кольору, що не відповідає усталеним поняттям “барви літнього відпочинку”, “барви
відпочинку біля води” тощо. Це означає, що торговельному підприємству бажано збільшити частку
взуття “літніх” кольорів (яскравого, світлого, багатоколірного).
Аналіз торговельного асортименту ВВГС за торговельними марками (табл. 6) дозволяє стверджувати, що Інтернет-магазин формально пропонує
продукцію п’яти популярних брендів, але по суті
кожні 9 пар взуття із десяти належать торговельній
марці ВЕСО.

Багато споживачів (відповідно 17,1% та 18,3%) купує
дещо дешевше (151-200 грн) та трохи дорожче (301350 грн) ВВГС і приблизно кожен 20-й споживач
купує або досить дешеве (до 150 грн), або відносно
дороге (350-400 грн) ВВГС. Частка такого взуття
становить 4,9%. Решта споживачів купує або
найдешевше (до 100 грн), або найдорожче (понад
400 грн) ВВГС. Їх частка відповідно становить 1,2%
та 2,4% і вказує на те, що найдорожче ВВГС купує
вдвічі більше відвідувачів оздоровчо-рекреаційних
комплексів, ніж найдешевше.
Таблиця 7
Структура торговельного асортименту
ВВГС за цінами
Ціна, грн
(за курсу 1
$=23 грн)
1
До 100
2
101-150
3
151-200
4
201-250
5
251-300
6
301-350
7
350-400
8
Понад 400
Разом
№
з/п

Таблиця 6
Структура торговельного асортименту
ВВГС за торговельними марками (брендами)
Торговельна
марка, бренд
BECO
Woolf
Fashy
FADE
Trespass
Разом

Кількість моделей взуття
одиниць
75
2
3
1
1
82

%
91,6
2,4
3,6
1,2
1,2
100,0

Кількість моделей взуття
одиниць

%

1
4
14
24
18
15
4
2
82

1,2
4,9
17,1
29,2
22,0
18,3
4,9
2,4
100,0

Таким чином, дані табл. 7 дозволяють стверджувати, що структура торговельного асортименту
ВВГС за цінами відповідає сучасним вимогам ринку
взуття за співвідношенням “ціна-якість” [31]. Підтвердженням цієї думки є, зокрема, дані про ціни на
аналогічне взуття в інших торговельних мережах, де
ціна однієї пари складає понад 1000 грн [10, 15].
Аналіз торговельного асортименту ВВГС також
показав, що назви видів і різновидів взуття, які фактично використовує Інтернет-магазин, відрізняються від загальноприйнятих [11, 28, 30]. Зокрема, 71-а
модель (тобто 86,6% з наявних у продажі 82-х моделей ВВГС) означена поняттям “капці”. Це стосується, наприклад, пантолетів (рис. 5а, 5б), напів-

Таким чином, дані табл. 6 підтверджують необхідність розширення торговельного асортименту
ВВГС за номенклатурою торговельних марок та відповідного вдосконалення за структурою. Зокрема,
на нашу думку, доцільно пропонувати покупцям Інтернет-магазину та відвідувачам курортно-рекреаційних комплексів продукцію відомого бренду
Crocs – одного з провідних світових виробників
ВВГС [10, 15].
Аналіз структури торговельного асортименту
ВВГС за цінами (табл. 7) показує, що серед сучасних
споживачів найбільш популярне ВВГС ціною
200-300 грн (частка такого взуття складає 51,2%).
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черевиків для серфінгу (рис. 5г, 5д), взуття конструкції “сабо” (рис. 4) та ін. На нашу думку, такий
“універсальний” термін “капці” не може бути використаний для позначення практично усіх видів та
різновидів ВВГС, оскільки він не лише не стандартизований у взуттєвій галузі [32], але і не відповідає
ВВГС за змістом, адже означає “легкі туфлі, переважно для хати”; “вид легкого взуття на сході” [33].

види і різновиди ВВГС слід називати загальноприйнятими у взуттєвій галузі термінами. Подальші дослідження ВВГС необхідно спрямувати на встановлення відповідності торговельного асортименту
ВВГС споживчим властивостям цього взуття.

Таблиця 8
Структура торговельного асортименту взуття за видами і різновидами
№
з/п
1

2

Характеристика взуття
вид
Пантолети

Напівчеревики

Кількість моделей взуття

різновид
з відкритим носком і широкою союзкою
в’єтнамки

одиниць
44
14

%
53,6
17,2

сабо з черезп’ятковим-черезпідйомним
ременем
сабо
перфоровані за всією площею деталей
верху
з сіткоподібними вставками у геленковій
частині

7

8,5

1
12

1,2
14,6

4

4,9

82

100,0

Разом
Тому ми проаналізували структуру торговельного
асортименту ВВГС за загальноприйнятими у товарознавстві взуття [11, 28, 32] видами і різновидами
(табл. 8)
Дані табл. 8 показують, що майже чотири з п’яти
пар (65 моделей, або 79,3%) фактичного торговельного асортименту ВВГС – це відкрите взуття без
п’яткової частини та/чи з відкритою геленковою і/чи
носковою частиною; тобто за сучасними товарознавчими поняттями – це різновиди пантолетів. На
нашу думку, така структура торговельного асортименту відповідає потребам споживачів, які відпочивають в оздоровчо-рекреаційному комплексі “Косино”, оскільки внутрішня поверхня басейнів та територія цього комплексу є упорядкованими [34].
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відходів. Представлено вимоги до проведення технологічних процесів переробки полімерних відходів. Встановлено погіршення їх якості внаслідок змін структури та фізичних характеристик. Виявлено, що утилізація використаних полімерних упаковок, виробів, відходів виробництв та пізніша їх рециркуляція як додатків до аналогічних пластичних матеріалів гальмується у зв’язку із недостатнім вивченням впливу забруднень, що супроводжують процеси використання такої вторинної сировини. Показано можливості застосування у матеріалах із вторинної полімерної сировини модифікуючих матеріалів та компонент, які поліпшують фізико-механічні властивості виробів.
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PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF SECONDARY POLYMERIC
MATERIALS USING
Abstract. The article discusses the use of secondary polymeric raw materials for the production of household
products. The problems associated with the disposal and processing of plastic waste are determined. The requirements to technological processes of plastic waste recycling are submitted. Established its quality deterioration due
to changes in the structure and physical characteristics. Found that recycling of used plastic packaging, products,
waste and their later recycling as application to similar plastic materials is hampered due to insufficient study of
the impact of pollution that accompany processes of using such recycled materials. Showed the possibilities of
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application in materials from secondary polymeric raw materials the modifying materials and components that
improve the physical and mechanical properties of products.
Keywords: polymers, secondary raw material, structure, physical properties.
Постановка проблеми. Підвищення якості, надійності та подовження термінів експлуатації виробів із полімерних матеріалів забезпечується удосконаленням технології їх виготовлення, зміною композиційного складу із введенням високотехнологічних
інгредієнтів, крім того одночасно розвиваються та
ускладнюються методи обробки полімерних відходів, які отримуються під час виробництва та після
закінчення термінів експлуатації полімерних виробів.
Природоохоронне законодавство низки країн світу,
яке поступово стає жорсткішим до проблем зростання використаної полімерної маси, вимагає максимально забезпечити використання та переробку відпрацьованих полімерних виробів та сировини. Законодавством України визначено пріоритетні напрямки з використання полімерних відходів – вторинної
сировини, для утилізації та переробки яких у країні
розробляють відповідні технології та існують виробничо-технологічні й економічні передумови [1].
Відомо, що популярність використання пластмас обумовлена низкою цінних споживчих властивостей, а також економічністю формування виробів із
них. Пластики є серйозними конкурентами склу та
кераміці. До прикладу, при виготовленні скляних
пляшок необхідно використати на 21% більше енергії, ніж на аналогічні пластмасові. Разом із цим виникає проблема, пов’язана з утилізацією відходів, яких
існує понад 400 різноманітних видів, що з’являються
у результаті використання полімерної продукції. Вирішення питань щодо полімерних відходів шляхом їх
знищення вимагає значних капітальних вкладень та
енергетичних ресурсів. Проте проблема відходів полімерної сировини є актуальною не тільки з позицій
охорони навколишнього середовища, але й пов’язана
з питаннями дефіциту сировини та зменшенням енергозатрат під час виготовлення полімерної продукції.
Використання відходів полімерних виробництв дозволяє суттєво зекономити первинну сировину (нафту,
газоподібні вуглеводні) й електроенергію.

С. В. Генелем, були опрацьовані питання утилізації
полімерних відходів термічним розкладанням шляхом піролізу, розкладанням з отриманням вихідних
низькомолекулярних продуктів (мономерів, олігомерів), вторинною переробкою. Такі науковці, як
М. Скшипек, С. В. Генель, А. Коршеньовскі, І. О. Мікульонок окреслили можливі вирішення питань утилізації полімерних відходів [9-15].
Постановка завдання. Використання полімерної вторинної сировини, конструкційних матеріалів
тимчасового захисту, тари та побутових товарів, що
не контактують з харчовою продукцією, значно здешевлює їх виготовлення та дозволяє частково вирішити екологічні проблеми утилізації відходів. Робота у цьому напрямку вимагає проаналізувати проблеми та розглянути можливі перспективи використання відходів полімерних матеріалів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Проблем, що пов’язані з утилізацією полімерних
відходів, достатньо багато. Вони мають свою специфіку та вимагають подолання певних труднощів із
організації збору сировини (що передбачає її сортування, первинну обробку, а також розробку системи
цін на вторинну сировину, що стимулює підприємства до їх переробки), розробки спеціального
обладнання для її переробки, створення ефективних
способів переробки вторинної полімерної сировини,
охоплюючи методи її модифікації з метою підвищення якості, визначення санітарно-гігієнічних критеріїв застосування виробів із вторинної полімерної
сировини та розробку номенклатури таких виробів.
Використання полімерних відходів для повторного виробництва обмежується їх нестабільними і
гіршими, порівняно з вихідними полімерами, фізико-механічними властивостями. Продукція, що виготовлена із вторинної полімерної сировини, часто
не задовольняє естетичні критерії. Для деяких видів
продукції використання вторинної сировини взагалі
заборонено чинними санітарними або сертифікаційними нормами.
Сам процес отримання виробів із вторинних
пластиків пов’язаний з низкою труднощів. Використання вторинних полімерних матеріалів вимагає
особливої уваги до параметрів технологічного процесу у зв’язку з тим, що такі матеріали частково деструктовані, мають нестабільні реологічні властивості, а також можуть містити включення неполімерного характеру. Здебільшого до виробів висувають такі вимоги, яких просто неможливо дотриматися під час використання вторинних полімерів.
Тому для їх використання необхідне досягнення балансу між заданими властивостями кінцевого продукту і середніми характеристиками вторинного матеріалу, що на практиці досягається підбором
композиційних складів, застосуванням модифікаторів, удосконаленням технології виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблеми, пов’язані з утилізацією та переробкою
полімерних відходів, мають свою специфіку вирішення і визначаються за напрямками їх утилізації
(збір, сортування, первинна обробка), технології переробки різних видів полімерної вторинної сировини, модифікація композиційного складу, підвищення якості виробів із полімерних вторматеріалів. Активні наукові пошуки з цих питань проводять у всіх
технологічно розвинених країнах. Вони базуються
на дослідженнях відомих учених, які вивчають полімери, а саме: Б. Ренгбі, Я. Рабека, В. Є. Гуля, Й. Фойгта, І. Нарісави, Н. Грассі, Дж. Скотта, О. В. Суберляка, В. Є. Левицького [2-8]. Відштовхуючись від основоположних фізико-хімічних досліджень полімерних матеріалів такими вченими, як Л. Штарке,
групою науковців під керівництвом Ф. Ла Мантії,
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Особливості оцінювання якості продукції виробничо-технічного призначення і предметів споживання відображають у галузевій нормативно-технічній документації, що регламентує вибір номенклатури показників якості, методики їх розрахунку і
сферу застосування.
Формування та підтримка якості полімерних
виробів відбувається на всіх стадіях їх життєвого
циклу, що передбачає дослідження й обґрунтування
розробки, розробку, виробництво, експлуатацію та
їх утилізацію.
Планування якості полімерних виробів з вторинної сировини є першим фактором маркетингових
досліджень, що визначає якість майбутньої продукції (проводиться вивчення ринку, вирішується загальний задум товару, формується його образ і встановлюються загальні характеристики та відповідність санітарно-гігієнічним критеріям). На цій стадії
проводиться комплекс заходів та досліджень на відповідність санітарним нормам, спрямованих на запобігання можливій шкідливості навколишньому
середовищу, а також випробування і вимірювання
фізико-механічних параметрів продукції з модифікованої вторинної сировини. Виготовляється експериментальний зразок об’єкта в натуральну величину
з реальними функціональними характеристиками та
аналізується якість цього зразка, що дає можливість
оцінити конструктивні рішення та якість вибраних
матеріалів. Плануються всі процеси виготовлення та
засоби контролю, які мають забезпечувати впевненість у тому, що технологічний процес і стан усіх
елементів виробництва (устаткування, оснащення,
інструменти і т. д.) гарантуватимуть виготовлення
полімерних виробів відповідно до вимог технічної
документації.
Особливе значення для виготовлення якісної
продукції має якість вибраних вихідних матеріалів –
полімерів. Основні властивості виробам із полімерів
надають їх вихідні матеріали. Наприклад, хімічна
природа мономерів зумовлює спосіб отримання,
хімічну активність, і як результат – споживчі властивості виробів. Хімічна природа мономера характеризується наявністю різних елементів, подвійних або
потрійних зв’язків, функціональних груп: -СООН,
-SО3HOH, -NH2 та ін.
Проводиться аналіз змін у міжмолекулярній
взаємодії внаслідок фізичної та/або хімічної обробки, коли зменшується рухливість макромолекул,
внаслідок чого полімер набуває підвищеної міцності, жорсткості, теплостійкості, хімічної стійкості,
втрачає гнучкість та еластичність.
Враховується, що молекули полімеру можуть
бути неполярними і між ними виникають порівняно
незначні за величиною зчеплення, внаслідок чого
вони проявляють підвищену еластичність, пластичність, морозостійкість, мають низьку температуру
плавлення. Хімічна природа мономера визначає і
його стійкість – якщо молекула полімеру не має залишків функціональних груп, то в такого матеріалу
підвищується водостійкість і кислотостійкість.
На властивості полімерів і продукції, виготовленої із них, істотно впливають операції додаткової

обробки, які обов’язково проводяться у разі використання вторинної полімерної сировини, а саме
очищення, орієнтація, затвердіння і термообробка:
 Очищення полімерів. Ця операція здійснюється з метою видалення з полімеру залишків незв’язаних мономерів, металовмісних каталізаторів
(які здійснюють шкідливий фізіологічний вплив на
організм людини, тому їх вміст у полімерних пакувальних матеріалах і тарі повинен бути мінімальним), розчинників, емульгаторів, механічних та
інших домішок. Ступінь очищення визначає функціональну придатність, експлуатаційні властивості
полімеру і виробів на їх основі. Наприклад, залишки
фенолу, формальдегіду різко знижують нешкідливість, світлостійкість, механічні властивості полімеру.
 Орієнтація полімерів. Під цією операцією розуміють процес переробки лінійних макромолекул.
Найбільш поширеною є орієнтаційна витяжка полімерного тіла, яка здійснюється у певному температурному режимі (в інтервалі між температурою
плавлення і температурою склування). Під дією розтягувальних зусиль послаблюються міжмолекулярні
сили, гнучкі макромолекули розпрямляються. Орієнтація уздовж осі розтягування додає полімерам
високої механічної міцності.
 Затвердіння полімерів. Це необоротний процес перетворення “олігомерних” рідинних і твердих
плавких синтетичних смол у нерозчинні та неплавкі
тверді пластики. В результаті у полімерів знижується еластичність, підвищується твердість, жорсткість, термічна та хімічна стійкість; здебільшого підвищується крихкість, що є негативною експлуатаційною властивістю. Перетворення олігомерів у неплавкі тривимірні полімери відбувається під час формування виробів, висихання лаків, емалей, адгезії
(склеювання) просочувальних сполук із термореактивних смол. Залежно від природи олігомерів склеювання проводять без додавання або з додаванням
затверджувачів, які полегшують і прискорюють процес затвердіння та дозволяють одержувати неплавкі,
жорсткі й тверді полімери, що не розм’якшуються.
 Термообробка полімерів. Це поєднання певних режимів нагріву і охолоджування з метою
напрямленого регулювання структури макромолекули і зміни властивостей (твердості, міцності, еластичності, зносостійкості). Основними видами термообробки є гартування, відпалювання та нормалізація. Гартування проводять нагріванням і швидким охолодженням, що сприяє зменшенню твердості та підвищенню еластичності полімеру. Відпалювання – це нагрів і повільне охолоджування в рідинних середовищах (маслах, силіконових рідинах), що
сприяє підвищенню твердості, жорсткості, міцності.
Нормалізація відбувається під час нагрівання і повільного охолодження в природному середовищі (на
повітрі), що сприяє зниженню залишкової внутрішньої напруги атомів у макромолекулі полімеру
та підвищує механічну міцність полімеру.
Основою (матрицею) для сучасних полімерних
композиційних матеріалів є зв’язувальні речовини –
смоли на основі природних і синтетичних полімерів
(рис. 1).
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Рис. 2. Структура поверхні поліетиленової
плівки із додатками 28 ваг. % змішаного
мінерально-полімерного наповнювача “сліпу”
та барвника (до 3 ваг. %), Х 300

Рис. 1. Структура поверхні вихідного
поліетиленового зразка Х 500
Модифікацію властивостей полімерів здійснюють, підбираючи певні композиційні склади і додаючи такі інгредієнти, як наповнювачі, пластифікатори, барвники, стабілізатори.
1. Наповнювачі. Вводяться до складу полімеру
для зміни споживчих властивостей і зниження їх
вартості. Введення наповнювачів полегшує переробку пластмас у вироби, усуває появу деформацій і
тріщин під час формування. Наповнені пластмаси
містять 40-70% наповнювача від маси чистого полімеру, а високонаповнені – 200-300% і більше (тобто
маса наповнювача у 2-3 рази перевищує масу полімерної смоли).
Властивості таких пластмас залежать від природи, типу, вигляду і кількості наповнювачів. Найбільш поширеними є тверді наповнювачі (рис. 2).

За хімічною природою їх поділяють на органічні
(на основі целюлози) і неорганічні (каолін, крейда,
алюміній). За типами – на порошкові, волокнисті,
шаруваті.
Тверді наповнювачі забезпечують пластмасам:
стабільність розмірів; чіткість форм; підвищену твердість, жорсткість; електроізоляційні властивості.
Волокнисті наповнювачі (волокна бавовняні,
синтетичні, скляні) сприяють підвищенню фізикомеханічних властивостей, особливо це стосується
скляних волокон.
Шаруваті наповнювачі (тканини бавовняні, склотканина, папір) сприяють різкому підвищенню твердості, механічної міцності на стиснення і розрив.
Порошкові наповнювачі (деревне борошно, целюлоза) знижують тепло-, волого- і світлостійкість,

а)
б)
Рис. 3. Виділення пластифікатора на поверхні модифікованих поліетиленових матеріалів [16]:
а) 0,5 ваг. % пластифікатора ДОС, свіжовиготовлений зразок (Х 3000);
б) 1 ваг. % пластифікатора ДОФ, старіння протягом 10 років (Х 4000)
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порошки металів додають полімерним композиційним матеріалам теплопровідності та електропровідності.
Рідинні наповнювачі – мінеральні масла, які використовують з метою збереження шару мастила на
поверхні тертя, а також вода, яка застосовується у
процесі отримання твердих напівфабрикатів із поліефірів.
Газоподібні наповнювачі застосовують для отримання пластмас малої щільності й ваги, які відомі
під назвами “пінопласти” і “поропласти”. Пінопласти мають закриті газонаповнені осередки, що не сполучаються, а поропласти – відкриті осередки, які
можуть з’єднуватися. Такі полімерні матеріали
мають високі тепло- і звукоізоляційні властивості.
2. Пластифікатори. Їх вводять до складу полімерів з метою надання низки цінних споживчих властивостей, зокрема підвищеної еластичності, пластичності, світло- та морозостійкості, зниженої жорсткості, крихкості й горючості.
Зі збільшенням вмісту пластифікатора частково
змінюється структура полімерного матеріалу, зростає здатність пластмас до високоеластичних деформацій, полегшується переробка пластмас у вироби,
підвищується їх міцність, довговічність і діелектрична здатність (рис. 3) [16-17].
Як пластифікатори використовують ефіри фталевої, бензоїнової, фосфорної та інших кислот. Пластифікатори не повинні знижувати естетичні властивості пластмас, тому вони мусять характеризуватися високою хімічною стійкістю, бути безбарвними, не мати запаху, не мігрувати в навколишнє середовище, не екстрагуватися харчовими і мийними
засобами, водою та органічними розчинниками.
3. Барвники вводяться для підвищення естетичних властивостей пластмас (рис. 4).

макромолекули може спостерігатися деструкція,
тобто перебудова атомів у макромолекулі, що призводить до незворотних змін, які виявляються у втраті блиску, вицвітанні барвника, зміні щільності,
появі рисок, мікротріщин, зниженні фізико-механічних властивостей (рис. 5).

Рис. 5. Морфологічні особливості плівки,
виготовленої з модифікованої поліетиленової
сировини з додатком інгібітора 1 ваг. % корозії
амінного типу, у разі експлуатації протягом 12
місяців на відкритому майданчику (Х 10700).
Білі плями – наслідок вимивання компонент зі
складу плівки [17]
Основним способом запобігання подібним явищам є внесення у полімер стабілізаторів, що подовжують термін служби виробів із пластмас. Стабілізатори бувають блокуючими та екрануючими.
Блокуючі стабілізатори застосовують для захисту полімерів від впливу тепла (термостабілізатори) і
кисню (антиоксиданти). Це аміни, феноли, сульфіди
та інші хімічні сполуки.
Екрануючі стабілізатори (сажа, похідні бензолів) використовуються для захисту полімерів від
впливу світла. Стабілізатор поглинає світлову енергію, яка руйнує полімер і тим самим запобігає можливості ланцюгової реакції розпаду полімеру.
Введення різних типів стабілізаторів підвищує
ефект уповільнення деструкції та подовжує термін
служби пластмас і виробів з них.
Вторинні пластичні маси успішно конкурують з
другосортними первинними полімерами. До того ж
вони можуть застосовуватися в інших областях
(нарівні з первинними). Так, вторинні поліпропілени
і полівінілхлориди використовуються для виготовлення електроізоляції, а регенеровані термопластичні поліефіри – для одержання литтєвих композицій,
що не поступаються за своїми властивостями поліамідам і полікарбонатам.
Волокнисті, плівкові і шматкові відходи ПЕ,
ПУТФ, поліамідів і деяких інших термопластів можна переробляти методом екструзії (з попереднім
подрібненням) у вироби технічного і культурно-побутового призначення, хоча найчастіше використовують вже первинно перероблені та очищені відходи у вигляді грануляту (рис. 6).

Рис. 4. Морфологія поверхні поліетиленової
плівки із додатками казеїну (до 9 ваг. %),
“сліпу” (0,6 ваг. %) та
барвника (4 ваг. %) Х 5000
4. Стабілізатори. Стабілізація – це комплекс заходів, спрямованих на підвищення стійкості полімерів до старіння.
Під впливом тепла, світла, кисню повітря, кислот, газів, механічних впливів тощо в структурі
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а)

б)

в)
Рис. 6. Гранулят із вторинної поліетиленової сировини (а, [18]), частина виробу, виготовленого із
поліетиленового матеріалу із додатками (40 ваг. %) вторинної сировини, який створений литтям під
тиском (б), та структура поверхні зразка (в) (Х 1000)

У разі повторної переробки змінюється структура, фізико-механічні та реологічні характеристики
більшості полімерів. Тому дослідження впливу
кратності переробки на властивості пластичних мас
є необхідною умовою правильного вибору технологічного режиму переробки й областей застосування
матеріалів, виготовлених із відходів (рис. 7).

Встановлено, що механічні характеристики вихідних поліетиленових матеріалів відповідають величинам, які наведені в роботах авторів [3, 5, 7]. Використання вторинної сировини у композиційному
складі виробу неодмінно призводить до незначного
зменшення міцнісних характеристик матеріалу –
ударної в’язкості, межі міцності на згин та межі міцності на розривання (р) (рис. 8).
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Рис. 7. Мікрофотографія зразка 90 ваг. %
вторинного поліетилену + 1 ваг. % барвника,
виготовленого литтям під тиском (Х 1000):
1 – область активного структуроутворення;
2 – ріст монокристалів поліетилену; ; 3 – дефекти та тріщини, утворені на межі росту аморфної
та кристалічної фаз; 4 – утворення мікротріщини внаслідок виникнення напружень у
матеріалі; 5 – включення та забруднення,
внесені вторинною сировиною
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Рис. 8. Залежність показників межі міцності на
розривання (р) від відносного видовження (ℓ/ℓ)
виробів із поліетилену із додатками стабілізатора, пластифікатора та барвника: 1 – первинний поліетилен; 2 – поліетиленовий матеріал із
додатками (40 ваг. %) вторинної сировини;
3 – вторинний поліетилен (90 ваг. %) із
додатками первинного
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Подальші випробування механічних властивостей полімерних виробів із додатками вторинної сировини показали неухильне часове зниження механічних характеристик протягом 2-х років, що дало
підстави припустити, що повторна переробка полімерних матеріалів потребує додаткового введення
стабілізаторів, які перешкоджають деструкції, що
активно відбувається саме в таких виробах, або уповільнюють її.
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Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Утилізація використаних
полімерних упаковок, виробів, відходів виробництв
та пізніша їх рециркуляція як додатків до аналогічних пластичних матеріалів гальмується у зв’язку
із недостатнім вивченням впливу забруднень, що
супроводжують процеси використання такої вторинної сировини. Невизначеність у санітарно-гігієнічних питаннях, тривалості деяких етапів життєвого циклу продукції із додатками вторинної сировини, активності процесів старіння та напрямків
зміни фізичних і хімічних властивостей спонукає до
проведення широкомасштабних досліджень такої
продукції (виробів).
Одним із головних завдань досліджень полімерних виробів із вторинної сировини є встановлення
відповідності їх фізико-механічних характеристик.
Такі дослідження проводяться на всіх етапах життєвого циклу продукції, водночас під час виготовлення використовуються різні композиційні склади,
що дає змогу провести порівняння результатів застосування різних компонент.
Дослідженнями встановлено, що збільшення
кількості додатків (наповнювача, вторинної сировини, забруднень тощо) до поліетиленової основи значно
змінюють умови її формування і, як наслідок, структуру та фізичні характеристики матеріалу. На початковому етапі це виявляється у збільшенні центрів
кристалізації та загальному збільшенні кристалічного об’єму у полімерній матриці. Водночас зростає
дефектність матеріалу внаслідок виникнення напружень на лінії розділу кристалічної та аморфної фаз,
з’являються порушення росту самих кристалів у
зв’язку з впливом теплових процесів та невпорядкованість хімічної структури. Значна дефектність на
початкових етапах життєвого циклу матеріалу виробу неодмінно призводить до прискореної деструкції матеріалу в майбутньому, яка підсилюється у разі
дії різноманітних механічних навантажень, впливу
хімічних та природних факторів.
Запобігання інтенсивній деструкції матеріалу
виробів із додатками вторинної сировини можливе у
випадку введення у композицію компонент, що послаблюють або унеможливлюють процеси активного
кристалоутворення в полімерній матриці – додавання “сліпу” або пластифікатора, а також зменшення
кількості мінеральних або синтетичних наповнювачів чи інших речовин, що сприяють кристалізації
полімерної матриці.
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КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ
ПОФАРБОВАНИХ РОСЛИННИМИ БАРВНИКАМИ ВОВНЯНИХ
ПЛАТТЯНИХ ТКАНИН
Анотація. У статті розглянуто проблему оцінювання екологічної безпечності одягових текстильних
матеріалів. Об’єктом дослідження обрано чистововняну камвольну платтяну тканину арт. 1144, пофарбовану
екстрактами із сухої трави багна звичайного, сухої трави гірчака перцевого, сухих ягід глоду, сухої трави
материнки звичайної та сухих листків черемхи. Отримані названими екстрактами пофарбування на вовняній
тканині були протравлені KAl(SO4)2, K2Сr2О7, CuSO4, FeSO4, Fe(NH4)(SO4)2 одночасно із фарбуванням зазначеної
тканини. У результаті використання перелічених видів рослинних барвників і обраних видів протравлювачів
обґрунтовано не тільки можливість збагатити та розширити колірну гаму пофарбувань на цих тканинах,
підвищити їх стійкість до дії різних фізико-хімічних чинників, але й забезпечити необхідну екологічну безпечність виробам із цих тканин у процесі їх експлуатації.
Ключові слова: вовняна тканина, екологічна безпечність, рослинні барвники, протравлювачі, стійкість
пофарбувань, критерії оцінювання.
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COMPLEX EVALUATION OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF
WOOLEN WARDROBE CLOTHES DYED WITH VEGETABLE DYES
Abstract. In the article the problem of evaluating environmental safety of apparel textile materials is considered.
The pure-woolen worsted wardrobe fabric of article 1144 dyed with extracts of mire dry grass, water pepper dry
grass, dried hawthorn berries, oregano dry grass and dried leaves of bird-cherry tree was chosen as an object of
study. The colourings obtained by the mentioned extracts on the woolen fabric were mordated by KAl(SO 4)2,
K2Сr2О7, CuSO4, FeSO4, Fe(NH4)(SO4)2 simultaneously with dying of that fabric. As a result of application of the
mentioned types of vegetable dyes and selected types of mordants was proved the possibility not only to enrich and
to expand the range of colourings but to increase their resistance to action of various physical and chemical factors
as well as provide the necessary environmental safety of products from these fabrics in the process of using.
Keywords: woolen fabric, environmental safety, vegetable dyes, mordants, stability of colourings, evaluation
criteria.
Постановка проблеми. Необхідність поглибленого вивчення чинників, які визначають екологічну
безпечність технології виробництва та асортименту
текстильних одягових матеріалів і одягу різного
цільового призначення, волокнистого складу та способів виробництва обумовлено низкою причин.
Назвемо основні з них.

По-перше, серед 20-ти підгалузей легкої промисловості, як відомо, найбільш екологічно небезпечними вважаються текстильна шкіряно-взуттєва,
хутряна та шкірнопереробна. Саме ці підгалузі використовують найбільшою мірою різноманітні види
натуральної та хімічної сировини, велику кількість
води та енергії, суттєво забруднюють атмосферу ґрунти та водні басейни. До того ж навіть виробництво
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окремих видів натуральних текстильних волокон
(бавовни, льону та інших) пов’язане зі значними екологічними проблемами. Так, наприклад, як відомо,
для забезпечення врожайності бавовнику використовується велика кількість води для його зрошування, а також мінеральних добрив і пестицидів, залишки яких під час його поливання забруднюють ґрунт
і ріки. Наведемо інший приклад. На виробництво 1 т
бавовняних тканин необхідно затратити 260 м3 води,
3000 кВт електроенергії та 1,8 т палива. Ще більші
витрати води, хімікатів, електроенергії у процесі
виробництва штучних і синтетичних волокон [1].
По-друге, відповідність продукції текстильної
промисловості будь-якої економічно розвинутої
країни, як свідчить зарубіжний досвід, вимогам міжнародного екологічного стандарту “Екотекс-100” та
узгодженого з ним ДСТУ 4239:2003 “Матеріали та
вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги” є своєрідним гарантом конкурентоспроможності та успіху цієї продукції на зарубіжних ринках.
По-третє, згідно з вимогами відповідних екологічних стандартів у нашій країні, як і в багатьох зарубіжних країнах, створені й успішно функціонують
спеціалізовані товарні ринки екотекстилю [2], які
охоплюють різноманітні за призначенням, волокнистим складом та способами виробництва екологобезпечні види текстильних матеріалів і виробів.
Дуже небезпечними для текстильних матеріалів і виробів (особливо білизняного і одягового призначення) вважаються хімічні забруднювачі. Серед хімічних забруднювачів особливу небезпеку для текстильних матеріалів і виробів становлять:
- токсичні речовини, які містяться в текстильних
волокнах, синтетичних барвниках, полімерних апретах та різних видах обробних і допоміжних текстильних препаратів;
- залишки пестицидів, що містяться в природних
текстильних волокнах;
- залишки важких металів, токсичні та канцерогенні марки синтетичних барвників, заборонені обробні полімерні препарати;
- не вивчені види наночастинок, наноемульсій,
нанодисперсій обробних нанопрепаратів різного
текстильного призначення.
Окрім використання шкідливих видів текстильної сировини, хімічне забруднення текстильних матеріалів та виробів може відбуватись і на різних етапах текстильного процесу їх виробництва. Особливо
екологічно небезпечними вважаються окремі технології фарбування, друкування, заключного та спеціального оброблення текстильних матеріалів.
Резюмуючи наведену інформацію, більш широке використання рослинних барвників у практиці
вітчизняного текстильного виробництва для екологізації текстильного виробництва та асортименту
текстильних матеріалів і виробів набуває особливої
актуальності. Про технологічну й екологічну доцільність використання рослинних барвників свідчить
також позитивний багаторічний зарубіжний досвід.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування та оцінювання екологічної безпечності товарів легкої промисловості, зокрема текстильних товарів, останніми роками широко дискутуються на міжнародних, регіональних, вишівських
науково-практичних конференціях і симпозіумах.
Вони постійно узагальнюються у періодичних і монографічних виданнях. Для прикладу розглянемо
деякі з них, опубліковані протягом останніх років.
Авторами роботи [2] розглянуто товарознавчі
аспекти формування та оцінювання екологічної безпечності текстильної сировини, матеріалів і виробів
різного волокнистого складу та цільового призначення. Сформульовані та обґрунтовані теоретичні
засади формування і розвитку вітчизняного ринку
екотекстилю. Розкрито роль екологічної стандартизації, сертифікації, аудиту та експертизи у формуванні асортименту, властивостей і якості екотекстилю. Узагальнено зарубіжний досвід асортименту та
екологічної безпечності екотекстилю.
У праці [3] розкрита роль рослинних барвників
текстильного призначення у формуванні асортименту та властивостей екологобезпечних видів одягових
текстильних матеріалів. Обґрунтована доцільність
першочергового використання цих барвників для
фарбування текстильних матеріалів дитячого асортименту. Показана роль рослинних барвників у підвищенні конкурентоспроможності вітчизняної
текстильної продукції на зарубіжних ринках.
Авторами роботи [4] обґрунтовано можливість
використання екстрактів із ялівцю звичайного та
шавлії мускатної для одночасного фарбування та антимікробного оброблення текстильних целюлозних
матеріалів санітарно-медичного призначення. Досліджено хімічний склад названих екстрактів і встановлено, що їх характеристики обумовлюються
наявністю у складі названих екстрактів терпенів і їх
похідних.
Авторами праці [5] виявлені основні чинники,
які визначають ефективність антимікробного оброблення одягових текстильних матеріалів. Обґрунтована доцільність використання для оброблення цих
матеріалів поліфункціональних силіконових препаратів, які надають цим матеріалам декілька корисних властивостей – необхідну стійкість до дії патогенних мікроорганізмів, а також водоопірність та
екологічну безпечність.
В роботі [6] проаналізовано світові тенденції
розвитку ринків екологобезпечних товарів, зокрема
ринок вітчизняного текстилю. Сформульовано методологічні підходи до формування та забезпечення
ефективного функціонування ринку екотекстилю в
Україні. Показані роль і значимість луб’яних волокон
та рослинних барвників у формуванні асортименту,
властивостей, рівня якості та екологічної безпечності
екотекстилю, наголошено на необхідності застосування інструментів екологічного маркетингу та менеджменту на вітчизняному ринку екотекстилю.
Постановка завдання. За результатами оцінювання вмісту в пофарбованій рослинними барвниками вовняній платтяній тканині залишків
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“рухомих” важких металів, стійкості її пофарбувань
до дії різних фізико-хімічних чинників та зміни
чисельності в цій тканині деяких видів патогенних
мікроорганізмів необхідно розкрити роль рослинних барвників і протравлювачів у формуванні екологічної безпечності названої тканини та виробів із неї.

- фарбування вовняної платтяної тканини обраними видами рослинних барвників суттєво не впливає на зміну вмісту в цій тканині залишків “рухомих” форм важких металів (після фарбування цієї
тканин обраними рослинними барвниками виявлені
тільки сліди Cr, Fe, Ni і Pb);
- у відбіленій і пофарбованій рослинними барвниками вовняній тканині вміст Cu виявися практично однаковий (в межах 4-5 мг/кг абсолютно сухої
тканини), і він не залежить від процесу фарбування
цієї тканини рослинними барвниками;
- протравлювання досліджуваної вовняної тканини з одночасним фарбуванням обраними видами протравлювачів, на відміну від її фарбування, обумовлює
більш суттєві зміни в залишках “рухомих” форм досліджуваних важких металів. Водночас встановлено:
а) KAl(SO4)2 практично не впливає на зміну залишків “рухомих” форм важких металів у процесі фарбування і протравлювання досліджуваної тканини;
б) K2Сr2О7 призводить до помітного зростання
вмісту Cr в досліджуваній тканині після її фарбування і протравлювання цим протравлювачем;
в) CuSO4 обумовлює незначне зростання вмісту
Cu в досліджуваній тканині після її фарбування та
протравлювання цим протравлювачем;
г) FeSO4 і Fe(NH4)(SO4)2 в обох випадках
сприяють підвищенню вмісту Fe в досліджуваних
тканинах після їх фарбування окремими рослинними барвниками та протравлювання названими протравлювачами.
Разом з тим, оцінювання доцільності використання CuSO4, K2Сr2О7, FeSO4 і Fe(NH4)(SO4)2 в
практиці обробного текстильного виробництва (зважаючи на їх негативний вплив на зміну залишків
важких металів) слід проводити із врахуванням їх
позитивного впливу на зміну інших властивостей
(збагачення колірної гами, підвищення стійкості
пофарбувань та інших).
Б. Вплив виду рослинного барвника і
протравлювача на зміну стійкості пофарбувань
на вовняній платтяній тканині до дії різних
фізико-хімічних чинників
Як відомо, відповідно до вимог ДСТУ 4239:2003
“Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги”, стійкість пофарбувань рослинними барвниками на досліджуваних вовняних платтяних тканинах можна
розглянути як один із вагомих критеріїв оцінювання
рівня їх екологічної безпечності. І це цілком зрозуміло, оскільки у показниках стійкості пофарбувань
будь-якого текстильного матеріалу (і особливо одягового) відображені не тільки терміни експлуатації
виробів із цих матеріалів, їх відповідність вимогам
моди, але й ефективність використаної власної текстильної рослинної сировини і загалом екологічна
безпечність та економічна доцільність виробництва
текстильних матеріалів. Тому, враховуючи названі
чинники, слід розглядати стійкість пофарбувань
рослинними барвниками на досліджуваних вовняних тканинах, наведених у табл. 2.

Виклад основного матеріалу дослідження. В
експериментальній частині цієї роботи ми обмежимось розглядом таких питань, які обумовлюють
рівень екологічної безпечності пофарбованої рослинними барвниками вовняної платтяної тканини:
- вивчимо вплив фарбування рослинними барвниками та протравлювання різними видами протравлювачів вовняної платтяної тканини на зміну в
ній залишків “рухомих” важких металів;
- розглянемо вплив виду рослинного барвника і
виду протравлювача на стійкість забарвлень на
вовняній тканині до дії сонячної радіації, прання та
прасування, якою визначаються терміни експлуатації виробів із вказаної тканини;
- вивчимо можливість гальмування розвитку патогенних мікроорганізмів на вовняній платтяній тканині в результаті її фарбування та протравлювання
обраними видами рослинних барвників і протравлювачів, що дозволить суттєво підвищити екологічну
безпечність і гігієнічність цих тканин.
Зупинимось на більш детальному розгляді зазначених питань, акцентуючи на використанні перелічених критеріїв для загальної оцінки рівня екологічної безпечності пофарбованих обраними рослинними барвниками вовняних платтяних тканин.
А. Вплив виду рослинного барвника та
протравлювача на вміст “рухомих” форм
важких металів на вовняні платтяні тканини
Як свідчить аналіз літературних джерел [2, 7],
вміст “рухомих” форм важких металів у вовняних
текстильних матеріалах пояснюється низкою причин, а саме:
- наявністю у рослинних кормах овець залишків
пестицидів, гербіцидів та інших хімікатів, які використовуються у сфері сільського господарства для
інтенсифікації росту рослин;
- використанням для оброблення немитої вовни
різноманітних хімікатів, які застосовуються у практиці сільського господарства;
- забрудненням вовняних текстильних матеріалів різними хімікатами у процесі їх фарбування та
заключного оброблення.
Враховуючи ці обставини, вважаємо доцільним
визначити вплив виду рослинного барвника та протравлювача на забруднення вовняної тканини у процесі її фарбування залишками “рухомих” форм важких металів.
Оцінювання впливу “рухомих” форм важких металів на пофарбовані рослинними барвниками вовняні платтяні тканини було проведено на атомноадсорбційному спектрометрі у Львівській регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини.
Отримані результати досліджень наведені в табл. 1.
Аналіз даних табл. 1 дозволяє зробити узагальнюючі висновки:
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Таблиця 1
Вміст “рухомих” форм важких металів у вовняних платтяних тканинах, пофарбованих рослинними
барвниками, мг/кг абсолютно сухої тканини
№ з/п

Вид оброблення тканини

1

Тканина відбілена (контроль)
Тканина пофарбована
екстрактом сухої трави
багна звичайного без
протравлювання
Те ж, з одночасним
протравлюванням KAl(SO4)2
Те ж, K2Сr2О7
Те ж, CuSO4
Те ж, FeSO4;

2

Те ж, Fe(NH4)(SO4)2

3

Тканина пофарбована
екстрактом сухої трави
гірчака перцевого без
протравлювання
Те ж, з одночасним
протравлюванням KAl(SO4)2
Те ж, K2Сr2О7
Те ж, CuSO4
Те ж, FeSO4;
Те ж, Fe(NH4)(SO4)2

4

5

6

Тканина пофарбована
екстрактом сухих ягід глоду
звичайного без протравлювання
Те ж, з одночасним
протравлюванням KAl(SO4)2
Те ж, K2Сr2О7
Те ж, CuSO4
Те ж, FeSO4;
Те ж, Fe(NH4)(SO4)2
Тканина пофарбована
екстрактом сухої трави
материнки звичайної без
протравлювання
Те ж, з одночасним
протравлюванням KAl(SO4)2
Те ж, K2Сr2О7
Те ж, CuSO4
Те ж, FeSO4;
Те ж, Fe(NH4)(SO4)2
Тканина пофарбована
екстрактом сухих листків
черемхи без протравлювання
Те ж, з одночасним
протравлюванням KAl(SO4)2
Те ж, K2Сr2О7
Те ж, CuSO4
Те ж, FeSO4
Те ж, Fe(NH4)(SO4)2

Cr
сліди

Досліджувані важкі метали
Fe
Ni
Cu
сліди
сліди
4,3

Pb
сліди

сліди

сліди

сліди

4,3

сліди

сліди

сліди

сліди

4,5

сліди

2,2
сліди
сліди

сліди
сліди
6,5

сліди
сліди
сліди

4,3
5,2
4,8

сліди
сліди
сліди

сліди

5,8

сліди

4,7

сліди

сліди

сліди

сліди

4,4

сліди

сліди

сліди

сліди

4,7

сліди

2,7
сліди
сліди

сліди
сліди
6,4

сліди
сліди
сліди

4,9
5,5
4,3

сліди
сліди
сліди

сліди

5,9

сліди

4,2

сліди

сліди

сліди

сліди

4,2

сліди

сліди

сліди

сліди

4,1

сліди

1,8
сліди
сліди
сліди

сліди
сліди
6,7
5,1

сліди
сліди
сліди
сліди

4,3
5,2
4,7
4,5

сліди
сліди
сліди
сліди

сліди

сліди

сліди

4,2

сліди

сліди

сліди

сліди

4,3

сліди

2,1
сліди
сліди
сліди

сліди
сліди
6,1
5,2

сліди
сліди
сліди
сліди

4,1
5,1
4,5
4,8

сліди
сліди
сліди
сліди

сліди

сліди

сліди

4,0

сліди

сліди

сліди

сліди

4,7

сліди

2,3
сліди
сліди
сліди

сліди
сліди
6,1
5,0

сліди
сліди
сліди
сліди

4,4
4,9
4,1
3,9

сліди
сліди
сліди
сліди
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Таблиця 2
Вплив виду рослинного барвника і протравлювача на стійкість пофарбувань на вовняній платтяній
тканині до дії різних фізико-хімічних чинників

№
з/п

1

2

3

4

5

Вид оброблення тканини
Тканина пофарбована екстрактом сухої трави багна
звичайного без протравлювання
Те ж, з одночасним
протравлюванням KAl(SO4)2
Те ж, K2Сr2О7
Те ж, CuSO4
Те ж, FeSO4
Те ж, Fe(NH4)(SO4)2
Тканина пофарбована
екстрактом сухої трави гірчака
перцевого без протравлювання
Те ж, з одночасним
протравлюванням KAl(SO4)2
Те ж, K2Сr2О7
Те ж, CuSO4
Те ж, FeSO4
Те ж, Fe(NH4)(SO4)2
Тканина пофарбована
екстрактом сухих ягід глоду без
протравлювання
Те ж, з одночасним
протравлюванням KAl(SO4)2
Те ж, K2Сr2О7
Те ж, CuSO4
Те ж, FeSO4
Те ж, Fe(NH4)(SO4)2
Тканина пофарбована екстрактом сухої трави материнки
звичайної без протравлювання
Те ж, з одночасним
протравлюванням KAl(SO4)2
Те ж, K2Сr2О7
Те ж, CuSO4
Те ж, FeSO4
Те ж, Fe(NH4)(SO4)2
Тканина пофарбована
екстрактом сухих листків
черемхи без протравлювання
Те ж, з одночасним
протравлюванням KAl(SO4)2
Те ж, K2Сr2О7
Те ж, CuSO4
Те ж, FeSO4
Те ж, Fe(NH4)(SO4)2

Загальний колірний контраст пофарбувань тканин
(од. ΔЕ) після дії:
300 год
10-ти
10-ти
10 с
сонячного
прань
хімчисток
прасувань
опромінення
1,9

-

-

-

9,0

-

-

-

5,2
2,0
2,1
3,9

-

-

-

6,3

7,3

1,8

0,9

7,9

8,7

2,4

1,5

8,5
7,1
1,5
5,2

4,1
4,4
8,3
7,1

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

0,6
0,8
0,9
1,2

2,7

6,7

1,4

1,1

6,3

8,3

0,6

0,7

8,9
6,0
13,2
9,8

10,5
9,6
8,4
8,9

0,7
4,7
4,5
1,3

0,6
0,7
1,3
0,7

1,6

6,5

1,6

1,0

7,8

7,8

0,8

0,7

7,4
1,2
14,7
15,1

10,3
9,4
8,3
10,1

0,9
4,7
4,2
4,5

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

3,1
3,6
5,4
1,5
1,6
-
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Враховуючи цільове призначення виробів із
досліджуваних платтяних тканин, ми обмежились
тільки оцінюванням впливу виду рослинного барвника та протравлювача на стійкість пофарбувань до
дії сонячного опромінення, багаторазового прання,
хімічного чищення та прасування.
Знебарвлення пофарбувань на досліджуваній
тканині під дією названих чинників оцінювалось показниками загального колірного контрасту (од. ΔЕ),
визначеного спектрофотометричним методом, і в
балах за темною шкалою сірих еталонів, встановлених загальноприйнятим візуальним методом.
Аналіз даних табл. 2 дозволяє зробити такі висновки:
- необхідної стійкості пофарбувань на досліджуваній тканині залежно від умов експлуатації виробів
із цієї тканини можна досягти шляхом відповідного
підбору виду рослинного барвника та виду протравлювачів для її одночасного з фарбуванням протравлювання;
- серед чинників, обраних нами для моделювання зношування вовняної платтяної тканини літнього
асортименту, основним слід вважати тривалу дію на
цю тканину сонячного опромінення (саме цей показник вважається найбільш вагомим під час оцінювання довговічності виробів із досліджуваної вовняної платтяної тканини).
Як видно з аналізу даних табл. 2, серед 5-ти
видів обраних для фарбування вовняної платтяної
тканини рослинних барвників найбільш світлостійкі
пофарбування отримані після фарбування цієї тканини екстрактами: із сухих листків черемхи, сухих
ягід глоду та сухої трави материнки. Після 300 год
сонячного опромінення загальний колірний контраст на пофарбованій названими екстрактами вовняній платтяній тканині, в результаті її знебарвлення,
становив відповідно 1,6; 2,7 і 3,1 од. ΔЕ. Для порівняння зазначимо, що після фарбування цієї тканини найлоколом жовтим Е, найлоколом оранжевим
Е і найлоколом коричневим Е після 300 год опромінення цей контраст досягає відповідно 2,0; 2,9 і
3,9 од. ΔЕ. Це свідчить про те, що отримані названими рослинними і кислотними барвниками пофарбування на вовняній платтяній тканині характеризуються практично однаковою світлостійкістю [8].
Суттєвий вплив на формування світлостійкості
пофарбувань рослинними барвниками на вовняній
тканині мають обрані види протравлювачів, які залежно від хімічної будови протравлювача та рослинного барвника можуть інгібувати чи сенсибілізувати процес світлостаріння пофарбування або бути
нейтральними до цього процесу. Прикладом найбільш вдалого поєднання фарбування рослинними
барвниками та протравлювання обраними протравлювачами щодо збереження світлості пофарбувань
на досліджуваній тканині можуть бути:
- протравлювання KAl(SO4)2 і K2Сr2О7 пофарбувань екстрактами із сухої трави багна звичайного;
- CuSO4 із екстрактом сухих листків черемхи,
сухої трави багна звичайного та сухої трави материнки звичайної.

Окрім сонячного опромінення, суттєвий вплив
на знебарвлення пофарбувань рослинними барвниками вовняних платтяних тканин має багаторазове
прання цих тканин. У цьому випадку найбільш стійкими до дії прання виявились пофарбування, отримані на цих тканинах екстрактами із сухої трави гірчака перцевого у поєднанні із CuSO4 і FeSO4. Суттєвого впливу виду рослинного барвника та виду
протравлювача на зміну стійкості пофарбувань на
досліджуваній тканині до дії хімічного чищення і
прасування не виявлено.
В. Вплив рослинного барвника і
протравлювача на біостійкість платтяних
вовняних тканин
Як відомо, наявні на текстильних одягових матеріалах волокноруйнуючі та патогенні види мікроорганізмів значною мірою обумовлюють довговічність, гігієнічність та екологічну безпечність цих матеріалів і виробів з них. В цьому аспекті дослідження ми обмежимось тільки вивченням впливу виду
рослинного барвника та виду протравлювача пофарбованих рослинними барвниками вовняних платтяних тканин на зміну вмісту на цих тканинах патогенних мікроорганізмів, звертаючи основну увагу на
надання виробам із цих тканин необхідної екологічної безпечності.
Потреба вивчення впливу рослинних барвників і
протравлювачів на формування біостійкості, гігієнічності та екологічної безпечності одягових текстильних матеріалів обумовлена низкою причин, а саме:
- постійним зростанням популярності протягом
останніх років пофарбованих рослинними барвниками одягових текстильних матеріалів і одягу на зарубіжних ринках;
- наявністю великих і поки не використаних запасів рослинних барвників текстильного призначення у сферах сільського та лісового господарства
України;
- потребою селекції, вирощування, заготівлі та
широкого застосування у практиці текстильного обробного виробництва нових видів високоврожайних
елітних сортів рослинних барвників, як це запроваджено у деяких європейських країнах навіть за обмежених земельних ресурсів;
- необхідністю більш глибокого вивчення асортименту, якості та екологічної безпечності рослинних барвників текстильного призначення та різноманітних властивостей пофарбованих ними текстильних матеріалів і виробів різного цільового призначення та волокнистого складу.
Конкретизуємо деякі зі згаданих питань. Поперше, доцільність більш глибокого вивчення впливу виду рослинного барвника та протравлювача на
гальмування розвитку на вовняних платтяних тканинах патогенних мікроорганізмів обумовлена такими причинами:
- постійним зростанням протягом останніх років
у багатьох економічно розвинутих країнах обсягів
виробництва екологобезпечної текстильної продукції (екотекстилю);
- можливістю захисту екотекстилю від негативного впливу патогенних мікроорганізмів шляхом
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його фарбування екологобезпечними рослинними
барвниками (особливо тими, які володіють антимікробними властивостями);
- відсутністю у літературних джерелах із товарознавства текстилю і одягу інформації про вплив
протравлювачів, які використовуються під час фарбування рослинними барвниками, на гальмування
розвитку патогенних мікроорганізмів на вовняних
платтяних тканинах.
Об’єктом дослідження в цій частині роботи також було обрано платтяну чистововняну камвольну
тканину арт. 1144, пофарбовану обраними видами
рослинних барвників і одночасно протравлену
KAl(SO4)2 , K2Сr2О7, CuSO4 , FeSO4 і Fe(NH4)(SO4)2.
Для оцінювання біостійкості досліджуваних вовняних тканин були використані такі критерії, як обсіменіння трьома видами найбільш поширених у природі видів патогенних мікроорганізмів (S. Аureus,
E. Сoli та Ps. Аeruginosa), КУО/см2 вовняної тканини [9].
Коротко охарактеризуємо обрані види патогенних мікроорганізмам:
- S. Аureus – стафілокок золотистий (Staphylococcus aureus) – найбільш патогенний вид стафілококів, збудників гнійно-запальних хвороб людини. Він
належить до сімейства Staphylococcaceae (порядок –
Bacillales, клас – Bacilli, тип – Firmicutes);
- E. Сoli – загальноприйняте скорочення Escherichia coli – вид грамнегативних паличкоподібних
бактерій, факультативних анаеробів, що належать
до складу нормальної мікрофлори шлунково-кишкового тракту людини. Існує велика кількість різновидів кишкової палички, зокрема понад 100 патогенних типів;
- Ps. Аeruginosa – синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa) – вид грамнегативних аеробних неспороутворюючих бактерій, які мають форму прямих
або вигнутих паличок довжиною від 1 до 5 мкм і
діаметром від 0,5 до 1,0 мкм. Синьогнійна паличка
живе в ґрунті, воді, на рослинах. Вона дуже стійка до
впливу багатьох дезінфікуючих засобів. У систематиці бактерій вона належить до групи Pseudomonas
aeruginosa group і роду псевдомонади (Pseudomonas).
Оцінювання впливу виду рослинного барвника
та виду протравлювача на зміну чисельності різних
фізіологічних груп і видів патогенних мікроорганізмів на вовняній тканині проведено у Львівській
акредитованій державній лабораторії ветеринарної
медицини. Отримані результати досліджень наведені у табл. 3.
Аналіз даних табл. 3 дозволяє зробити узагальнюючі висновки:
- фарбування платтяної вовняної тканини досліджуваними видами рослинних барвників обумовлює суттєве (в межах 5-20%) зниження на цій тканині загальної чисельності мікроорганізмів, а також
їх окремих патогенних видів (про це переконливо
свідчить зменшення кількості КУО на 1 см2 цієї
тканини після її фарбування обраними видами рослинних барвників);
- встановлено, що найбільш ефективно захищає
вовняні платтяні тканини від шкідливої дії патогенних мікроорганізмів фарбування їх такими видами

рослинних барвників: екстракт трави багна звичайного та екстракт трави материнки звичайної;
- виявлено значний і неоднозначний вплив обраних для одночасного з фарбуванням протравлення
вовняної тканини різних видів протравлювачів
(KAl(SO4)2; K2Сr2О7; CuSO4; FeSO4; Fe(NH4)(SO4)2)
на розвиток патогенних мікроорганізмів; водночас
встановлено, що різні види патогенних мікроорганізмів характеризуються селективною чутливістю
до дії окремих видів рослинних барвників і особливо
протравлювачів, використаних для фарбування і
протравлювання досліджуваної вовняної тканини.
Конкретизуємо деякі із названих висновків. Поперше, гальмування розвитку патогенних мікроорганізмів на вовняній платтяній тканині в результаті її фарбування 5-ма видами рослинних барвників
слід вважати виправданим із декількох поглядів
(особливо технологічного та екологічного), оскільки
таке використання рослинних барвників замість
токсичних марок синтетичних барвників сприяє не
тільки екологізації технології виробництва вовняних платтяних тканин, але і їх асортименту.
По-друге, обрані види протравлювачів залежно
від їх хімічної будови та виду обраних рослинних
барвників можуть суттєво гальмувати або, навпаки,
активізувати розвиток на досліджуваній вовняні
тканині окремих видів патогенних мікроорганізмів.
Водночас встановлено, щонайбільш чутливими
до дії протравлювачів (особливо KAl(SO4)2 та CuSO4)
виявились патогенні мікроорганізми виду S. Аureus.
Ступінь гальмування названих мікроорганізмів на
пофарбованих різними видами рослинних барвників
і протравленій KAl(SO4)2 і CuSO4 вовняній тканині
досягає 87-94%. Це стосується й інших видів патогенних мікроорганізмів – E. Сoli та Ps. Аeruginosa.
Таким чином, як видно із аналізу даних табл. 3,
відповідним підбором рослинних барвників і протравлювачів для фарбування та протравлювання
вовняної платтяної тканини можна цілеспрямовано
регулювати кількість КУО патогенних мікроорганізмів на цій тканині.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. У статті обґрунтовано, що
для оцінювання рівня екологічної безпечності пофарбованих рослинними барвниками вовняних
платтяних тканин можна використовувати всі три
обрані критерії – вміст залишків у цих тканинах
“рухомих” форм важких металів (Cr, Fe, Ni, Cu, Pb),
показників стійкості пофарбувань на цих тканинах
до дії сонячного опромінення, прання, хімічного чищення та прасування, а також КУО окремих видів
патогенних мікроорганізмів.
Також розкриті роль і значимість протравлювачів, які використовуються у поєднанні з рослинними
барвниками під час фарбування вовняних платтяних
тканин, у формуванні рівня екологічної безпечності
цих тканин (такий висновок підтверджується всіма
обраними критеріями – вмістом на вовняній тканині
“рухомих” форм важких металів, стійкістю пофарбувань та біостійкістю цієї тканини).
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Таблиця 3
Обсіменіння патогенними мікроорганізмами вовняної тканини, пофарбованої досліджуваними
рослинними барвниками
№
з/п
1

2

3

4

5

6

Вид оброблення тканини
Тканина відбілена
(контроль)
Тканина пофарбована екстрактом сухої трави багна звичайного без протравлювання
Те ж, з одночасним
протравлюванням KAl(SO4)2
Те ж, K2Сr2О7
Те ж, CuSO4
Те ж, FeSO4
Те ж, Fe(NH4)(SO4)2
Тканина пофарбована екстрактом сухої трави гірчака перцевого без протравлювання
Те ж, з одночасним
протравлюванням KAl(SO4)2
Те ж, K2Сr2О7
Те ж, CuSO4
Те ж, FeSO4
Те ж, Fe(NH4)(SO4)2
Тканина пофарбована екстрактом сухих ягід глоду звичайного без протравлювання
Те ж, з одночасним
протравлюванням KAl(SO4)2
Те ж, K2Сr2О7
Те ж, CuSO4
Те ж, FeSO4
Те ж, Fe(NH4)(SO4)2
Тканина пофарбована екстрактом сухої трави материнки
звичайної без протравлювання
Те ж, з одночасним
протравлюванням KAl(SO4)2
Те ж, K2Сr2О7
Те ж, CuSO4
Те ж, FeSO4
Те ж, Fe(NH4)(SO4)2
Тканина пофарбована екстрактом сухих листків
черемхи без протравлювання
Те ж, з одночасним протравлюванням KAl(SO4)2
Те ж, K2Сr2О7
Те ж, CuSO4
Те ж, FeSO4
Те ж, Fe(NH4)(SO4)2

КУО/
см2

S. Аureus
%, порівняно
з контролем

КУО/
см2

E. Сoli
%, порівняно
з контролем

Ps. Аeruginosa
КУО/ %, порівняно з
см2
контролем

991

100

1220

100

1252

100

834

84,1

989

81,1

1011

80,7

98

9,9

804

65,9

1083

86,5

1184
108
1074
1063

119,5
10,9
108,4
107,3

973
931
979
938

79,7
76,3
80,2
76,9

1126
1109
1148
1087

92,5
88,6
91,7
86,8

1171

118,2

981

80,4

1153

92,1

83

8,4

791

64,8

1071

85,5

1169
95
1061
1049

117,9
9,6
107,6
105,8

961
916
963
923

78,8
75,1
78,9
75,7

1142
1091
1136
1073

91,2
87,1
90,7
85,7

963

97,2

1163

95,3

1160

92,6

71

7,16

780

63,9

1060

84,7

1159
84
1050
94

116,9
8,5
105,9
9,5

954
904
951
914

78,2
74,1
77,9
74,9

1133
1080
1126
1064

90,5
86,3
89,9
84,9

875

88,3

1031

84,5

1154

92,2

62

6,3

755

61,9

1062

84,8

1152
77
1042
88

116,2
7,8
105,1
8,8

940
897
935
899

77,0
73,5
76,6
73,7

1130
1091
1123
1095

90,2
87,1
89,7
87,5

901

90,9

1167

95,6

1209

96,6

819

82,6

1152

94,4

1099

87,8

985
959
989
921

99,4
96,8
99,8
92,9

1108
993
998
1102

90,8
81,4
81,8
90,3

1187
1154
1164
1132

94,8
92,2
93,0
90,4

Крім того, запропоновано алгоритм формування
та оцінювання зносостійкості, гігієнічності й екологічної безпечності вовняних платтяних тканин у

результаті їх фарбування досліджуваними рослинними барвниками та одночасного з фарбуванням
протравлення обраними видами протравлювачів.
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ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВІТЧИЗНЯНИХ
ЗОЛЬНИХ МІКРОСФЕР
Анотація. У статті розглянуто доцільність та основні сфери застосування зольних мікросфер. Охарактеризовано передумови утворення золошлакових відходів та зольних мікросфер. Вивчено основні чинники, що
впливають на формування зольних мікросфер під час спалювання вугілля на різних ТЕС України. Наведено їх
характеристики, серед яких: хімічний склад, фізико-механічні, теплофізичні та діелектричні властивості. Детально описано процес утворення зольних мікросфер на вітчизняних теплоелектростанціях, а також обґрунтовано перспективи використання цих матеріалів у будівельній промисловості. Наведено результати досліджень хімічного складу зольних мікросфер вітчизняних (Бурштинської, Курахівської, Придніпровської, Трипільської та Криворізької) ТЕС.
Ключові слова: зольні мікросфери, золошлакові відходи, алюмосилікатні мікросфери, магнітосфери, скляні
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CONSUMER PROPERTIES FORMATION OF DOMESTIC ASH
MICROSPHERES
Abstract. The article examines the feasibility and the main scope of use of ash microspheres. The preconditions of
ash&slag waste and ash microspheres formation are characterized. The basic factors that influence the formation of ash
microspheres during coal combustion at different thermal power plants (TPP) in Ukraine are studied. The characteristics
of ash microspheres are given, including: chemical composition, physical&mechanical, thermophysical and dielectric
properties. Described in detail the process of formation of ash microspheres in domestic thermal power plants (TPP), as
well as substantiated prospects of these materials using in the construction industry. The results of the study of chemical
composition of ash microspheres of domestic (Burshtynska, Kurakhivska, Prydniprovska, Tripilska and Kryvorizska)
thermal power plants (TPP) are given.
Keywords: ash microspheres, ash&slag waste, aluminosilicate microspheres, magnetospheres, glass microspheres, filler, waste, ash take-out, solid fuel.
Постановка проблеми. Утилізація відходів та
комплексна переробка сировини – один з основних
та найважливіших сучасних напрямків розвитку промисловості.
Прогресивною тенденцією в матеріалоємних галузях є використання відходів як сировини, придатної для індустріального застосування. Одним із
видів таких відходів є алюмосилікатні мікросфери
золовинесення, що вважаються побічним промисловим продуктом функціонування твердопаливних теплоелектростанцій. Їх використання дозволяє одночасно вирішувати два ключових завдання: утилізацію відходів та зменшення забруднення довкілля.
Золовинесення твердопаливних ТЕС потребує
надання значних площ під відвали – сумарна площа
відвалів відходів українських споживачів вугільного
палива досягає 200 га, а загальний об’єм золошлакових відходів становить майже 387 млн тонн на рік.
Землі, що відводяться для таких цілей, втрачають
свою придатність до подальшого використання

навіть через десятки років після їх очищення. Зола у
відвалах також забруднює атмосферу, ґрунтові та
дощові води. В таких умовах важко недооцінити
важливість утилізації та переробки відходів твердопаливних електростанцій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом все ширше зольні мікросфери використовуються в промисловості, що спричиняє своєю
чергою доцільність вивчення характеристик цих матеріалів. Дослідження теплофізичних і фізико-механічних властивостей дисперсних наповнювачів схожі за своєю природою із зольними мікросферами.
Раніше вже було вивчено структуру і властивості полістиролбетону з мікросферними наповнювачами і оцінено вплив рецептурних факторів на їх
фізико-механічні та теплозахисні властивості. Охарактеризовано технологію й методологію виготовлення водневонаповнених мікросфер на основі силікатних і боросилікатних систем.
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Постановка завдання. Алюмосилікатні мікросфери золовинесення зарекомендували себе як перспективний матеріал для використання їх у розробці
та виготовленні багатофункціональних будівельних
і композиційних матеріалів.
Останні можуть мати спеціальні експлуатаційні
властивості, наприклад: з низькою або середньою густиною та високою міцністю, а також з підвищеними
ізоляційними властивостями. Тому формування та
аналіз факторів їх споживчих властивостей алюмосилікатних мікросфер є одним з основних напрямів комплексних досліджень. Для цього необхідно розглянути
передумови та процес утворення зольних мікросфер,
а також їх хімічний і морфологічний склад.

Саме цей тип відходів вважається перспективною сировиною для отримання матеріалів заданого
складу та властивостей завдяки найбільш високій
однорідності та можливості додаткової стабілізації
складу гранули, різноманітності їх фізичних характеристик (густини, розміру, магнітних властивостей,
морфології).
За значного вмісту карбонатів у мінеральній частині вихідного палива під впливом високих температур у процесі горіння утворюються силікати, алюмінати і ферити кальцію – мінерали, здатні до гідратації. Такі золи під час затворювання водою здатні
до тужавіння й самостійного тверднення. В них зазвичай містяться оксиди кальцію і магнію у вільному стані [3, с. 53-66].
Основні компоненти зол винесення: скляні мікросфери (СМ), кокс, магнітні частки, представлені
переважно магнітосферами (МС), ценосфери (алюмосилікатні мікросфери – АСМ), а також їх агрегати
та агломерати.
Форма і розподілення зольних частинок за розмірами залежать від багатьох параметрів: вугілля,
що спалюється, та умов його підготовки, температури та часу перебування в котлі [4, с. 100-105].
Останніми роками інтенсивно розвивається напрямок, пов’язаний з розробкою методів виділення та
використання мікросферичних компонентів летючих зол ТЕС (магнітних мікросфер або магнетитових мікрокульок та ценосфер чи порожнистих алюмосилікатних мікросфер), що володіють цінними
технічними властивостями.
У зв’язку з тим, що зольні мікросфери – багатофункціональний матеріал, попередньо були проаналізовані їх різні властивості [5, с. 544-547].
Для їх дослідження доцільно використовувати
технічні підходи, розроблені для дисперсних матеріалів, але в деяких випадках необхідно розробляти
та застосовувати спеціальні методи й оснащення.
Для проведення досліджень хімічного складу
зольних мікросфер використовувались продукти,
отримані з Бурштинської (BU), Курахівської (KU),
Придніпровської (PR), Трипільської (TR) та Криворізької (KR) ТЕС.
Зольні мікросфери Курахівської, Придніпровської та Криворізької ТЕС були отримані внаслідок
спалювання вугіль Донецького кам’яновугільного
басейну, а мікросфери Бурштинської та Трипільської ТЕС – в результаті спалювання вугілля Львівсько-Волинського вугільного басейну (табл. 1).

Виклад основного матеріалу дослідження.
Створення довговічних, надійних, енергоефективних будівельних матеріалів з високими споживчими
властивостями потребує особливої уваги у вирішенні проблемних питань підбору складу.
Фактори формування споживчих властивостей
зольного тонкодисперсного наповнювача відіграють
вагому роль для подальшої розробки оптимальних
рецептур. Так, для зольних мікросфер основними такими факторами є розподіл частинок за розмірами,
питома поверхня, характер упакування частинок,
хімічний склад тощо [1, с. 25-31].
Вибір наповнювача визначається насамперед
розмірами його частинок і їхнім розподілом за розмірами (полідисперсністю), а також формою частинок і характером їх упакування. Більшість традиційно використовуваних дисперсних наповнювачів
мають неправильну форму. Деякі наповнювачі, такі
як зольні мікросфери, осаджені силікати, карбонати
кальцію, мають більш правильну форму.
Зола – пилоподібний або шлакоподібний залишок, що утворюється з мінеральної частини палива,
яке повністю згорає. Складається з продуктів окиснення і випалення золотвірних компонентів мінеральної частини та органічних сполук палива.
У промислових умовах зола утворюється у вигляді тонкодисперсного порошку – золи-виносу і шлаку
– сплавленого уламкового матеріалу. У процесі спалювання палива з рідким шлаковидаленням переважно утворюється шлак, із сухим на 80% – зола винесення.
Остання у пилоподібному стані є тонкодисперсним матеріалом, що складається зазвичай із частинок розміром від декількох мікрометрів до десятих
частин міліметра. Це дозволяє використовувати її
без додаткового помелу [2, с. 196-202].
Будова і склад золи залежать від цілого комплексу факторів: виду і морфологічних особливостей палива, що спалюється, тонкості помелу в процесі його
підготовки, зольності, хімічного складу мінеральної
частини, температури в зоні горіння, часу перебування частинок у цій зоні тощо.
За хімічним, мінералогічним та гранулометричним складом золи є пилоподібними склокристалічними або склоподібними оксидними матеріалами
переважно алюмосилікатної природи з домішками
Fe, Ca, Mg, Na, K. Гранульовані золи, що утворюються під час плавлення вихідних компонентів вугілля, характеризуються найбільшою однорідністю.

Таблиця 1
Хімічний склад (мас. %) вітчизняних
зольних мікросфер
Характеристика
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
K2O
TiO2
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BU

KU

PR

TR

KR

56,46
28,09
1,88
0,11
3,71
0,91

56,197
30,009
4,091
3,354
5,107
0,977

56,20
29,22
2,96
1,18
4,60
0,85

60,68
34,24
1,67
1,01
0,95
1,19

58,33
27,27
5,64
0,65
2,17
1,09

У табл. 1 зазначені основні характеристики параметрів зольних мікросфер. Дані отримані усередненням результатів за дослідженнями продуктів золовинесення різних ТЕС. Разом із тим, залежно від
конкретної ТЕС та вугілля, що спалюється в ній, допускається, що певні значення можуть мати порівняно широкий інтервал варіювання [6, с. 77-79].
Результати рентгенофазного аналізу вузьких фракцій ценосфер вказують на значну частку аморфної
фази. Домінуючою кристалічною фазою є кварц із
середнім вмістом близько 10% від маси склокристалічної оболонки.
Зміщення його рефлексів у бік викривленої модифікації свідчать про наявність домішок. Вміст
кварцу в ценосферах різної насипної густини відрізняється. Спостерігається закономірне зменшення інтенсивності ліній кварцу в 1,1 раза для зразків густиною 0,43 г/см3 та в 1,2-1,4 раза – з густиною 0,32 г/см3.
В немагнітних мікросферах, отриманих у результаті тристадійного розділення, що містять у
своєму складі як перфоровані, так і неперфоровані
ценосфери, поряд з фазою кварцу присутня також
незначна кількість (не більше 5% мас.) муліту.
У разі розділення ценосфер на перфоровані та
неперфоровані продукти останній потрапляє тільки
в перфоровані ценосфери, тоді як неперфоровані
містять лише одну фазу кварцу [7, с. 129-135].
Оскільки фракції представлені частинками, розміри яких розподілені та варіюються в межах трьох
порядків, то неможливо отримати коректні результати, проаналізувавши всі фракції загалом. Результати будуть спотворюватися процесами агрегування
та екранування.
Розміри часток золи з електрофільтрів варіюються в діапазоні від 200 нм до 500 мкм, причому
найбільші частинки представлені або дуже легкими
ценосферами, або коксовими частками з ажурною
структурою та неізометричною формою. Саме цим

пояснюється низька густина зол винесення – пори і
пустоти мікросфер.
Дослідження морфології продуктів поділу ценосфер методом скануючої електронної мікроскопії
показує, що у всіх продуктах наявні глобули як з
гладкою, так і з рельєфною поверхнею.
За низької пористості оболонки спостерігається
гладка зовнішня поверхня глобули. Нерівна поверхня ценосфер обумовлена високою пористістю скла
оболонки, причому розмір закритих пор у стінці змінюється в межах 1-10 мкм. Це пояснює занижені
значення істинної густини матеріалу оболонки цих
ценосфер (2,14-2,34 г/см3), отримані під час їх подрібнення до фракції 40 мкм (0,04 мм).
Невеликі мікросфери мають практично ідеальну
сферичну форму. Це пов’язано з тим, що вихідні мінеральні агрегати малого розміру встигають розплавитися за 2-5 секунд перебування в зоні високих
температур (1400-1750°С). За високого вмісту заліза
поверхня набуває характерної форми через розділення скла за складом та кристалізацією. У зв’язку з
наявністю у вугіллі мінералів глин із розмірами частинок від нанометрових до мікронних, а також тонкого помелу твердого палива перед подачею його в
котел, мономінеральних часток, фактично, не залишається [8, с. 152-154].
В крупних фракціях частинки можуть мати частково оплавлену і навіть іррегулярну форму, а також
агрегати та агломерати (вторинні утворення) часток,
зокрема кокс. Колір часток варіюється від безбарвних
та білих через кристалізацію муліту в скляній матриці, до кольорових – жовтих, зелених, червоних і чорних, що визначається в них вмістом алюмінію та заліза.
Загалом алюмосилікатні мікросфери (ценосфери) демонструють значну варіацію їхніх властивостей, що залежить від багатьох факторів. Наприклад,
середній діаметр мікросфер коливається від 60 до
200 мкм, дійсна густина – від 0,5 до 0,7 г/см3, гідростатична міцність – від 20 до 35 МПа, мікросфери
Таблиця 2

Фізико-механічні властивості алюмосилікатних мікросфер
Показник

Значення

Густина:
- насипна
- істинна

0,34
0,64

Дисперсний склад:
- діаметр
- середній діаметр

10…600
99

Міцність:
1) на одновісне стискання:
- за 20% деформації (Р = 1,69 МПа), плаваючих мікросфер;
- за 40% деформації (Р = 3,49 МПа), плаваючих мікросфер
2) на ізотропне стискання
- Р = 10,5 МПа, плаваючих мікросфер
50%-й рівень міцності

85,0
55,8
81,0
30

Плавучість

99

Кут природного відкосу

31,6

40

деяких ТЕС більш стійкі в кислотних середовищах,
а деяких – в лужних (табл. 2) [9, с. 87-90].
Вищенаведені дані дають підставу припускати,
що зольні мікросфери відповідно до своїх технічних
характеристик і потенційного промислового ресурсу
можуть конкурувати з такими широко використовуваними матеріалами, як промислові скляні мікросфери, легковагові теплоізоляційні матеріали, дисперсні наповнювачі пластмас та інші композиційні
матеріали [10, с. 12-13].

микроклимата и энергосбережения в зданиях : сборник
докладов. – М. : НИИСФ, 1998. – С. 129-135.
8. Погодина Т. М. Современные материалы для
общестроительных и отделочных работ : справочное
пособие / Т. М. Погодина. – Спб. : ПрофиКС, 2003.
– С. 152-154.
9. Походун А. И. Экспериментальные методы
исследований : учебное пособие / А. И. Походун,
А. В. Шариков. – СПб. : СПб ГУ ИТМО, 2006. –
С. 87-90.
10. Товаров В. В. Зависимость свойств полых
микросфер от химического состава / В. В. Товаров,
Т. Н. Карканица // Строительные материалы. – 1993.
– № 7. – С. 12-13.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Формування споживчих
властивостей зольних мікросфер залежить від певних факторів, серед них – термічні умови утворення
мікросфер, хімічний склад вугільної породи розподіл частинок за розмірами, питома поверхня, характер упакування частинок, технічні характеристики
тощо. Алюмосилікатні мікросфери є досить хорошим матеріалом для використання в будівельній
промисловості. Зважаючи на вищенаведені дослідження, останні мають перспективу застосування для
теплоізоляційних матеріалів як наповнювач. Тому
передумови формування зольних мікросфер є фундаментом для їх подальшого дослідження та широкого використання в будівельній промисловості.
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Анотація. Стаття присвячена визначенню особливостей споживчих властивостей взуття для військовослужбовців на основі зарубіжного досвіду. Розглянуто ринковий асортимент зарубіжного взуття досліджуваної категорії та проведено товарознавчий аналіз окремих його видів. Також узагальнено вимоги до споживчих
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для військовослужбовців-новобранців. Подальшого дослідження потребує формування ієрархії та номенклатури споживчих властивостей взуття для військовослужбовців із встановленням числових значень показників для використання військового взуття згідно з його цільовим призначенням.
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FEATURES OF CONSUMER PROPERTIES OF FOREIGN FOOTWEAR
FOR MILITARY PERSONNEL
Abstract. The article is devoted to defining peculiarities of consumer properties of footwear for military personnel
based on international experience. The market range of foreign footwear of the studied category is considered and the
commodity analysis of its individual types is conducted. Also generalized requirements for consumer properties of
footwear for military personnel and emphasized on the need to develop certain types of footwear for military rookies.
Further research needed to develop the hierarchy and the nomenclature of consumer properties of footwear for military
personnel with the definition of numerical values of indicators for using of military footwear according to its purpose.
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military footwear range.
Постановка проблеми. Сучасне взуття для
військовослужбовців (ВВС) призначене не лише для
захисту ніг в суворих умовах використання, але і для
забезпечення максимально можливого комфорту
його споживачам. Проте у процесі створення відповідного сучасним потребам ВВС виникає низка
проблем, які не характерні для побутового взуття.
Зокрема, умови використання ВВС дуже важко кількісно і якісно означити, передбачити, моделювати,
врахувати, забезпечити; вихідні матеріали, деталі та
вузли, з одного боку, і ВВС як завершений виріб, з іншого боку, повинні відповідати комплексу дуже специфічних вимог, оскільки в одному виді (різновиді,
типі, моделі) цього взуття необхідно забезпечити

виконання усіх необхідних вимог, хоч окремі з цих
вимог часто протилежні (наприклад, ВВС має бути
одночасно максимально легким і гнучким та надійним і довговічним, паро- та повітропроникним зсередини і водонепроникним ззовні тощо). Окрім цього,
розробки вітчизняного асортименту ВВС об’єктивно
потребують євроінтеграційні процеси у нашій державі.
Тому створення відповідного сучасним потребам ВВС залишається складною науково-технічною
проблемою [1], а її вирішення, на нашу думку, необхідно починати з критичного аналізу асортименту і
споживчих властивостей військового взуття у світі,
оскільки оцінка інноваційної діяльності закордонних
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виробників дозволяє вченому-товарознавцю глибше
зрозуміти потреби сучасних військовослужбовців і
спрямовувати зусилля на їх максимальне задоволення.

результати показали, що пателлофеморальне навантаження на колінний суглоб було значно більше в
уставних військових чоботах. На основі результатів
цих досліджень розроблені рекомендації, відповідно
до яких новобранці як найбільш схильна до травм
категорія військовослужбовців зобов’язані вибрати
найбільш відповідний крос-тренажер для поточних
дій (підготовки, польових навчань тощо), щоб певний (адаптаційний) час уникати надмірних навантажень.
На заводі в Біг Рапідс (штат Мічиган, США) після терактів у вересні 2001 р. у цілодобовому режимі
замість чорних шкіряних чобіт періоду холодної
війни та їх аналогів почали виробляти бежеві й
коричневі чоботи для морської і сухопутної піхоти,
а також сил спеціального призначення, які задіяні у
гірських районах. Асортимент цього взуття виготовляють відповідно до кліматичних умов на різних
континентах. Зокрема, науковці провели випробування взуття у джунглях: воно має колір відтінків
листя тропічних рослин і призначене для використання в Азії, Африці, Латинській Америці. Водночас
виробництво ВВС, його асортимент та вимоги до
нього регулюються на державному рівні – Поправками Беррі, прийнятими Конгресом США.
Протягом останнього десятиліття масштабні
наукові дослідження були спрямовані на розробку
максимально безпечного та ефективного ВВС. В
основу були покладені відповідні інновації, які довели свою результативність у взутті для занять спортом і експедиційної діяльності. Найбільшою мірою
це стосується забезпечення збереження енергії (мінімізування енергозатрат) під час використання
взуття. Ці питання були ретельно вивчені у процесі
розробки спортивного взуття і практично не вирішені – у ВВС. Наприклад, використання ортезів
(ISFOs) поширене в спортивному взутті для використання на відкритому повітрі, однак аналогічні
пристрої не застосовуються у ВВС. З іншого боку,
до використання ортезів у ВВС зобов’язували високі
показники травм нижніх кінцівок військовослужбовців. Ігнорування цього досягнення взуттєвої промисловості створювало відставання індустрії ВВС,
яка не достатньо використовувала сучасні знання
біомеханіки та переваги нових матеріалів. У межах
цих розробок багатопрофільна команда (вчені університету штату Делавер, Центру композитних матеріалів DIApedia LLC, університету штату Вашингтон) розробила удосконалений модульний пристрій
для колінного суглоба ISFO та пристрій для зберігання енергії і зменшення ортопедичних навантажень ESRO. В результаті цих досліджень створено
інноваційний каркас (пакет деталей верху) черевика
і модульну конструкцію стопи ортез, які забезпечують (зі збереженням усіх позитивних властивостей на вихідному рівні) зменшення маси ВВС і витрат енергії та відчутне підвищення гнучкості й загального комфорту під час експлуатації. Розроблені
інновації чи їх окремі складові адаптовані до інших
різновидів ВВС для усіх підрозділів армії, які використовують стандартне ВВС. Водночас зафіксовано
зменшення травм у військовослужбовців у разі

Аналіз останніх досліджень і публікацій. ВВС,
за чинними у товарознавстві класифікаціями асортименту взуття [2-4], не належить до побутового. Очевидно, це одна з причин того, що у товарознавчих
дослідженнях, результати яких переважно спрямовані на задоволення побутових потреб споживачів,
ВВС досі не приділялась належна увага.
Крім цього, відомо, що з часу здобуття Україною
незалежності та практично до 2014 р. не надавали
важливого значення розвитку вітчизняних Збройних
сил [5]. Це повністю стосується ВВС, що негативно
позначилось на формуванні його асортименту та
якості.
З іншого боку, деякі вчені скеровували певні
зусилля на розробку вітчизняного ВВС [1], але ці
дослідження мали лише фрагментарне технологічне
спрямування, не мали комплексного характеру та не
базувались на результатах вивчення потреб військовослужбовців і особливостях експлуатації ВВС
тощо.
Постановка завдання. Метою дослідження є
проведення товарознавчого аналізу споживчих властивостей взуття для військовослужбовців на основі
зарубіжного досвіду та визначення їх особливостей.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Практика успішних товарознавчих досліджень, спрямованих на розробку вітчизняного взуття зі специфічними (спеціальними, особливими) споживчими
властивостями показує [6], що доцільним першим
кроком у вирішенні такої проблеми є аналіз ринкового асортименту та особливостей споживчих властивостей відповідного взуття.
Аналізуючи найбільш поширені у збройних
силах окремих зарубіжних країн моделі ВВС, було
встановлено, що однією з найважливіших загальних
вимог до асортименту і споживчих властивостей
ВВС є забезпечення потреб новобранців. Тому ВВС
для новобранців можна вважати однією з базових
груп в асортименті цього взуття.
Відомо, що військовослужбовці-новобранці найбільш схильні до хронічних травм, а їх колінний
суглоб ушкоджується найчастіше. У результаті може виникнути пателлофеморальний больовий синдром. Тому ВВС – ключовий механізм, який запобігає
хронічним травмам.
Наприклад, для британської армії розроблено
два нових різновиди ВВС – крос-тренажери і кросівки, які зменшують частоту виникнення хронічних
травм. Розробка базувалась на порівнянні кінетики
колінного суглобу під час використання крос-тренажерів і кросівок, а також звичайних (уставних)
військових чобіт. Для отримання результатів у 12-ти
чоловіків – учасників дослідження у різних станах
функціонування ноги вимірювали кінетику колінного суглоба за методикою ANOVAs. Отримані
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тривалого використання ВВС і виявлено значний ефект потенційного
захисту групи ризику
(менш досвідчені, фізично слабші солдати,
новобранці тощо).
Оскільки бойові дії
часто проводяться в
Рис. 1. 2016 Mens
різноманітних природSpecial Forces
но-кліматичних (густі
Military Boots Army
ліси, безводні пустелі,
SWAT Tactical
гори, узбережжя морів
Combat Outdoor
тощо) та погодних умоShoes
вах, то на ВВС впливають усі чинники середовища використання
– від спеки до крижаного
холоду. У таких ситуаціях комплекс властивостей конкретного виду
ВВС може відігравати
ключову роль як в індивідуальному виживанні
окремого військовослужРис. 2. Черевики
бовця, так і в його ефекDesert Paladium
тивності в бою. Хоча це
Commando Boots
здається логічним, однак саме такий підхід не був
визнаний американськими військовими до 1944 р.,
коли було доведено, що табельні шкіряні чоботи не
придатні для всіх без винятку родів військ, для усіх
солдатів та у всіх бойових ситуаціях. Військові
чоботи стали символом статусу (їх носили офіцери),
який дуже часто заперечували піхотинці, хоча такі
чоботи незабаром зобов’язані були взувати всі військові. З іншого боку, видовий асортимент та стилі
ВВС розвивалися, однак вони завжди були стандартизовані. Наприклад, окремі види ВВС сягали до
колін, інші – лише до кісточок (щиколоток). Найчастіше вони були зроблені зі шкіри чорного чи
темно-коричневого кольору.
Усвідомлення того, що невідповідність одягу та
взуття військовослужбовців безпосередньо впливає
на кількість жертв, прийшло з досвіду в боях Другої
світової війни. Зокрема, під час кампанії на Алеутських островах, які розташовані на відстані 1200 миль
від півострова Аляска, більшість небойових втрат
виникла у результаті неналежних властивостей
одягу і дії холоду на стопи солдат – обмороження ніг
стало найбільш поширеною проблемою американських солдатів. Так, на завершальних етапах кампанії
солдати були забезпечені відповідним для холодної
погоди одягом та т. зв. “арктичним взуттям”. Тому
протягом наступних десятиліть були розроблені
різні спеціальні види ВВС для різних місцевостей –
від джунглів В’єтнаму до пустель Близького Сходу.
Зокрема, у 1965 р. випущено швидковисихаючі nonleather – чоботи з нейлоновим верхом, які нещодавно були доповнені “пульсаторами” на підошві, що
дозволяють ефективно пересуватись болотистою
місцевістю, та ортопедичною змінною устілкою.

Вдосконалення ВВС спричинило зміни у його
класифікації. Зокрема, в асортименті ВВС з’явились
окремі підгрупи спеціального взуття, які мають
особливі споживчі властивості (наприклад, рис. 1 –
військове взуття спеціального призначення для тактичних дій).
За результатами досліджень зарубіжного асортименту ВВС [7-9] можемо стверджувати, що у процесі його розробки простежується значний консерватизм, який забезпечує вже досягнуті зручність та
практичність, базується на якості відомих матеріалів, з яких воно виготовляється, і гарантує комфорт
військовослужбовцю. Прикладом такого підходу є
ізраїльські черевики Desert Paladium Commando
Boots, призначені для спецназу, який дислокується в
пустелі (рис. 2). Ці черевики є одним із базових
елементів колекції Zahal Elite, яка бере свій початок
від винятково зносостійких і одночасно недорогих
кондових старомодних черевиків “Combat”, які були
улюбленим взуттям не лише солдатів, але й армійських логістів.
Статутні черевики для особового складу Сил
оборони Ізраїлю (СОІ) виготовляються із матеріалів
чорного кольору. Коричневі черевики носять лише
елітні частини (у Сухопутних військах це піхотні
бригади “Цанханім” (“Десант”), “Кфір” і “Нахаль”)
та окремі спецпідрозділи. Оригінальні, затверджені
статутом черевики обов’язково мають спеціальну
позначку (перша буква скорочення “ЦАХАЛ”) і серійний номер. Крім маркування, у верхній частині
взуття є кишенька для “діскіт” – дублікатів ідентифікаційних жетонів, що повинні бути на шиї вояка.
Для полегшення вибору взуття для виконання бойового завдання певного типу на призначеному для
цього взутті є спеціальні кольорові позначки на підкладці (наприклад, блакитною смужкою позначають
легке взуття).
До 2000 р. значну частину взуття для СОІ виготовляли у США за зразком американських армійських черевиків з хвилеподібним малюнком протектора “Шеврон” на підошві. Згодом цю модель замінили на власну розробку, однак частина виробництва,
як і раніше, зосереджена в США. Основними постачальниками ВВС СОІ є фірми “BRILL”, “NOGAEINAT”, “ELBA”.
Ще одним поширеним видом взуття “ЦАХАЛ”
є аналог легких брезентових чобіт “Palladium”, розроблених однойменною французькою компанією, і
“Pampa” (зразка 1947 р.), які широко використовувалися бійцями Французького іноземного легіону. В
Ізраїлі їх називають “IDF Scout commando canvas
boots” (парусинові чоботи розвідників і командос
IDF). Тому до сьогодні в СОІ використовуються
ізраїльські аналоги цих парусинових черевиків:
низькі чорні та високі оливкові з двома пряжками,
що відрізняються рисунком протектора і маркуванням виробника.
До взуття резервістів у багатьох арміях світу є
особливий демократичний підхід – їм дозволяють на
свій розсуд використовувати нестатутне цивільне
(побутове) взуття, яке має бути подібним до військового зразка.
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Значна увага держави, науки та безпосередньо
виробників до ВВС у розвинених країнах створює
розмаїття видів та стилю цього взуття. Як наслідок,
це привертає увагу до окремих його моделей у цивільних споживачів. Наприклад, військові короткі
чоботи стали особливо популярні серед молоді та
цивільних чоловіків у 1940-х рр. І хоча вони були з
важкою підошвою, з чорної шкіри і загалом виглядали незграбно, їх з великим задоволенням носили
практично в усіх університетських містечках США
та Європи. Сьогодні всі види ВВС можна придбати
на комерційному ринку, і, як і раніше, вони є улюбленим взуттям молоді.

І. І. Половніков, Н. І. Попович, М. С. Беднарчук. –
Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – 404 с.
7. Офіційний сайт Abendblatt [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.abendblatt.de
/wirtschaft/karriere/article107834822/So-findet-manwissenschaftliche-Texte-im-Internet.html.
8. Військові чоботи армії спецпризначення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ebay.
com/itm/2016-Mens-Special-Forces-Military-Boots-Army-SWAT-Tactical-Combat-Outdoor-Shoes-/291435
063391.
9. Взуття армії спецпризначення Ізраїлю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.israelmilitary.com/collections/israel-military-boots-and-sandels/products/desert-paladium-commando-boots?variant=
14727089798.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Широкий вибір сучасного
ВВС забезпечує захист ніг в реальних умовах використання та все більше орієнтований на досягнення
максимально можливого комфорту. Найчастіше
дослідження щодо споживчих властивостей ВВС
відбувається за участю університетської науки та
здійснюється із використанням новітніх матеріалів
та конструкцій. Однак цей процес базується лише на
позитивних особливостях ВВС, що були виявлені у
минулих роках, та спрямовується не на універсалізацію ВВС, а на розробку видів та моделей цього взуття для конкретних умов його використання (географічних, кліматичних, сезонних), окремих підрозділів армії та видів військ. Також на сьогодні окремі
моделі ВВС широко використовуються цивільним
населенням у побуті. Подальші дослідження будуть
спрямовані на розробку номенклатури та ієрархії
споживчих властивостей ВВС конкретного призначення із встановленням числових значень показників для визначених властивостей.

REFERENCES
1. Polovnikov, I.I. Andruschak, V.I. and Bednarchuk, M.S. (2014), Doslidnyts'ki tekhnolohii u vyrobnytstvi spetsial'noho vzuttia [Research technology in the
production of footwear], Vydavnytstvo L'vivs'koi komertsijnoi akademii, Lviv.
2. Kushnir, M.K. and Tykhonova, N.P. (2001),
Tovaroznavstvo neprodovol'chykh tovariv. Ch. 3. Tovaroznavstvo vzuttievykh tovariv [Commodity nonfood
products. Part 3. Commodity goods shoe], NMTs
“Ukooposvita”, Kyiv.
3. Konoval, V.P. Harkavenko, S.S. Svistunova,
L.T. [et al.] (2010), Universal'nyj dovidnyk vzuttievyka
[Universal reference shoemaker], Libra, Kyiv.
4. Vzuttia. Terminy ta vyznachennia : DSTU 215793 [Shoes. Terms and definitions: GOST 2157-93]
(1994), Derzhspozhyvstandart Ukrainy, Kyiv.
5. “The reform and development of modern Armed
Forces of Ukraine”, available at: http://www.subject.
com.ua/ textbook/ protection/10klas/5.html/.
6. Polovnikov, I.I. Popovych, N.I. and Bednarchuk,
M.S. (2011), Teoretychni ta eksperymental'ni doslidzhennia spozhyvnykh vlastyvostej sportyvnoho vzuttia
dlia skejtbordynhu [Theoretical and experimental research of consumer properties of sports shoes for
skateboarding], Vydavnytstvo L'vivs'koi komertsijnoi
akademii, Lviv.
7. Official website Abendblatt, available at: http://
www.abendblatt.de /wirtschaft/karriere/article107834822/
So-findet-man-wissenschaftliche-Texte-im-Internet.html.
8. “Military boots Army special operations”, available at: http://www.ebay.com/itm/2016-Mens-SpecialForces-Military-Boots-Army-SWAT-Tactical-CombatOutdoor-Shoes-/291435063391.
9. “Footwear Specialty Israeli army”, available at:
https://www.israelmilitary.com/collections/israel-military-boots-and-sandels/products/desert-paladium-commando-boots?variant=14727089798.

ЛІТЕРАТУРА
1. Половніков І. І. Дослідницькі технології у виробництві спеціального взуття : монографія / І. І. Половніков, В. І. Андрущак, М. С. Беднарчук. – Львів :
Видавництво Львівської комерційної академії, 2014.
– 368 с.
2. Кушнір М. К. Товарознавство непродовольчих товарів. Ч. 3. Товарознавство взуттєвих товарів /
М. К. Кушнір, Н. П. Тихонова. – К. : НМЦ “Укоопосвіта”, 2001. – 266 с.
3. Універсальний довідник взуттєвика / [В. П. Коновал, С. С. Гаркавенко, Л. Т. Свістунова та ін.]. – К. :
Лібра, 2010. – 720 с.
4. Взуття. Терміни та визначення : ДСТУ 215793. – Чинний від 1994-01-01. – К. : Держспоживстандарт України, 1994. – 69 с.
5. Реформування та розвиток сучасних Збройних сил України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.subject.com.ua/textbook/ protection/10klas/5.html/.
6. Половніков І. І. Теоретичні та експериментальні дослідження споживних властивостей спортивного взуття для скейтбордингу : монографія /

45

УДК 671.1
Індутний В. В.,
д.геол.-мін.н., доцент, професор кафедри товарознавства та митної справи, Київський
національний торговельно-економічний університет, м. Київ
Пірковіч К. А.,
к.т.н., доц., доцент кафедри товарознавства та митної справи, Київський національний
торговельно-економічний університет, м. Київ
Черняк Л. В.,
к.т.н., доцент, доцент кафедри товарознавства та митної справи, Київський національний
торговельно-економічний університет, м. Київ

СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЗНАЧЕННЯ, ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТА
СПОЖИВЧА ЦІННІСТЬ ДОРОГОЦІННИХ КАМЕНІВ
Анотація. У статті розглянуто питання, пов’язані з нинішнім станом ринку дорогоцінного каміння.
Відповідно до мети дослідження запропоновано й обґрунтовано критерії оцінювання соціокультурного значення дорогоцінних каменів. Оцінено соціокультурне значення та рідкісність каменів у природі. Здійснено порівняння отриманих результатів із загальною класифікацією дорогоцінних каменів. Розглянуто співвідношення вартісних показників між різними порядками дорогоцінного каміння. Проаналізовано існуючі класифікації дорогоцінного каміння за різними ознаками. Визначено поняття споживчої цінності дорогоцінних каменів.
Доведено, що соціокультурне значення дорогоцінних каменів розкривається в традиціях його використання.
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SOCIAL&CULTURAL IMPORTANCE, GENERAL CLASSIFICATION
AND CUSTOMER VALUE OF GEMSTONES
Abstract. The article discusses issues related to the current state of gemstones market. According to the purpose
of the research the evaluation criteria of social&cultural importance of gemstones are proposed and substantiated.
The social&cultural importance and rarity of the stones in the nature are reviewed. The comparison of the received
results with the general classification of gemstones is implemented. The ratio of price indices among different ranks
of gemstones is considered. The existing classifications of gemstones by the different characteristics are analyzed.
The concept of customer value of gemstones is defined. Proved that the social&cultural importance of gemstones is
revealed in the traditions of their using.
Keywords: gemstones, social&cultural importance, three-level evaluation scale, classification, consumer value.
Постановка проблеми. Прикраси з дорогоцінних каменів супроводжують людство протягом усієї
історії й нині їх символічна роль залишається незмінною. Змінюються лише форми використання та

методи просування на ринку. Вивченням традицій
використання дорогоцінних каменів займається гемологія – наука, яка розвивається у трьох незалежних напрямах – вивчення історичних традицій
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використання дорогоцінних каменів, розробка методів їх діагностики та визначення якості, а також
вдосконалення технічних методів обробки.
Цілком зрозуміло, що культурні традиції використання каменів різними народами та впродовж
історії людства суттєво відрізняються поміж собою.
Одні камені використовуються в місцевих та національних культурних обрядах, інші характеризуються як придатні для застосування в культурних обрядах загальносвітового значення.
Людина, яка прикрашає себе виробами з дорогоцінного каміння, задовольняє власні внутрішні гуманітарні потреби щодо самоусвідомлення у високій
гідності, суспільній цінності, високому соціальному
статусі, довершеності, красі, а також вірить, що камені приносять вдачу, здоров’я і порятунок. Існування
дорогоцінних каменів є також важливим для упредметнення й семантичної уніфікації ряду категорій мислення [1] – діалектичних пар та смислових протилежностей. Так, камінь є частиною цілого й одночасно цілим (ціле й частка), він є вічним, бо не псується (тимчасове – вічне), його колір є насиченим й яскравим
(яскраве – тьмяне); камінь є таким, що зберігає у собі
таємницю життя і смерті (потаємне – відкрите), а ще:
рідкісне – поширене, цінне – не цінне, символічне –
пересічне, корисне – не корисне й так далі.
Нині вважається, що коштовні камені потрібно
вивчати комплексно та з урахуванням сучасних тенденцій розвитку культури – високої моди, художнього проектування (дизайну), панівних стилів мистецтва загалом та тих, які розвинуті на територіях
окремих держав. Тому у цій роботі перелік критеріїв
для визначення якості коштовних каменів не є широким та всеосяжним. Він обмежується лише максимально узагальненими формулюваннями. Слід
також зауважити, що у цій роботі ігноруються традиційні визначення якості коштовних каменів у
таких критеріях, як чистота; насичення забарвлення;
розміри, якість огранування. Будемо вважати, що в
нашому дослідженні всі камені мають найвищі показники за цими ознаками.

смарагда, топаза, бірюзи та інших каменів. Однак питання оцінювання соціокультурного значення дорогоцінних каменів залишилось поза увагою дослідників.
Постановка завдання. Мета роботи – розробити критерії оцінювання соціокультурного значення
дорогоцінних каменів, оцінити соціокультурне значення та рідкісність каменів у природі та порівняти
отримані результати із загальною класифікацією
дорогоцінних каменів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Загалом для опису сукупності якісних характеристик, які обов’язково відображуються під час дослідження цінності каменів, традиційно використовують невелику групу критеріїв.
Перший критерій описує придатність дорогоцінних каменів для використання в соціокультурних
обрядах, пов’язаних з опредметненням культурних
та релігійних ідеалів у національних традиціях, де
вони виступають як символи особистої причетності
до особливого соціального походження або становища, до релігійних традицій, до багатства або як символи краси, життєвої вдачі, та іншого, що стосується
соціально-культурного аспекту й репрезентації особистості в суспільстві, а також репрезентації суспільної програми виховання особистості. Наприклад, відомо, що бірманські рубіни та сапфіри є
найбільш дорогими дорогоцінними каменями, адже
протягом майже п’яти тисяч років використовуються для створення символів влади та причетності
до божественного світу. З ними пов’язані легенди,
повір’я та історичні події, що відбувалися протягом
усієї історії народів Древнього Сходу.
Коротко будемо називати цей критерій “придатність до опредметнення соціальних ідеалів у
національних та світових культурах”.
Для визначення потужності впливу цього критерію на загальну оцінку цінності каменів застосуємо трирівневу шкалу оцінювання та відповідні
оцінні показники, які визначатимуться в одиницях
кількості інформації – бітах [8]:
- камені, що опредметнюють ідеали, пов’язані з
місцевими та родовими культурними традиціями, – 1;
- камені, що опредметнюють ідеали, пов’язані з
національними культурними традиціями, – 2;
- камені, що опредметнюють релігійні традиції
та культурні ідеали, пов’язані з обрядами світового
значення, – 4.
Другий критерій дозволяє врахувати та оцінити
придатність дорогоцінних каменів задовольняти гуманітарні потреби особистості у її причетності до
видатних історичних подій минулого або легенд, казок чи вірувань, за допомогою яких упредметнюються окремі почуття, стає можливим інформаційний обмін між людьми у сфері їх знань. Коротко
будемо називати цей критерій “меморіальна цінність каменів”. Як приклад можна згадати міфи
Древньої Греції, де описана легенда про камінь аметист, а ще про те, що аметист у персні є постійним
нагадуванням про необхідність збереження тверезості розуму, завдячуючи чому такі прикраси є обов’язковим атрибутом верховних священиків. Папа
Іоан Павло ІІ носив перстень з аметистом, на якому
була інталія, що зображує Святого Петра на човні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дорогоцінними каменями ми називаємо ті мінерали та
гірські породи, які мають історичні традиції використання в соціокультурних обрядах “причастя –
відлучення” та “обдаровування – віддаровування”
[2]. Найкраще зміст цього визначення віддзеркалюється у роботах, присвячених результатам дослідження природи людської особистості та історії
культурного розвитку і традицій народів світу [3, 4].
Тут знаходимо яскраві описи легенд, згідно з якими
камені в уявленнях людей набувають унікальних
властивостей, стають дорогоцінними й можуть бути
не тільки прикрасами, але й впливати на їх долі. У
працях [5, 6] дорогоцінним каменям приписують
символічне значення – вони є “вічними квітами
землі”, звеличують соціальний статус власника, підкреслюють його гідність, вказують на причетність
до влади, багатства й потаємного світу.
Авторами роботи [7] запропонована систематика
дорогоцінних і напівдорогоцінних каменів та геолого-генетичні класифікації родовищ рубіна, сапфіра,
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Для оцінювання коштовних каменів у контексті
названого критерію застосуємо відповідну трирівневу шкалу:
- камені, що опредметнюють ідеали, пов’язані з
місцевими та родовими подіями, – 1;
- камені, що опредметнюють ідеали, пов’язані з
національними подіями, – 2;
- камені, що опредметнюють релігійні традиції
та культурні ідеали, пов’язані з подіями світового
значення, – 4.
Третій критерій дозволяє врахувати та оцінити
придатність дорогоцінних каменів задовольняти гуманітарні потреби особистості у її причетності до видатних людей минулого та упредметнення асоційованих ідеалів. Коротко будемо називати цей критерій
“причетність каменів до видатних особистостей”.
Відомо, зокрема, що один з найдорожчих діамантів
світу – Кохінур – був у власності Гая Юлія Цезаря,
коли той переходив Рубікон. Згодом цей же камінь
був у ефесі шпаги Наполеона Бонапарта. Тому Кохінур, який тепер зберігається у Вестмінстерському
абатстві, стає більш цінним як пам’ятка історії й
одночасно підкреслює причетність діамантів до
цінностей імператорського рівня. Для цього критерію
також застосуємо трирівневу шкалу оцінювання:
- камені, що опредметнюють ідеали, пов’язані з
особистостями місцевого значення, – 1;
- камені, що опредметнюють ідеали, пов’язані з
особистостями національного значення, – 2;

- камені, що опредметнюють ідеали, пов’язані з
особистостями світового значення, – 4.
Для характеристики четвертого критерію слід
згадати про наявність вірувань, пов’язаних з магічними властивостями каменів та їх придатністю
для лікування хвороб, відвернення життєвих негараздів та спасіння від загроз. Ці вірування особливо
поширені серед населення й навіть стали основою
окультних наук літотерапії.
Цей аспект також слід враховувати під час загального оцінювання каменів. Потужність впливу
цього критерію також оцінимо за допомогою трирівневої шкали якості:
- камені, що не пов’язані з віруваннями, – 1;
- камені, що пов’язані з віруваннями національного значення, – 2;
- камені, що пов’язані з віруваннями цивілізаційного значення, – 4.
Останній (п’ятий) критерій, за допомогою якого
потрібно описувати цінність каменів, – це “рідкісність каменів у природі”. Водночас в багатьох випадках дорогоцінні камені, які традиційно вважаються рідкісними (й на цих віруваннях постійно наголошують), насправді не є такими, і особливо тоді,
коли на них є попит. Так, щорічний світовий видобуток алмазів сягає 45 мільярдів каратів (9 тонн) але
виробники й торговці постійно наголошують на
рідкісності цього каменя в природі.
Таблиця 1

Результати оцінювання деяких дорогоцінних каменів за розробленими критеріями
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4

2
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2

1

1

1
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4

4

4
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4
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4
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1
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1
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1

1

1

1

1
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1

агат

1

4

онікс

1

4

сердолік

2

8

бурштин

2

8

турмалін

2

16

нефрит

2

32

аметист

2

64

аквамарин

4

64

смарагд

4

128

Сукупна оцінна характеристика

4

512

місцеві – 1
національні – 2
світові – 4
поширені – 1
рідкісні – 2
унікальні – 4

сапфір

5

місцеві – 1
національні – 2
світові – 4

4

512

4

місцеві – 1
національні – 2
світові – 4

алмаз

3

місцеві – 1
національні – 2
світові – 4
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Причетність
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Опредметнення релігійних
ідеалів
Рідкісність
каменів у
природі

Шкала
оцінювання

рубін

1

Назви дорогоцінних каменів та результати їх оцінювання за
п’ятьма критеріями соціокультурного змісту

1024

№
з/п

Назва критерію
оцінювання
соціокультурно
го значення
каменів

Для цього критерію застосуємо також трирівневу шкалу оцінювання:
- камені, поширені в природі, – 1;
- камені рідкісні – 2;
- камені дуже рідкісні та унікальні – 4.
Як бачимо, описані вище критерії віддзеркалюють загалом аспект соціокультурного значення й,
частково, наявність каменів у природі. Отже, розглядаючи окремі різновиди дорогоцінних каменів,
які традиційно використовуються для створення
символів влади, ювелірних виробів, інших видів
прикрас та атрибутів соціально-культурних обрядів
й користуючись спеціальною літературою, ми можемо оцінити їх у системі підрахунку кількості позитивної інформації (табл. 1).
Вивчаючи результати підрахунку сукупної інформаційної забезпеченості (табл. 1) найбільш поширених дорогоцінних каменів та впорядковуючи ці
дані в порядку зменшення цього показника, легко
помітити, що їх послідовність у таблиці повністю
відповідає послідовності, що описується загальною
класифікацією дорогоцінного каміння, фіксованою
в чинному законодавстві (табл. 2). Так, рубін, алмаз,
сапфір та смарагд належать до дорогоцінних каменів першого порядку та мають найвищу цінність.
Далі розташовуються дорогоцінні камені нижчих
порядків, потім – напівдорогоцінні камені, які
мають найнижчу цінність, а отже, і вартість.
У табл. 2 вказуються також поняття “порядки”,
що фіксують різницю у вартісних показниках. Зазвичай дорогоцінні камені першого порядку, вагової
групи 1 карат оцінюють тисячами доларів США; камені вагою 1 карат другого порядку – сотнями доларів; камені вагою 1 карат третього порядку – десятками доларів; камені четвертого порядку – одиницями.

Окремою групою представлені дорогоцінні камені органогенного походження. Для характеристики їх цінності, за умови високої якості, використовують, зазвичай розміри та вагу в грамах. Діапазон
вартісних характеристик на ринку дуже широкий й
коливається від 1000 до 0,1 долара США за грам.
Вартість напівдорогоцінних каменів у стані сировини традиційно вимірюється у доларах США за кілограм, однак в готових виробах – часто у доларах за грам.
Перший порядок напівдорогоцінного каміння описує
камені з питомою вартістю від 10 до 1000 доларів за
кілограм сировини; другий порядок – дешеві різновиди, поширені у природі, вартість яких переважно
оцінюється набагато нижче 10 доларів за кілограм.
Існують також спеціальні класифікації [9, 10,
11], які є загальноприйнятими й мають на меті утворення більш інтегрованих знань про об’єкти дослідження. Прикладом спеціальної класифікації дорогоцінного каміння є класифікація, яка поділяє камені
за їх твердістю або напрямом практичного використання. Це широковідомі мінералогічні класифікації,
які поділяють дорогоцінні камені за хімічним складом та внутрішньою будовою або за способом утворення у природі.
Іще один приклад. Вище ми розглядали класифікацію ювелірних виробів, посилаючись на ознаку їх
доступності різним верствам населення. Водночас у
працях з товарознавства [12, 13] передбачено вивчення класифікації ювелірних виробів за їх функціональним призначенням: особисті прикраси, настільні, напільні, туалетні приналежності, предмети
сервірування столу, предмети для паління й так далі.
В цих навчальних матеріалах подається також більш
глибока фрагментація понять й уявлень для визначення видової назви виробу – сережки, персні,
шлюбні обручки, попільнички тощо.

Таблиця 2
Загальна класифікація природних каменів (Закон України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними”)
Дорогоцінні
камені

першого
порядку
другого
порядку
третього
порядку
четвертого
порядку

Дорогоцінні камені органогенного походження
Напівпершого
дорогопорядку
цінні
другого
камені
порядку
Декоративні камені

алмаз, рубін, сапфір синій, смарагд, олександрит
демантоїд, евклаз, жадеїт (імперіал), сапфір рожевий та жовтий, опал
благородний чорний, шпінель благородна
аквамарин, берил, кордієрит, опал благородний білий та вогняний, танзаніт,
топаз рожевий, турмалін, хризоберил, хризоліт, цаворіт, циркон, шпінель
адуляр, аксиніт, альмандин, аметист, гесоніт, гросуляр, данбурит, діоптаз,
кварц димчастий, кварц рожевий, кліногуміт, кришталь гірський, кунцит,
моріон, піроп, родоліт, скаполіт, спесартин, сподумен, топаз блакитний, винний та безколірний, фенакіт, фероортоклаз, хризопраз, хромдіопсид, цитрин
перли, корал, бурштин, гагат
бірюза, жадеїт, лазурит, малахіт, молдавіт, нефрит, тигрове та котяче око,
хауліт, хризокола, цоізит, чароїт
агат, амазоніт, гагат, гематит, дерево скам’яніле, джеспіліт, егіреніт, епідозит, кахолонг, кварцит кольоровий, кремінь кольоровий, онікс мармуровий,
опал, пегматит, пірофіліт, родоніт, сердолік, серпентиніт, скарни кольорові,
содаліт, халцедон, шпати іризуючі польові, яшма
андезит, габро, граніт, дацит, кальцифір, конгломерати, лабрадорит, мармур,
сиєніт травертин, туф
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Таким чином, вирішення проблеми класифікування за тим чи іншим принципом або порядком не
можна вважати єдино правильним, повністю коректним (зважаючи на необмеженість властивостей) та
однозначно відтворюваним.
Зрозуміло, що цінність каменів віддзеркалюється у традиціях їх практичного використання протягом тисячоліть. Вартість виробів з них також
повністю відповідає цій закономірності.
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драгоценных камней / Е. Я. Киевленко, Н. Н. Сенкевич, А. П. Гаврилов. – М. : Недра, 1982. – 279 с.
8. Як оцінювати коштовності з дорогоцінних каменів та металів / В. В. Індутний, В. І. Татаринцев,
В. І. Павлишин, Т. В. Індутна. – К. : АЛМА, 2001. –
268 с.
9. Андерсон Б. Определение драгоценных камней / Б. Андерсон. – М. : Мир, 1983. – 456 с.
10. Шуман В. Мир камня. Т. 1, 2 / В. Шуман. –
М. : Мир, 1986. – 477 с.
11. Рид П. Дж. Гемологический словарь /
П. Дж. Рид. – Л. : Недра, 1986. – 387 с.
12. Ювелирные товары. Товароведение и экспертиза / В. И. Самарин, С. В. Золотова, Н. А. Апаринова, В. С. Веретин. – М. : Принтком, 2011. – 384 с.
13. Шепелев А. Ф. Товароведение и экспертиза
ювелирных товаров и часов / А. Ф. Шепелев, И. А. Гуторова, А. В. Шмелев. – Ростов-на-Дону : МарТ,
2001. – 186 с.

Висновки і перспективи подальших досліджень
у даному напрямі. Корисність поданої вище інформації полягає не лише у тому, щоб зрозуміти логіку, за
якою побудована загальна класифікація дорогоцінного
каміння, а й у тому, щоб розуміти співвідношення вартісних показників на них; правильно використовувати
дорогоцінне каміння та правильно його просувати на
ринку, задовольняючи гуманітарні потреби потенційних покупців. Споживча цінність виробів з дорогоцінних каменів як об’єктів вивчення товарознавства
полягає у їх придатності для задоволення гуманітарних
та соціокультурних потреб.
Остання теза дає відповідь на питання про те,
чому ті чи інші ювелірні прикраси стають більш
привабливими, якщо їх просування на ринку пов’язують із тенденціями сучасної моди. Дійсно, прикраси, що використовуються у контексті ідей художнього проектування одягу, взуття та зовнішніх
атрибутів особистості, створюють більші можливості для ювелірного бізнесу та просування на ринках.
Водночас ці прикраси допомагають опредметнити
відчутні ідеї й ідеали не тільки художника, але й
створити зв’язок з яскравими культурними традиціями минулого й сьогодення. Цей аспект слід також
брати до уваги у процесі оцінювання якості дорогоцінного каміння та виробів з його застосуванням.
Створюючи ювелірну прикрасу, неможливо не
враховувати багатовікові соціокультурні традиції
використання дорогоцінних каменів. Крім того, навіть країна або місце походження дорогоцінних каменів буде мати вирішальне значення у їх оцінюванні. Так, рубіни з Мадагаскару за фізичними та хімічними властивостями є аналогічними до Бірманських. Однак традиції їх використання принципово
різні й, відповідно, вартість суттєво відрізнятиметься.
Соціокультурне значення дорогоцінних каменів
розкривається в традиціях його використання. Це
головна теза. Отже, традиції використання дорогоцінних каменів формують уявлення про їх цінність.
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ВПЛИВ ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ
КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ
Анотація. Обґрунтовано та методом математичного планування експерименту з врахуванням впливу
захисного покриття на водопоглинання, адгезійну міцність і морозостійкість визначено та запропоновано його
оптимальний склад. Визначено глибину проникнення захисного покриття та її роль у формуванні адгезійного
контакту у процесі затвердіння. Експериментально підтверджено зниження відкритої пористості керамічної
цегли за показником водопоглинання та вплив захисного покриття на водостійкість обробленого матеріалу.
Кількісно оцінено зміну морозостійкості та теплопровідності керамічної цегли залежно від складу захисного
покриття. Підтверджено можливість використання розроблених складів захисних покриттів для підвищення
довговічності будівельних конструкцій з керамічної цегли, які експлуатуються в умовах високої вологості та дії
зовнішніх агресивних чинників.
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THE INFLUENCE OF PROTECTIVE COATING ON THE DURABILITY
OF CERAMIC BRICK
Abstract. By using the mathematical planning method, substantiated, determined and proposed the optimal
composition of protective coating for ceramic brick taking into account its impact on water absorption, adhesion strength
and freezeproof features. Defined penetration depth of protective coating and its role in the formation of adhesive contact
in the process of solidification. Experimentally confirmed the open porosity reduction of ceramic brick in terms of water
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Постановка проблеми. Корозія керамічних матеріалів поділяється за видом корозійного середовища, характером руйнування і процесів, які відбуваються в них. Фактори, які викликають корозію
керамічних матеріалів, поділяються на внутрішні
(термодинамічна стійкість, стан поверхні, структура
і властивості) та зовнішні (температура середовища,
перепад температур у системі, швидкість потоку і
його динамічна характеристика, співвідношення між
об’ємом та складом агресивного середовища). Агресивність корозійного середовища є поняттям порівняння, тобто одне середовище порівнюється за
агресивністю з іншим, причому відносно певного
виду керамічного матеріалу та його конкретного
структурного стану. Серед переліку агресивних факторів, що впливають на будівельні керамічні матеріали, волога є найважливішою і вирішальною. Тому, незалежно від різних впливів (температурних,
шкідливих газів, різних солей і навіть бактерій), всі
вони пов’язані з вологою, адже вода в різних матеріалах володіє різними фізичними властивостями і
залежно від цього розрізняють переважно такі види
та способи її міграції: водяна пара, гігроскопічна вода,
плівкова вода, гравітаційна, вода у твердій фазі.
Поряд з хімічним і фазово-мінералогічним складом найбільш значним фактором стійкості керамічних матеріалів є їх фізична будова.
Пористість суттєво впливає на стійкість, і найбільш стійкими є щільні матеріали. У разі зменшення пористості руйнування керамічних матеріалів
зменшується до межі, яка залежить від характеру
фаз. Руйнування в цьому випадку відбувається шляхом місцевого розриву – утворення мікрощілин або
мікротріщин, які стають причиною подальших руйнувань.
Відомо, що фізико-технічні властивості неорганічних матеріалів залежать не тільки від мікроструктури, яка обумовлена розмірами, формою і розподілом мінеральних (фазових) індивідів, але й від об’ємної частини та геометрії пор.
Одним з найбільш ефективних способів захисту
керамічної цегли від деструктивного впливу вологи
та солей є просочення її екологічно безпечними хімічними сполуками поліфункціональної дії, наслідком чого є значне поліпшення експлуатаційних
властивостей, підвищення довговічності та зменшення втрат тепла. Найбільше цим вимогам відповідають силіційорганічні сполуки, для яких властивий
високий рівень фізико-механічних властивостей,
гідрофільність і здатність зберігати високу проникність для газових середовищ, тобто “дихати”. Ця
властивість у будівництві особливо важлива у випадку використання керамічної цегли як конструкційного матеріалу.

Дослідники, які займаються вивченням причин
корозії будівельних матеріалів [1], зазначають, що
практично всі процеси руйнування конструкційних
елементів будівлі пов’язані з впливом на них вологи
та з їх капілярно-пористою структурою, гідрофільністю, а також високою корозійною активністю води
під час взаємодії з неорганічним матеріалом.
Наявність високої пористості допускає можливість фільтрації та підсосу води або зволоження внаслідок конденсації парів води, а також інтенсивної
взаємодії керамічного матеріалу з рідким середовищем на розвиненій поверхні пористої системи. Проникаючи в пори будівельного матеріалу, вода розчиняє окремі їх частинки, внаслідок чого зчеплення
між ними слабшає, що призводить до зниження міцності [2].
Зниження міцності будівельних матеріалів під
впливом вологи обумовлено також наявністю адсорбційного шару води, який легко мігрує поверхнею,
яка деформується у зв’язку з повзучістю [3]. Внаслідок порушення рівноваги вологості між матеріалом і середовищем відбувається переміщення води в
порах, яке викликає нерівномірний розподіл механічного навантаження, що в підсумку сприяє його
руйнуванню, особливо у разі частого поперемінного
зволоження та висихання. Таким чином, аналіз літератури показує, що підвищення довговічності керамічної цегли пов’язане з її захистом від проникнення води.
Для поліпшення експлуатаційних властивостей
та підвищення довговічності керамічного муру широко застосовується метод поверхневого просочення гідрофобізуючими препаратами, в результаті чого досягається зниження проникності та пористості
матеріалу і поглинання зовнішньої вологості [4].
Основні види просочуючих препаратів, які використовують для обробки пористих будівельних матеріалів, володіють переважно гідрофобізуючою дією,
яка мало впливає на проникність газів, парів та рідин
до матеріалу. Тому доцільно застосовувати такі препарати, що не лише гідрофобізують поверхню матеріалу, стінки пор та капілярів, але впливають на саму
пористість матриці, яка просочується, шляхом кальматації пор і тріщин [5]. Кальматуючий ефект можуть мати полімерні силіційорганічні сполуки, модифіковані оксидними та мінеральними речовинами
різного хімічного походження [6].
Постановка завдання. Мета роботи полягає у
розробленні складів захисних покриттів для модифікації поверхні керамічної цегли та їх впливу на
довговічність цегляного муру.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Матеріалом для досліджень обрано керамічну цеглу
вітчизняних виробників Західного регіону України:
- ТОВ “Західклінкергруп” (м. Новий Розділ);
- ТОВ “Керамікбудсервіс” (Івано-Франківська обл.).
За своїм призначенням це переважно лицьова
цегла, розміром 250×125×65 мм з відхиленням в межах регламентованих нормативно-технологічною
документацією.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомо, що основними чинниками, які впливають на
довговічність керамічного муру, є:
- зволоження в процесі експлуатації;
- поперемінне заморожування та відтанення;
- сольова корозія.
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Таблиця 1
Склади вихідних композицій
Вміст компонентів, мас. %
Варіант складу
композиції
1

KO-921

Al2O3

Fe2O3

Cr2O3

35

50

15

-

Мінеральна
вата
-

2

35

50

-

15

-

3
4

40
40

46
46

15
-

15

4
4
Таблиця 2

Глибина проникнення захисного покриття у керамічну матрицю
Керамічна цегла (виробник)
1
2,2-2,4
2,4-2,8
2,5-2,9

Червона (ТОВ “Керамікбудсервіс”)
Жовта (ТОВ “Західклінкергруп”)
Червона (ТОВ “Західклінкергруп”)

Глибина проникнення, мм
Варіант складу композиції
2
3
2,6-2,8
2,0-2,2
2,3-2,5
1,8-2,2
2,9-3,3
2,2-2,6

4
2,2-2,4
1,9-2,2
2,5-2,7
Таблиця 3

Вплив захисного покриття на водопоглинання керамічної цегли
Варіант складу
композиції для
захисного
покриття
Без покриття
1
2
3
4

Водопоглинання, мас. %
Цегла ТОВ “Західклінкергруп”
Цегла ТОВ “Керамікбудсервіс”
Термін перебування у воді, діб
1
12,3
1,4
1,4
1,2
1,2

10
12,4
1,5
1,5
1,3
1,2

20
12,5
1,8
1,7
1,4
1,3

30
12,5
1,8
1,7
1,4
1,3

Компонентний склад вихідних композицій для
захисних покриттів визначали за допомогою методу
математичного планування експерименту з врахуванням його впливу на водопоглинання, адгезійну
міцність покриття та морозостійкість обробленої
цегли. Склади вихідних композицій для захисних
покриттів наведено у табл. 1.
Вихідні композиції для захисних покриттів готували методом сумісного диспергування компонентів у кульових або бісерних млинах до максимального розміру мінерального наповнювача не
більше 50 мкм. Текучість композиції повинна обмежуватися 22-30 с.
Якість покриття та забезпечення надійного захисного ефекту залежать від фізико-хімічних процесів, які відбуваються на межі контакту “цегла–захисний шар”. Наявність у структурі цегли відкритих
пор та мікротріщин впливає на формування захисного шару і залежить від глибини проникнення покриття. Мінімальне значення глибини проникнення
(табл. 2) зафіксовано для покриттів складу 3 (2,1-2,4
мм), а максимальне – для складу 2 (2,4-3,1 мм).

1
16,4
2,0
2,0
1,9
1,8

10
16,5
2,1
2,1
2,0
1,9

20
16,5
2,2
2,1
2,0
1,9

30
16,5
2,2
2,2
2,0
1,9

Під час експлуатації будівельні конструкції з
керамічної цегли піддаються комплексній дії атмосферних чинників, а саме вологи та знакозмінних
температур. Тому було оцінено вплив захисного покриття на водопоглинання керамічної цегли (табл. 3).
Встановлено, що водопоглинання обробленої
цегли після перебування у воді протягом 1 доби
зменшується відповідно з 12,3 мас. % до 1,2-1,4 мас. %
для керамічної цегли ТОВ “Західклінкергруп” та з
16,4 мас. % до 1,8-2,0 мас. % для цегли ТОВ “Керамікбудсервіс”. Збільшення терміну перебування у
воді до 30 діб підвищує водопоглинання цегли на
0,3-0,5 мас. %. Таке зниження водопоглинання обробленої цегли захисними покриттями підтверджує
їх високу ізолюючу здатність та високу гідрофобність захисного шару.
Значна водостійкість обробленої захисними покриттями керамічної цегли коригується за визначеними показниками коефіцієнта розм’якшення (табл. 4).
Зіставлення коефіцієнтів розм’якшення обробленої цегли показали, що їх значення зростають,
порівняно з необробленою, на 6,3-11,1% у разі використання захисних покриттів складу 1 та 2. Під час
введення до складу захисного покриття (складу 3 та
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4) мінеральної вати водостійкість керамічної цегли
підвищується на 16,2-21,1%.

23 цикли у разі використання захисних покриттів
складу 1 та 2. Наявність у складі захисного покриття
мінеральної вати підвищує показник морозостійкості на 32-36 цикли порівняно з необробленою цеглою.
Під час дослідження вивчався вплив захисного
покриття на показник коефіцієнта теплопровідності
керамічної цегли (табл. 5).

Таблиця 4
Залежність коефіцієнта розм’якшення
обробленої цегли від складу захисного покриття

Керамічна цегла
(виробник)
Червона (ТОВ
“Керамікбудсервіс”)
Жовта (ТОВ
“Західклінкергруп”)
Червона (ТОВ
“Західклінкергруп”)

Коефіцієнт розм’якшення, Кр
Варіант складу композиції
Без
пок1
2
3
4
риття
0,78

0,83

0,83

0,92

0,93

0,79

0,86

0,86

0,93

0,95

0,78

0,84

0,84

0,90

0,91

Таблиця 5
Залежність коефіцієнта теплопровідності
обробленої цегли від складу захисного покриття
Варіант
складу
композиції
для захисного покриття
Без покриття
(суха)
Без покриття (насичена
водою)
1
2
3
4

Морозостійкість захисного покриття,
цикли

Досліджено вплив захисного покриття на показник морозостійкості керамічної цегли (рис. 1) за
втратою міцності на стиск після поперемінного заморожування-відтанення водонасиченого матеріалу.
Результати випробувань показують, що морозостійкість обробленої керамічної цегли зростає на 20-

Коефіцієнт теплопровідності, λ,
Вт/м∙К
Цегла ТОВ
Цегла ТОВ
“Західклінкер“Керамікбудгруп”
сервіс”
жовта червона
червона
0,523

0,540

0,585

0,732

0,764

0,780

0,552
0,558
0,545
0,542

0,564
0,567
0,551
0,547

0,612
0,621
0,604
0,587

80

71 70

70

65
58 56
55

60

57

67

73 71

60 58

50
40

35 37 36

30
20
10
0
Не оброблена

1

2

3

4

Варіант складу захистного покриття
цегла ТОВ "Західклінкергруп" червона
цегла ТОВ "Керамікбудсервіс" червона

цегла ТОВ "Західклінкергруп" жовта

Рис. 1. Залежність морозостійкості керамічної цегли від складу захисного покриття
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Порівняння теплофізичних властивостей необробленого матеріалу у сухому та водонасиченому
станах показує, що коефіцієнт теплопровідності
зростає з 0,585 до 0,780 Вт/м·К для цегли ТОВ “Західклінкергруп”. Обробка керамічної цегли захисними покриттями знижує коефіцієнт теплопровідності
в межах 34-37% і 29% відповідно для виробів ТОВ
“Західклінкергруп” та ТОВ “Керамікбудсервіс”.

4. Варшавец П. Г. Структура лицевого кирпича
и лиофильность его поверхности / П. Г. Варшавец,
В. А. Свидерский // Восточно-Европейский журнал
передовых технологий. – 2013. – № 6(66). – С. 56-61.
5. Гивлюд Н. Н. Влияние поверхностной обработки керамического кирпича силицийорганическими покрытиями на его свойства / Н. Н. Гивлюд,
И. Л. Найвер // Устойчивое развитие: Международный журнал. – Болгария, 2013. – № 6. – С. 135-142.
6. Гивлюд М. М. Підвищення атмосферостійкості та довговічності керамічної лицьової цегли захисними покриттями / М. М. Гивлюд, І. Л. Найвер //
Вісник Львівської комерційної академії. – 2014. –
Вип. 14. – С. 11-17.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. У результаті дослідження
було розроблено склади вихідних композицій для
захисних покриттів на основі наповнених мінеральними компонентами поліметилфенілсилоксану із
глибиною проникнення захисного покриття в керамічну матрицю, яка складає 1,9-3,3 мм. Встановлено
вплив захисного покриття на водопоглинання та
водостійкість керамічної цегли. Також була зазначена кількісна оцінка зміни показників морозостійкості та теплопровідності обробленої цегли від складу захисного покриття. Отримані результати підтверджують високу ізолюючу здатність розроблених складів захисних покриттів та можуть використовуватись для підвищення довговічності будівельних конструкцій з керамічної цегли, які експлуатуються в умовах високої вологості.
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НОВІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОЖИВЧИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ТУРИСТИЧНОГО ВЗУТТЯ
Анотація. Обґрунтовано доцільність товарознавчих досліджень туристичного взуття як виробу першої
необхідності для туризму – сфери господарського комплексу, яка забезпечує 10% світового валового продукту.
Доведено доцільність використання зарубіжного досвіду інноваційної діяльності у вітчизняному виробництві
туристичного взуття. Проведено аналіз електронних баз даних про інновації у туристичному взутті та інноваційних технологій виробництва цього взуття з позиції товарознавства. У результаті досліджень доведено,
що необхідний рівень споживчих властивостей туристичного взуття вітчизняного виробництва може бути
забезпечений шляхом використання наявних і розробкою власних інновацій, спрямованих на вдосконалення
окремих деталей та вузлів взуття. Вагомим підґрунтям цього є критичний аналіз зарубіжного досвіду впровадження інновацій, які викладені у патентах та винаходах.
Ключові слова: туристичне взуття, інноваційні технології, товарознавство, споживчі властивості взуття.
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NEW DIRECTIONS OF IMPROVING CONSUMER PROPERTIES OF
HIKING FOOTWEAR
Abstract. Substantiated the expediency of commodity research of hiking footwear as first necessity product for
tourism - area of economics which provides 10% of world GDP. The expediency of using foreign experience of
innovations in the domestic production of hiking footwear is proved. The analysis of electronic databases about
innovations in hiking footwear and innovative technologies for the production of this footwear from the positions of
commodity science is implemented. The studies demonstrated that the required level of consumer properties of hiking
footwear of domestic production can be achieved through the use of existing and developing of peculiar innovations
aimed at improving individual parts and components of footwear. An important basis for this is a critical analysis of
international experience of innovations introduction which are set out in the patents and inventions.
Keywords: hiking footwear, innovative technologies, commodity science, consumer properties of footwear.
Постановка проблеми. Відомо, що туризм – це
сфера господарського комплексу, яка забезпечує
10% світового валового продукту [1]. Аналіз розвитку туризму в Україні показує стрімке його перетворення в один із найбільш важливих секторів підприємницької діяльності. Зокрема, після вступу
України до Всесвітньої туристичної організації у
жовтні 1997 р. на 12-й сесії її Генеральної асамблеї
не тільки зріс імідж і авторитет нашої держави, але
й розпочався новий етап розвитку національного
туризму відповідно до тенденцій світового туристичного ринку, що проявилось у залученні до інформаційної мережі, прогресивних технологій, інвестиційних пропозицій, наукових досліджень, передових
надбань, в тому числі й інновацій найбільш розвинутих туристичних держав світу тощо.
У сучасному світі статус держави визначають
два найважливіших інтеграційних показники: науково-технічний рівень та здатність до технологічного розвитку, зокрема активної інноваційної діяльності за рахунок використання світового досвіду у
відповідних сферах. У руслі цього розвитку Закон

України “Про інноваційну діяльність” дає визначення терміна “інновації”. Це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології,
продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [1]. Зокрема, у сучасній боротьбі конкурентів перемагає той, хто поєднанням праці вчених, спеціалістів і інноваційних технологій реалізовує свої матеріальні та галузеві ресурси [2].
Своєю чергою інноваційна діяльність спрямована на використання та комерціалізацію результатів
наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск
на ринок нових конкурентоспроможних товарів і
послуг. В цьому аспекті вдосконалення наявних і
пошук нових напрямів поліпшення вітчизняного
взуттєвого виробництва як однієї із підгалузей легкої промисловості – актуальна сфера діяльності усіх
учасників ринку взуття [3], яка на початковій стадії
здійснюється на основі аналізу низки даних. Зокрема, про недоліки у виробництві взуття; про взуття,
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що не витримує гарантійних термінів носіння; даних
про рекламації споживачів; даних про розроблення
заходів із вдосконалення властивостей взуття.
Таким чином, критичне використання досвіду
провідних виробництв, рекомендацій галузевих наукових установ, аналіз зарубіжного досвіду впровадження інноваційних технологій у взуттєве виробництво – одні з ключових заходів у системі формування вітчизняного асортименту та властивостей
туристичного взуття [4].

С. П. Александров, Д. Б. Гурфінкель, В. М. Заціорський, В. П. Коновал, А. М. Лапутін, В. І. Ліщук, І. І. Половніков та ін. [8-9]. Результати наукових досліджень вказаних авторів спрямовані на розробку технологій виготовлення окремих видів взуття, деяких
показників його властивостей, формування сучасної
бази наукових даних про особливості використання
взуття, дослідження біомеханічних характеристик
рухів нижніх кінцівок тощо. Проте комплексні товарознавчі дослідження сучасного ринкового асортименту взуття для окремих форм та видів туризму,
які передбачені Законом України “Про туризм”, оцінювання особливостей його споживчих властивостей через призму задоволення потреб споживачів, вдосконалення наявних та пошук нових шляхів покращення його споживних властивостей, зокрема, шляхом використання зарубіжного досвіду інноваційної
діяльності, в Україні сьогодні практично відсутні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Актуальність використання світового досвіду для
вдосконалення наявних та пошуку нових напрямів
поліпшення виробництва і формування асортименту, якості та безпечності товарів легкої промисловості обґрунтовують та викладають у своїх працях вчені Львівської школи товарознавства – проф. Б. Д. Семак, проф. І. С. Галик, проф. М. С. Беднарчук та ін.
[5-7]. У розвиток наукових основ формування асортименту і властивостей взуття для занять спортом і
активного відпочинку вагомий внесок зробили

Постановка завдання. Метою статті є дослідження товарознавчих аспектів інновацій, впроваджених
у виробництво провідними світовими виробниками
Таблиця 1

Бази даних, використані для патентного пошуку
№з/п
1

2
3

4

5

6

7

8

9

Характеристика баз даних про інновації у туристичному взутті
приналежність
р/з*
носії даних
Всесвітня орга-нізація 1977 Бібліографічні дані, реферати, рисунки патентів
інтелек-туальної власності (WIPO)
GB and European
Патентне бюро Вели- 1996 Бібліографічні дані та рисунки патентів Великоpatents
кобританії
британії, патенти Японії, європейських й ін. країн
Europe's Network
Європейське патентне 1997 Повні тексти європейських патентів; національPatent Databases
бюро
ні патенти країн Європи; світові патенти, опубліковані WIPO; патенти Японії; додатки до патентів, опубліковані в 50 країнах світу
IBM Patent Search
корпорація IBM
1971 Патенти США і неповні дані про патенти попередніх років
1979 Патенти Європейського патентного бюро (EPO)
1997 Патенти Patent Cooperation Treaty
United States Patent Бюро патентів і то- 1976 Повні тексти та рисунки патентів
& Tra-demark
варних зна-ків (торOffice Web Patent
гових марок) США
Database
INPADOC (World
**
**
Дані про патентні документи США, Німеччини
Patent Index – свій ін. країн (дозволяє здійснювати пошук патентовий покажчик
тів будь-якої галузі знань та промисловості)
патентів)
Industrial Pro-perty онлайн-сервіс
**
Digital Library(Японія)
IPDL
Патенти,
заявки на патенти,
Korean Intel-lectual Корейська інформа**
корисні моделі,
Pro-perty Rights
ційна служба з прав
конструкції,
Information Service інтелектуальної
товарні знаки
(KIPRIS)
власності
State Intellectual
Державне відомство
**
Property Office
інтелектуальної влас(SIPO)
ності КНР
назва
Patent Cooperation
Treaty System (РТС)

*р/з – рік заснування; ** – даних немає.
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спортивного і туристичного взуття шляхом аналізу
зарубіжних патентів та напрямів діяльності науководослідних установ.

вибір способу утримування його на нозі та максимальне його пристосування до особливостей використання. Наприклад, класичне шнурування дозволяє оперативно регулювати ступінь облягання стопи
взуттям, вважається надійним і достатньо довговічним тощо. Але в туристичному поході часто трапляється самовільне розшнуровування внаслідок зачеплення шнурівок об навколишні предмети (гілки
дерев, кущі тощо). Тому інновації, спрямовані на
вдосконалення утримування на нозі взуття для гірського туризму, базуються на поєднанні шнурування з
іншими способами утримування (найчастіше – зі
способом “велькро”), а також на вдосконаленні
конструкції блочків та пошуку нових матеріалів для
їх виготовлення [13]. Наприклад, загальну зручність
туристичного взуття значно поліпшують інноваційні механізми. Зокрема, інноваційний механізм дозволяє автоматично затягувати шнурівки навколо стопи
і послаблювати їх у випадку екстреної потреби звільнити стопу із взуття [11-14]. Інший інноваційний механізм допомагає автоматично фіксувати-дефіксувати шнурівки в затягненому стані [11].
Подібний принцип покладено в основу конструкції застібки на базі двох дугоподібних важелів із
шарнірами, закріплених з обох боків клапана взуття.
Один важіль має регулюючий гвинт, який дозволяє
оптимізувати функціонування застібки. Під час вільного положення важелів стопа легко входить у
взуття. Після цього регулюючий важіль притримується, а інший – обертається навколо шарніра до
упору із взуттям, стягуючи клапани навколо ноги та
фіксуючи взуття [3].
До найбільш вагомих новаторських і оригінальних способів покращання споживчих властивостей
туристичного взуття, на наш погляд, належать молодіжні черевики подвійного призначення – для гірського туризму і катання на роликах. Такий унікальний комплекс властивостей забезпечує особлива
конструкція п’яткового вузла підошви взуття: у підошву інтегровані роликові колеса та елемент спорядження альпініста (спеціальні цвяхи для ходіння
ковзкими кам’яними поверхнями), які перемикаються на функцію “колеса” або “шипи” за допомогою
спеціального перемикача залежно від потреби.
На особливу увагу, на нашу думку, заслуговують інновації, які за рахунок змін у конструкції
взуття спрямовані на його поліфункціональність чи
забезпечення комплексу бажаних властивостей (наприклад, одночасне поглинання надмірного тиску на
стопу, підвищення стійкості взуття на опорній поверхні, надання особливого естетичного вигляду,
поглинання поштовхів та ударів тощо). Наприклад,
однією з найцікавіших інновацій у взутті для гірського туризму є винахід китайських науковців, спрямований на забезпечення його поліфункціональності. В цьому взутті у підошву вмонтовані [12]: спеціальні демпфірувальні пружини, які забезпечують
підвищення ефективності руху за рахунок перерозподілу енергії; генераторна установка, п’єзоелектричні частини та сонячні батареї, що забезпечують
накопичення електроенергії, яка акумулюється у зарядній пластині і забезпечує можливість зарядки

Виклад основного матеріалу дослідження.
Нами проведено патентний пошук у профільних
електронних базах даних (табл. 1) про інновації у туристичному взутті, які зафіксовані у винаходах, корисних моделях, товарних знаках тощо.
Загальний аналіз даних табл. 1 показує, що найбільше інновацій у виробництві туристичного взуття використовують у США, Великобританії, Німеччині та КНР.
Аналіз змісту інновацій, які є у вказаних у табл. 1
базах даних, свідчить, що вони найчастіше використовуються у взутті для гірського туризму. На нашу
думку, це обумовлено прагненням виробників максимально оптимізувати функціональні властивості
цього взуття, оскільки умови його використання, порівняно з іншими групами туристичного взуття,
максимально складні. Наприклад, під час сходження
на гору найбільшого навантаження зазнають підошва взуття у пучковій частині та п’ятковий вузол деталей верху, а під час сходження з гори – носкова
частина підошви та каблук, а також носковий вузол
деталей верху та система утримування взуття на
нозі.
Аналіз досліджуваних інновацій з позиції впливу на формування споживчих властивостей [10-14]
туристичного взуття дозволяє стверджувати, що
найчастіше вони спрямовані на підвищення рівня
задоволення функціональних і ергономічних вимог
споживачів. Зокрема, переважно інновації скеровуються на вдосконалення матеріалів підошви і верху
взуття, а також забезпечення високого рівня протиковзких (фрикційних) і амортизаційних властивостей і протиударних властивостей.
Наприклад, високий рівень амортизаційних властивостей туристичного взуттята його здатності до
демпфірування (примусового гасіння коливань у динамічній системі “споживач-взуття-опорна поверхня”) досягається за рахунок розсіювання енергії, яка
виникає внаслідок комплексної механічної дії опорної поверхні на взуття. Водночас основними складовими цієї дії вважаються поштовх, удар та проколювання [12]. Тому демпфірувальна здатність взуття
для гірського туризму певною мірою пов’язана зі
здатністю його підошви до ефективного зчеплення з
поверхнею і стійкості під час руху.
Аналіз змісту інновацій також показує, що гігієнічні характеристики туристичного взуття значно
покращує спосіб вентиляції внутрішнього простору
за рахунок прокачування атмосферного повітря через носкову частину взуття [11]. Така інновація має
кілька різновидів, обумовлених особливостями подання атмосферного повітря всередину взуття, і вважається універсальною та перспективною, оскільки
може бути застосована для взуття різного функціонального, статево-вікового та сезонного призначення.
Традиційно проблемною складовою комплексу
споживчих властивостей туристичного взуття є
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через вмонтований у верхній частині взуття інтерфейс USB мобільного пристрою (телефона, планшета тощо).
Цікавою є інноваційна конструкція підошви, яка
значно поліпшує рівень амортизаційних властивостей і складається із вставної деталі з численними
бікомпонентними трубками, що мають більш жорстку основу і стінки з менш жорсткого матеріалу. Ці
трубки розташовані паралельно чи у вигляді променів для забезпечення оптимальної амортизації вертикальних навантажень і сил зрушення в горизонтальному напрямку. Підошва має кілька шарів, з
яких найважливішу роль відіграє перехідний: він забезпечує можливість відносного, певною мірою
автономного руху сусідніх(верхнього і того, що під
ним) шарів і таким способом знижує вплив навантаження на гомілковостопний суглоб і стопу споживача. Перехідний шар може розташовуватися уздовж
всієї підошви чи в окремій її частині, водночас
підошва може мати звичайну структуру або жорсткі
опорні деталі на зовнішній поверхні [11-13].
Відмінне зчеплення з опорною поверхнею забезпечує інноваційна підошва з опорними елементами
у вигляді виступів. Одна зі сторін підошви (переважно бокова) має елемент надання стійкості, закріплений між парою сусідніх елементів каблука і спрямований до носкової частини. Носкова і п’яткова
частини підошви містять також опорну деталь, яка
має різні характеристики і розміри та призначена
для укріплення опорних елементів і забезпечення
надійного зчеплення підошви з опорою під час
спускання чи піднімання на стрімку гору [12].
Інновацією у конструюванні туристичного взуття вважається забезпечення максимального пристосування стопи споживача за рахунок так званої
“індивідуальної підгонки”. Науковці стверджують
[11-14], що підошва з поліуретану, виготовлена способом “індивідуальної підгонки”, забезпечує нормальне положення стопи і ноги загалом під час ходіння, практично виключає неправильне навантаження на м’язи і суглоби, а також виникнення болю
і втоми у процесі тривалого використання.
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РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ РОЗРОБКИ ЗНАКІВ ДЛЯ МАРКУВАННЯ
ТРИКОТАЖНОГО ОДЯГУ
Анотація: У статті акцентовано увагу на дослідженні товарного маркування, зокрема: досліджено
маркування товарів як найпоширеніше у побуті і торгівлі джерело інформації про основні характеристики
товарів. На основі теоретичних та практичних результатів досліджень обґрунтовано необхідність впровадження інформаційних товарних знаків як елемента товарної інформації у структуру маркування трикотажних виробів; подано результати дослідження маркування як основного джерела товарної інформації;
висвітлено реалізацію алгоритму створення знаків для маркування трикотажного одягу; показано пілотні
взірці розроблених ідентифікаційних знаків. Сформульовано перспективи подальших досліджень товарної
інформації, зокрема товарного маркування товарознавчих характеристик ринкового асортименту товарів легкої промисловості.
Ключові слова: товар, знаки, вироби легкої промисловості, трикотажний одяг, товарна інформація,
інформаційні товарні знаки, ідентифікаційні знаки для маркування трикотажного одягу.
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IMPLEMENTATION OF THE ALGORITHM OF DEVELOPMENT
MARKS FOR LABELING KNITTED GARMENTS
Abstract. In the article attention is focused on research of product labeling, in particular: studied product
labeling as the most common in everyday life and commerce source of information on the main characteristics of
the goods. Based on the theoretical and practical research results, the necessity of introduction of informative
trademarks as part of the product information in to the structure of knitwear items labeling is substantiated; the
results of the labeling study as a major source of commercial information is submitted; the implementation of the
algorithm of creating marks for labeling of knitted garments is highlighted; the pilot samples of developed identification marks are showed. Formulated prospects for further research of product information, including labeling
of commodity сharacteristics of light industry products range.
Keywords: product, marks, light industry products, knitted clothing, product information, informative
trademarks, identification marks for labeling knitted garments.
Постановка проблеми. Наші тривалі комплексні дослідження дають підстави вважати, що актуальним і перспективним напрямом розвитку сучасного
товарознавства є вивчення теоретичних і практичних аспектів інформаційного забезпечення товарів
(ІЗТ) як елемента товарознавчо-комерційної діяльності і товарної інформації (ТІ) – як результату цієї

діяльності [8, 17, 19]. У теоретичному аспекті ІЗТ і
ТІ ми розглядаємо як частину предмета товарознавства [19, с. 9-10, 55-57]. Практичний зміст ІЗТ ми вбачаємо у його значимості як важливого елемента досягнення комерційного успіху суб’єктами підприємницької діяльності на сучасному висококонкурентному
ринку товарів і послуг, оскільки ринкова практика
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свідчить, що вироби з високим іміджом товарної
марки та оптимальним рівнем інформативності
потенційно більш конкурентоспроможні навіть при
однаковому значенні співвідношення “якість-ціна”.
Інформативність товарів тут визначається рівнем
якості інформації про їхні конкретні споживчі переваги відповідно до “принципу 3Д” [8, с. 47-55].
Методологічним підґрунтям для впровадження
ІТЗ у структуру виробничого маркування трикотажних виробів є загальні вимоги чинного вітчизняного
законодавства до інформаційного забезпечення товарів легкої промисловості. Відомо, що споживачі,
відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів”, мають право на одержання необхідної,
доступної і достовірної та своєчасної інформації про
кількість, якість та асортимент товарів, робіт і послуг [18], і саме у ньому в загальному передбачені вимоги до ТІ. Терміни у цій сфері також регламентуються нормами ДСТУ 3993-2000 “Товарознавство. Терміни та визначення” і ДСТУ-Н ISO/IEC Guide
14:2005 “Інформація для споживачів щодо придбання товарів і послуг” [4, 5]. Крім того, перелік маркувальних реквізитів деталізується у НД на окремі
групи товарів [2, 6].
Зокрема, інформація, що обов’язково зазначається виробником у маркуванні непродовольчих товарів, в тому числі і виробів легкої промисловості,
регламентується “Правилами роздрібної торгівлі
непродовольчими товарами”, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 р.
№104, і визначена ДСТУ 4519-2006 “Непродовольчі
товари. Споживче маркування товарів легкої промисловості. Загальні правила”. Зазначимо, що ДСТУ
4519-2006 своєю чергою містить посилання на норми понад 40 ДСТУ і 50 ГОСТів, які регламентують
вимоги фактично до всіх груп товарів легкої промисловості [6].

аналізують структуру і подають характеристику
окремих груп ІТЗ.
Дослідженням окремих видів ЗТІ як складової
інформаційного забезпечення товару у комплексі
логістичного сервісу займаються також вчені інших,
дотичних до товарознавства, галузей знань (маркетологи, бренд-менеджери, правознавці та ін.) Росії
та Білорусі. Окремі аспекти цієї проблеми – особливості товарного маркування, використання у
маркуванні ІТЗ та ін., досить активно досліджують
вчені-товарознавці України і Східної Європи (Болгарії, Польщі), а також фахівці різних галузей країн
ЄС. Загальним недоліком цих досліджень, на нашу
думку, є відсутність цілісності і системності –
автори висвітлюють проблеми маркування лише
певних товарних груп (окремих видів виробів легкої
промисловості, косметичних товарів, харчових продуктів); вивчають роль окремих груп ІТЗ (екологічних і безпеки) у правовому полі національних законодавств [19].
Постановка завдання. У заявленому контексті
ключовим елементом комплексу наших наукових
розвідок було дослідження товарного маркування як
найпоширенішого у побуті і торгівлі джерела інформації про основні характеристики товарів [8, с. 74-107,
14, 19, с. 24-34, 74-78], а також – інформаційних товарних знаків (ІТЗ) як елемента товарного маркування та інших засобів товарної інформації (ЗТІ)
[8, с. 217-382, 19, с. 34-51, 78-98]. Практичний аспект
наших досліджень полягав у розробці нової групи
ІТЗ – ідентифікаційних знаків для маркування трикотажних виробів та інших товарів легкої промисловості [11-14, 17, 20].
Виклад основного матеріалу дослідження. Основні результати досліджень відповідно до заявленої теми статті:
а) теоретичні [19, c. 34-53, 74-101]:
- визначено маркування як прояв інформації у
функціональному аспекті, тобто результат активної
виробничої та іншої діяльності у вигляді сукупності
зовнішніх атрибутів – слів, рисунків, знаків тощо;
- встановлено системний зв’язок понять “товарна інформація – маркування – знак” на логічних рівнях “система – функціональна підсистема – елемент
системи і підсистеми”;
- з позицій теоретичного товарознавства підтверджено, що у штучних фахових мовах кожному
знаку повинен відповідати один концепт; кожному
концепту – один денотат, а значення та значеннєвість знака можна встановити лише у конкретній
знаковій ситуації, тобто, у підсистемах “знак –
об’єкт (товар)” і “знак – користувач знака (споживач)”.
- з усіх узагальнених ознак знаків як об’єкта
пізнання найважливішою нами визначено ознаку
системності, що є підставою вважати існуючу сукупність інформаційних знаків у товарному маркуванні вузькоспеціалізованою знаковою системою,
основною функцію якої є подання споживачеві інформації про товар;

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі вчені, зокрема проф. Г. Ф. Пугачевський, схильні трактувати ІЗТ як елемент методології товарознавства [10]. Основоположниками цього напряму
теоретичного товарознавства на пострадянських
теренах є російські вчені. Так, проф. М. А. Ніколаєва
(Москва) запровадила у товарознавче семантичне
поле загальні терміни (товарна інформація, засоби
товарної інформації та ін.); визначила види і форми
ТІ та вимоги до неї (принцип “Три Д”); подала
характеристику окремих ЗТІ та їх носіїв; намагалася
розробити класифікацію ІТЗ та частково описала їх
окремі групи. В. П. Федько та А. У. Альбеков (Ростов-на-Дону) активно досліджують товарне маркування як основний вид ЗТІ і виробниче маркування
– як елемент забезпечення реалізації прав споживачів; а також практичні аспекти застосування ТЗ як
елемента логістичного сервісу. Є. В. Жиряєва (СанктПетербург), Г. В. Бєлов та Г. Б. Бєлова (Москва) ґрунтовно досліджують законодавче і нормативне забезпечення ТІ у РФ; вивчають особливості штрихового
кодування як особливого різновиду ТІ; розробляють
та описують сучасні технології маркування виробів;
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б) практичні [17, 19, 20]:
- на прикладі і за результатами комплексного товарознавчого дослідження трикотажних полотен для
спортивного одягу обґрунтовано і створено алгоритм
розробки ІТЗ для маркування виробів легкої промисловості [19, c. 124-134, 20];
- на базі створеного алгоритму розроблено 25
ідентифікаційних знаків для маркування трикотажного одягу, спеціального взуття та інших виробів
легкої промисловості [19, c. 137-142, 20], при цьому
3 знаки впроваджено у технологічний процес виробництва суконь весільних ТМ “Іра Коваль”, а на 4 –
отримано патент на промисловий зразок “Піктограма для упаковки взуття”.
Враховуючи викладені вище результати, метою
статті є:
1. Деталізація застосування розробленого алгоритму на прикладі створення ІТЗ для маркування
трикотажних виробів (встановлення потреби у знаках, аналіз чинних нормативних документів (НД),
аналіз фактичного ринкового маркування, аналіз даних наукових досліджень).
2. Розробка пілотних варіантів ідентифікаційних знаків для маркування трикотажного одягу і товарознавча характеристика їх денотату та функцій.
Аналіз вимог вітчизняних НД, зокрема вимог
ДСТУ 4519-2006, свідчить, що усі необхідні дані до
споживача повинні доводитися насамперед виробниками (продавцями), оскільки всю вичерпну інформацію про конкретний виріб можуть надати лише
вони. Така інформація може бути подана споживачам насамперед носіями маркування, зокрема шляхом їх прикріплення, до продукції чи упаковки або –
вкладенням в упаковку [6], або ж нанесенням маркувальних даних безпосередньо на продукцію чи
упаковку. Основним носієм виробничого маркування відповідно до норм ДСТУ 4519-2006 є товарний
ярлик – супровідний документ до виробу, що інформує споживача про якісні та інші характеристики
товару та реквізити підприємства-виробника [6].
Крім того, за вимогами ГОСТ 3897-87 для маркування всіх видів готових трикотажних виробів слід застосовувати стрічку з зображенням торгового (товарного знака) і контрольну стрічку [3]. У ДСТУ-Н
ISO/IEC Guide 14:2005 (п. 2.9) подається визначення
терміна “етикетка (label)”. Це повідомлення, що
прикріплене до продукції, яке містить інформацію
стосовно однієї чи кількох її характеристик [5].
Тут же подається визначення термінів “маркування” (нанесення марковання на товар/виріб/паковання – п. 3.12); “марковання” (показник споживчого маркування, що його виробник наносить на конкретні товари, тару, товарні ярлики тощо – п. 3.11) і
“споживче маркування” (марковання, що містить
інформацію щодо виробника, кількості, якості та
ціни продукції, способів поводження з нею, а також
рекламує її – п. 3.13) [6]. Останнє визначення також
подається у ДСТУ 2887-94 “Паковання та маркування. Терміни та визначення” [2]. Зауважимо, що подані вказаними НД визначення, на нашу думку,
вносять певну змістову плутанину у практику товарного маркування [19, c. 29-34].

Для порівняння: у п. 2.4 ДСТУ-Н ISO/IEC Guide
14:2005 термін “марковання” (marking) трактується
як познаки, символи, піктограми, попередження, товарні знаки (логотипи) чи написи на продукції, які
можуть також містити короткі текстові повідомлення для встановлення її виду [5].
Важливими, з огляду на мету нашого дослідження, є трактування у п. 3.15-3.19 ДСТУ 4519-2006 термінів “споживацька інформація” (має допомогти
споживачеві зробити правильний вибір під час придбання товару/виробу), “модель” (сукупність характерних рис і особливостей конкретного товару/виробу), “артикул” (цифрова чи словесна умовна познака, яку надають товару/виробу, щоб позначити
його особливості та вирізнити з-поміж інших товарів/виробів) і “піктограма” (ілюстративний символ,
яким позначають розташованість відповідних контрольних вимірів) [6]. У ДСТУ-Н ISO/IEC Guide
14:2005 вживається термін “купівельна інформація”
(п. 2.3) – інформація, яку дають споживачам, і яка
може допомогти зробити обізнаний вибір перед
придбанням продукції чи послуги) [5].
У п. 4.1 ДСТУ 4519-2006 чітко визначений
принцип “3-х Д” – під час продажу товарів/виробів
суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити
споживача необхідною, доступною, вірогідною та
своєчасною інформацією про товари/вироби державною мовою. У п. 4.3 принцип “3-х Д” акцентований щодо споживчого марковання – воно має бути
чітким, конкретним, однозначним, має забезпечувати споживачеві можливість правильного вибору
товару/виробу і подавати правдиві відомості щодо
нього [6]. Аналогічні вимоги до подання товарної
інформації в цілому і до маркування зокрема, нормуються у п. 3.1 ДСТУ-Н ISO/ IEC Guide 14:2005 [5].
Поняття “вказівки щодо використання продукції”
у ДСТУ 4519-2006 (п. 3.19 і 4.2) трактується з посиланням на вимоги ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 37:2005
[7], а також ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 14:2005 [5]. В
останньому, у п. 2.8, “вказівки щодо використання
(instructions for use)” трактуються як інформація, передбачена для користувача виробником продукції
чи послуги, що містить усі необхідні положення стосовно дій, які треба виконати для безпечного та ефективного користування продукцією чи послугою [5].
Зазначимо, що у п. 4.4 ДСТУ 4519-2006 акцентується на тому, що використання у назві товару/виробу таких характеристик, як “Особливо тривке
фарбування” та “Виготовлено без застосування
шкідливих речовин”, тобто таких, що мають суто
рекламний характер, дозволяється тільки за умови
зазначення виробником НД, який установлює метод
перевірки і дає змогу ідентифікувати ці характеристики товару/виробу, а також в разі підтвердження їх компетентними органами [6]. У п. 4.5
ДСТУ 4519-2006 обсяг інформації про правила й
умови зберігання, транспортування і ефективного
використання товару/виробу визначається у межах
вимог НД на цей виріб/товар [6].
Базовим для визначення обсягу і змісту маркувальних даних про трикотажні полотна і вироби, на
нашу думку, є п. 4.6 ДСТУ 4519-2006, у якому
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вказано перелік інформації, яка має бути подана
споживчим маркуванням: назва країни походження;
товарний знак (за наявності) і назва та місце розташування виробника; позначення НД; обов’язковим
вимогам якого повинен відповідати товар/виріб (для
товарів вітчизняного виробництва); назва, артикул,
модель товару/виробу; розміри; вміст сировини;
дата виготовлення; символи щодо догляду; інформація щодо сертифікації товару/виробу (за наявності); штриховий код товару/виробу (за наявності);
специфічна та додаткова інформація про товар/виріб
для споживача (за потреби) [6]. У п. 4.2 ДСТУ-Н
ISO/IEC Guide 14:2005 вводиться поняття “мінімальний зміст купівельної інформації”, який зазвичай характеризує основні властивості продукції чи
послуги. Його подають офіційною (-ми) мовою (-ами)
країни, в якій пропонують продукцію/послугу для
продажу. Він, за потреби, охоплює такі дані: ідентифікацію продукції чи послуги; країну чи країни, де
продукцію було вироблено; назву і повну адресу
виробника чи постачальника; умови та будь-яку
обмеженість щодо використання; характеристики
продукції, зокрема вміст, експлуатаційні властивості, сировину або розмір; інформацію щодо догляду та експлуатації; захисні заходи, включно з відомими ризиками та небезпекою; застороги та гарантії; процедуру(-и) розглядання скарг; залишковий ризик; загальну вартість продукції, включно з
будь-якими додатковими витратами; екологічні проблеми (за вимогами IEC Guide 109 та ISO Guide 64)
та ін. [5].
Специфічна інформація про товар/виріб за вимогами п. 4.6.12 ДСТУ 4519-2006 може подаватися
(за необхідності) на листку-вкладці, який додається
до кожної упаковки (паковання), або на груповому
пакованні, або у товаро-супровідній документації
[6]. Зокрема, п. 3.2. ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 14:2005
до спеціальної інформації відносить відомості стосовно скарг та компенсації збитків, які мають
подаватися в будь-якому договорі купівлі-продажу
(гарантійній угоді чи контракті на закупівлю) [5].
У контексті нашого дослідження вкрай важливою є ще низка вимог чинних НД. У ДСТУ 45192006 (п. 4.6.6.2) вказано, що розмірні характеристики виробів дозволено зазначати на піктограмах, при
цьому мінімальний розмір піктограм не унормовано,
а головними вимогами до них є здатність до швидкого розпізнавання та прочитуваність інформації.
Вміст сировини (п. 4.6.7) позначають згідно з чинними НД на конкретний товар/виріб, а загальні
назви і познаки текстильних матеріалів відповідно
до міжнародних стандартів подають повністю (англійською/французькою мовами) та абревіатурами
(кирилицею та латинськими літерами). Для подання
інформації щодо оптимального догляду за товаром/виробом (п. 4.6.9) використовуються спеціальні
символи за вимогами ДСТУ 2122-93 і ДСТУ ISO
3158-2005 [1, 9]. Основна вимога до символів –
контрастність щодо загального фону стрічки, ярлика
або виробу. Тут же вказано, що до виробів, які потребують додаткового догляду, інформація про який

не подана символами, а також особливих умов догляду, слід додавати пам’ятку щодо догляду. Згідно з
п. 4.6.10.2 на всі товари/вироби, на які видано сертифікат відповідності (СВ), виробник наносить знак
відповідності (ЗВ) [6].
За вимогами ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 14:2005
(п. 5.3) всі познаки та піктограми, у разі їх використання, подають об’єктивно перевіреними та незалежно показаними, щоб їх зрозумів потенційний
споживач. Графічні дані мають відповідати визнаним стандартам, наприклад ISO 7000, ISO 7001 або
IEC 60417. Крім того, познаки, символи, піктограми
та марковання пояснюють у вказівках щодо використання продукції [5].
Результати проведеного нами аналізу вимог вищевказаних НД, можуть служити інформаційно-методологічною базою для порівняння з результатами
аналізу фактичного маркування трикотажних виробів у ринковій (торговельній) практиці. Окрім того,
вимогами цих НД достатньо чітко окреслено набір
даних, які можна подавати у маркуванні виробів у
знаковій формі (символами, піктограмами, кодами
та ін.), що також є методологічною основою для
розробки нових ІТЗ, зокрема ідентифікаційних.
Аналіз структури носіїв виробничого маркування (етикеток, товарних ярликів, вкладок, контрольних стрічок) сучасних виробів легкої промисловості
вітчизняного та зарубіжного виробництв [11, 12, 15]
дозволив нам виявити низку невідповідностей порівняно з проаналізованими вище нормативними
вимогами до споживчого маркування цих товарів.
Виявлені недоліки дозволяють говорити про недотримання у практиці інформаційного забезпечення виробів легкої промисловості, в тому числі і трикотажних, принципів “3-х Д”. Мова йде, зокрема,
про певну недостовірність і кількісну недостатність
нанесених даних та їх часткову недоступність. Ці
висновки підтверджуються і результатами паралельних товарознавчих досліджень вітчизняних науковців – провідних фахівців у сфері інформаційного
забезпечення товарів легкої промисловості [19,
с. 130-134].
Так, принцип достатності подання ТІ передбачає, що кожен споживач хоче отримати максимальну кількість даних про товар, який він прагне
придбати (повнота ТІ) [8, с. 52-54]. Однак нами
встановлено, що виробники продукції на практиці
часто свідомо скорочують кількість реквізитів у
носіях виробничого маркування на свій розсуд [9,
19, с. 130-134]. Переважно вони обмежуються поданням товарного знака підприємства, найменування і місця його розташування, назви виробу, номера
стандарту чи технічних умов, артикула і сорту. Водночас відомості про найважливіші споживчі властивостей або недостатні, або ж зовсім відсутні, за винятком хіба-що даних про умови/правила догляду [9].
Нами проаналізовано зміст споживчого маркування (товарних ярликів) трикотажного одягу українського виробництва (ПАТ “Кременчуцька трикотажна фабрика”, ЗАТ “ЛУТРІ” (м. Луганськ),
ТМ “Надія” (м. Мелітополь), ТМ “Роза” (м. Київ та
ін.). Результати аналізу свідчать, що кількість
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маркувальних реквізитів на ярлику, як правило, не
перевищує 7 одиниць. Найчастіше подається така
ТІ: найменування виробу, розмірні характеристики,
сировинний склад (позначення текстильних волокон), сорт, модель (фасон), артикул, символи щодо
догляду за виробом. Така ТІ в цілому відповідає
вимогам вказаних вище НД, однак, на нашу думку,
вона недостатня для задоволення інформаційних
потреб споживачів у повній мірі, особливо стосовно
відомостей про властивості виробів [19, с. 130-134].
Аналіз дотримання принципу достовірності ТІ
показує, що одним з найважливіших маркувальних
реквізитів саме для трикотажних виробів є позначення розмірних характеристик [9]. У досліджуваних носіях маркування виробники відповідно до
вказаних вище вимог НД подають розміри виробів,
виражені в обхватах, та позначають їх літерами S, М,
L або в комбінації з літерою X (Х, ХL, ХХL і т. д.).
Не дивлячись на відповідність вимогам вітчизняних
НД, дані позначення для переважної більшості
пересічних споживачів, по-перше, малозрозумілі, а
по-друге, часто не відповідають їхнім розмірам,
оскільки типологія фігур людей у різних країнах різна. Частково цей недолік виробники компенсують
поданням у ТСД спеціальних таблиць з порівнянням
відповідності позначень розмірів у різних країнах,
однак зручність сприйняття такої інформації значно
ускладнена, а з неї порушується і принцип доступності [19, с. 130-134].
Враховуючи, що трикотажні полотна/вироби
мають здатність до надмірного розтягування [19,
с. 101-107], тобто до суттєвої зміни фактичних
розмірів, порушення принципу доступності ТІ може
викликати її неправильне трактування (неточність
сприйняття), і, таким чином, вона буде необ’єктивною. Така ТІ, тобто недостовірні дані про розміри
виробів, не тільки не задовольняє інформаційну потребу споживачів повною мірою, але й може спричинити для них матеріальні збитки, тобто пряме порушення їх прав.
Крім того, наукові дослідження у цій сфері
дають підстави вважати, що під час маркування трикотажного одягу виробники повною мірою враховують суттєві зміни у розмірній типології населення.
Зокрема, дані російських фахівців легкої промисловості свідчать, що ще у 2007 р. тільки загальна кількість типових фігур чоловіків тут збільшилася майже в 2 рази (з 153 до 300 типових фігур), чоловіки у
віці 18-29 років за останні 30 років “виросли” на 12
см, а чоловіки середньої вікової групи (від 30 до 44
років) “виросли” на 6 см. Порівняльний аналіз
чинної розмірної типології в Україні показав, що
виробники, які випускають трикотажний одяг для
вітчизняного ринку, також не враховують аналогічних змін, через що майже половина всього населення (споживачів) може бути, хоча й несвідомо, введена в оману щодо відповідності позначень розмірів
у маркуванні реальним розмірам типових фігур [19,
с. 130-134].
Невідповідністю фактичних інформаційних даних у товарних ярликах трикотажного одягу вимогам НД до споживчого маркування (зокрема ДСТУ

2027-92 “Вироби швейні і трикотажні. Терміни та
визначення”) є також неправильне вживання назв
або ж вживання нестандартизованих назв видів виробів. Наприклад, часто виріб, який за всіма стандартними ознаками має мати видову назву “светр”,
у маркуванні позначається як “джемпер“, “фуфайка”
– як “футболка” або “теніска”, “кальсони” – як “рейтузи”, і навпаки, “напівпанчохи” – як “панчохи”,
“колготи” – як “колготки” і т. п. Практично не використовуються назви таких “класичних” видів і різновидів як “жакет”, “пуловер” та ін., незважаючи на те,
що вироби, маркування яких досліджувалося, фактично мають всі визначені НД ознаки, притаманні
саме цим видовим назвам.
Також часто виробники і продавці допускають
пряму фальсифікацію зазначення дат виготовлення
трикотажного одягу. Результати наших досліджень
свідчать про те, що вироби, які не реалізуються у
роздрібній торговельній мережі протягом відповідного сезону експлуатації, перемарковують (датують
по декілька разів) або ж взагалі у маркуванні дані
про дату виготовлення відсутні. Це ми вважаємо порушенням принципу достатності (інформація неповна) і достовірності у сенсі неадекватності відображення реального стану об’єкта (стану трикотажного
виробу на момент здійснення покупки). Мова йде
насамперед про зміну рівня якості як з погляду фізичного старіння (матеріал виготовлення змінює показники властивостей), так і морального (модель
втрачає актуальність, не відповідає вимогам моди і
стає морально застарілою). До того ж нанесена
реальна дата виготовлення сприяє правильному визначенню терміну прихованих дефектів, які потенційно впливають на зниження якості виробу.
Проблемою у зазначеному контексті є також недостатня доступність їх маркування через використання написів іноземною мовою, насамперед, для
позначення сировинного складу матеріалів: “wirginwool”, “cotton”, “mohair”, “viscose”, “polyamid”,
“bubber”, “linen”, “seide” тощо. Однак, за чинним
законодавством, на етикетках/ярликах повинні бути
зазначені відповідні терміни українською мовою, а
саме: “різновид вовни”, “бавовна”, “мохер”, “віскоза”, “поліамідне волокно”, “еластан”, “льон”, “шовк”
і т. д. Таким чином, купуючи виріб із зазначенням
волокнистого складу іноземною мовою, споживачі
повинні заздалегідь усвідомлювати потенційну недостовірність відомості про сировинний склад
виробу.
Порушення принципу доступності нами вбачається також під час використання у маркування трикотажного одягу символів щодо догляду. Ми виходимо з того, що однією з вимог доступності подання
ТІ є її зрозумілість, яка передбачає використання
усталених термінів та символів, тобто тих, визначення
і розшифрування яких подаються у НД, фаховій літературі чи взагалі не потребують цього. Наші дослідження показують, що за останні 10 років структура
символів щодо догляду кількісно значно розширилася
і нові позначення для переважної більшості споживачів є мало- або зовсім незрозумілими [8, c. 365-367].
Більшість виробників не обтяжує себе потребою
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інтенсивного розвитку міжнародної торгівлі. Водночас результати досліджень вітчизняних товарознавців дозволяють зробити висновок, що цілісної,
науково обґрунтованої системи екологічного маркування одягу із текстилю в Україні поки що практично немає [9]. Причинами фахівці вважають недостатність регулюючої нормативної бази, низьку зацікавленість виробників через брак інформації про
можливість екомаркування свого товару та його потенційну прибутковість, а також байдужість споживачів до цієї проблеми [19, с. 134]. Крім того, чинні
НД на текстильні вироби містять такі екологічні критерії, які не охоплюють всього життєвого
циклу виробів, починаючи з виробництва волокна,

розшифровувати ці символи, а споживачам без
спеціальної освіти важко зрозуміти, що означає,
наприклад, коло перекреслене навскіс або трикутник чи коло з рискою, а продавці своєю чергою забувають ці символи роз’яснювати. Крім того, зрозумілість інформації пов’язана з чіткістю нанесення
символів на ярлику, контрольній стрічці, етикетці та
інших носіях.
Аналізуючи зміст носіїв виробничого маркування вітчизняного трикотажу, зазначимо недостатню
кількість у їх структурі ТІ про екологічність виробів,
зокрема, фактичну відсутність спеціальних екознаків. Ми вважаємо, що екологічне маркування текстилю набуває все більшої значущості в контексті

Таблиця 1
Інформаційні товарні знаки для маркування трикотажних виробів
№
з/п

Функції як
елемента ЗТІ
У процесі експлутації на Ідентифікаційна
поверхні виробу не нако- Вказівна
пичується електростатичний заряд

Ідентифікаційні

2

“Матеріали
натурального
походження”

Для виготовлення виробу
використані матеріали\сировина тільки натурального походження

Ідентифікаційні
Компонентні

3

“Штучні і синтетичні матеріали”

Для виготовлення виробу Ідентифікаційна
використані матеріали\си- Вказівна
ровина хімічного походження

Ідентифікаційні
Компонентні

“Подвійне
призначення”

Трикотажний виріб подвійного призначення – використання у побуті і для занять спортом (для активного дозвілля)

Ідентифікаційна
Рекомендаційна
Мотиваційноемоційна

Ідентифікаційні

“Гіпоалергенний одяг”

Трикотажний виріб безпечний для споживачів, схильних до алергічних захворювань

Ідентифікаційна
Вказівна
Мотиваційноемоційна

Ідентифікаційні

“Одяг, який не
зминається”

Виріб з покращеними ерго- Ідентифікаційна
номічними властивостями Вказівна
Мотиваційноемоційна

Ідентифікаційні

Характеристика найважливіших гігієнічних властивостей виробу – показники
повітро- і паропроникності
“B” (breathability); гігроскопічності “Н” (hygroscopic);
водопоглинання “WA” (water
absorption); час висихання
“DT” (drying time); здатність
до відпирання W (washing)

Ідентифікаційні

Зображення знака

Назва знака
“Виріб не електризується”

1

4

5

6

7

“Показники
гігієнічності”

Товарознавчий зміст
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Ідентифікаційна
Вказівна
Мотиваційно-емоційна

Ідентифікаційна
Вказівна
Мотиваційноемоційна

Група ІТЗ

виготовлення і оброблення текстильних матеріалів і
виробів, а також експлуатаційні характеристики.
Водночас нами виявлені окремі приклади використання екознаків для маркування одягу з текстилю зарубіжними виробниками: “Листок життя”
(Росія), “Екофлауер” (країни ЄС), “Північний лебідь” (Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія), “Блакитний ангел” (Німеччина) та ін. [8, с. 275-291].
З вищевказаного випливає, що у структуру виробничого маркування трикотажного одягу доцільно
ввести додаткові інформаційні дані про основні споживчі властивості виробів: зміну лінійних розмірів під
час носіння та догляду, несумісність окремих видів
одягу під час експлуатації, найважливіші гігієнічні
властивості, “подвійність” призначення тощо. Крім того, досвід країн ЄС з розробки і впровадження програм
екологічного маркування під час купівлі одягу з текстильних матеріалів обґрунтовує доцільність активного
інформування споживачів про екологічність виробів за
допомогою екознаків, зокрема спеціальних [8].
Результати аналізу вимог чинних НД, носіїв виробничого і торговельного маркування товару і даних наукових досліджень дозволяють стверджувати,
що додаткові інформаційні дані доречно подавати за
допомогою нових, спеціально розроблюваних ІТЗ
різних груп, в тому числі ідентифікаційних.
Для практичної реалізації вказаних положень ми
розробили низку ІТЗ, якими пропонуємо маркувати
(позначати) окремі, найбільш вагомі для споживачів
особливості сировинного складу та споживчих властивостей трикотажного одягу (гігієнічних, функціональних і безпечності). Товарознавчий зміст розроблених знаків (табл. 1), а також виконувані ними
функції, зумовили їх віднесення до групи “ідентифікаційні знаки”, хоча знаки №2 і 3 опосередковано можуть бути віднесені і до групи “компонентні
знаки” [8, с. 377-382].
Форма пропонованих до впровадження у практику
маркування пілотних ІТЗ є пробною – після додаткових досліджень на предмет відповідності загальним
вимогам до знаків як комунікаційних елементів (компактність, наочність, здатність до швидкого впізнання)
її дизайн може бути змінений і вдосконалений.
Додатковим чинником обґрунтування вибору
новостворених ІТЗ для позначення саме властивостей і характеристик, поданих у табл. 1, стала важливість останніх для пересічних споживачів, тобто
користувачів ТІ з мінімальним (!) рівнем спеціальної
(фахової) підготовки. Для прикладу: більшість
споживачів на фаховому рівні не знає всієї номенклатури текстильних волокон природнього походження, тому доцільним є не лише інформація про
сировинний склад виробу (назви волокон), але й доступне (наочне і зрозуміле) позначення того, що виріб
виготовлений з натуральних матеріалів – знак “Матеріали натурального походження”. Аналогічне пояснення – для знака “Штучні і синтетичні матеріали”.
Знак “Подвійне призначення” може входити у
структуру маркування верхніх і білизняних трикотажних виробів (куртки, штани, светри, фуфайки,
майки, труси та ін.), які можуть використовуватися і
в побуті, і для занять спортом, і для активного відпочинку (рекомендаційна функція ЗТІ). Крім того,
цей знак реалізує мотиваційну частину відповідної

функції ЗТІ за рахунок інформації про можливе
розширене використання одягу і тим самим потенційно стимулює його продаж.
Знак “Гіпоалергенний одяг” ідентифікує насамперед властивості безпеки трикотажного виробу (нешкідливість), вказуючи на відсутність у складі його
матеріалів компонентів-алергенів (волокон, барвників, апретів та інших речовин). Зважаючи на те, що
для сучасних споживачів алергія, причому часто на
неідентифіковані подразники, є глобальною проблемою, то вказаний знак забезпечує маркуванню реалізацію мотиваційно-емоційної функції, збільшуючи
довіру до виробу споживачів, потенційно схильних
до алергії, і стимулюючи тим самим збут.
Знак “Одяг, який не зминається” (перекреслене
стилізоване зображення зім’ятого паперу) ідентифікує ергономічні властивості виробу, вказуючи
насамперед на його покращену формостійкість, що
для трикотажу є споживчою перевагою порівняно зі
швейним одягом аналогічного призначення.
Знак “Показники гігієнічності” забезпечує якісну
ідентифікацію виробу, позначуючи цілий комплекс
важливих для трикотажного одягу гігієнічних властивостей. Кожна літера (початкова від назви англійською мовою) – це позначення окремого показника, а
cимвол “+” в центрі кола означає що всі вони відповідають нормам, які зафіксовані у відповідній НД. Таким чином, споживач отримує додаткову мотивацію
до покупки – вказівку на особливо високий рівень
якості виробу у сенсі задоволення гігієнічних потреб.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі.
1. Дослідження маркування як основного джерела інформації про вироби та інформаційних товарних знаків як елемента засобів товарної інформації
ми вважаємо ключовим і перспективним напрямом
у комплексі наукових розвідок сфери інформаційного забезпечення товарів.
2. У практичному аспекті означений напрям нами реалізовано в розробці алгоритму створення знаків для маркування товарів легкої промисловості.
3. Деталізація застосування вказаного алгоритму на прикладі розробки ІТЗ для маркування трикотажу показала, що обсяг ТІ у носіях споживчого маркування вітчизняних трикотажних виробів в цілому
відповідає вимогам НД, однак, на нашу думку, він
недостатній для повного задоволення інформаційних потреб споживачів, особливо стосовно відомостей про властивості виробів.
4. Виходячи з цього, ми вважаємо, що у структуру виробничого маркування трикотажного одягу
доцільно ввести додаткові інформаційні дані про
основні, важливі для споживачів, властивості виробів (зміну лінійних розмірів під час носіння та
догляду, несумісність окремих видів одягу під час
експлуатації, найважливіші гігієнічні властивості,
“подвійність” призначення і т.д.).
5. Аналіз вимог чинних НД, носіїв виробничого
і торговельного маркування й даних наукових досліджень обґрунтовує доречність та оптимальність
подання додаткової ТІ про трикотажні вироби за
допомогою нових, спеціально розроблюваних ІТЗ
різних груп, в тому числі ідентифікаційних.
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Вищезазначене підтверджує перспективи подальших досліджень товарної інформації з метою забезпечення комплексу товарознавчих характеристик
ринкового асортименту товарів легкої промисловості, які не будуть повноцінно представлені без
інформаційної та ідентифікаційної функції, яка
своєю чергою забезпечується використанням товарних знаків.
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ВПЛИВ ЕТАПІВ ПЕРЕРОБКИ ПОЛІОЛЕФІНІВ НА ФОРМУВАННЯ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ ІЗ НИХ
Анотація. Розглянуто етапи виготовлення полімерних труб та їхній вплив на формування якості виробу. Проаналізовано вагомість вибору режимів переробки сировини. Виділено основні напрями дослідження
та удосконалення етапів виготовлення полімерних труб. Обґрунтовано можливість істотного підвищення
обсягів виготовлення полімерних труб за рахунок інтенсифікації процесу охолодження за допомогою
застосування разом із зовнішнім охолодження внутрішнього. Розкрито значення математичного моделювання процесу охолодження, яке дозволяє на основі числового моделювання здійснювати обґрунтований
вибір параметрів обладнання і режимів охолодження, які забезпечують відповідну інтенсивність охолодження та якість труб.
Ключові слова: етапи виготовлення, полімерні труби, екструзія, процес охолодження, математичне
моделювання.
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INFLUENCE OF STAGES OF POLYOLEFINS PROCESSING ON
FORMING THE POLYMERIC PIPES PROPERTIES MADE OF THEM
Abstract. The stages of polymeric pipes production and their influence on the formation of the product quality
have been examined. The importance of the choice of raw materials processing modes was analyzed. Main
directions of research and improvement of stages of polymeric pipes production are outlined. The possibility of
significant increase of polymeric pipes production due to the cooling process intensification through the use of
external and internal cooling was grounded. The importance of cooling process mathematical modeling, which
allows on the basis of numerical modeling to carry out a reasonable choice of parameters of the equipment and
cooling modes, which ensure the appropriate intensity of cooling and the quality of the pipes, was revealed.
Keywords: stages of production, polymeric pipes, extrusion, cooling process, mathematical modeling.
Постановка проблеми. Одним із вагомих чинників впливу на формування якості труб із полімерних матеріалів є конструктивні особливості технологічного обладнання та режими переробки сировини.
Для вибору технологічних режимів процесу переробки необхідно попередньо провести дослідження сировини та здійснити технологічні розрахунки.
Однак за сучасних умов трубного виробництва
технологи не завжди обґрунтовано обирають трубну
сировину для раціонального її використання. Також
застосування старого, немодернізованого устаткування, недостатньо повна оцінка показників якості
сировини призводять до погіршення якості полімерних труб та збільшення відсотка дефектів.

продуктивності лінії та здешевлення собівартості
виготовленої продукції.
Наприклад, В. І. Кімельблат та ін. у результаті
власних досліджень рекомендують знижувати температуру розплаву в формуючій частині головки
екструдера, що забезпечить гальмування термоокислювальних процесів і збереження форми екструдата
в процесі і після калібрування по зовнішньому діаметру. Прогноз дефектів товстостінних труб повинен виконуватися із залученням додаткової інформації, наприклад, даних віскозиметрії за дуже низьких швидкостей зсуву, а також релаксаційних вимірювань [1]. Також автор акцентує на необхідності
додаткових досліджень щодо термоокислення та
термомеханічної деструкції полімеру, особливо під
час виготовлення товстостінних труб, оскільки час
перебування матеріалу за температури переробки
зростає із збільшенням розмірів труб.
Вітчизняні науковці В. Т. Вознюк та І. О. Мікульонок запропоновали дискретну систему охолодження

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Сьогодні багато науковців проводять дослідження
та удосконалюють устаткування, процес екструзії
труб з метою поліпшення якості виробу, підвищення
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двошарових гофрованих полімерних труб, яка дає
можливість скоротити витрати охолодної води майже на 50% і зменшити довжину зони охолодження
на 10% порівняно з неперервним водяним охолодженням. Також застосування такої системи охолодження дає змогу поліпшити якість труби (за рахунок
зменшення залишкових напружень у її стінці). Застосування числового експерименту надає можливість визначати раціональні довжини повітряних ділянок і зон водяного зрошення на кожному етапі
охолодження екструдованої труби певного типорозміру і знизити водночас ресурсо- і енерговитрати [2].

тому, що він відбувається за температури плавлення
поліетилену, а іноді навіть за більш високої температури, під впливом якої різко знижується в’язкість
полімеру. Тому труба на виході з головки екструдера не володіє достатньою формостійкістю, і для її
кінцевого формування необхідні спеціальні додаткові пристрої [6]. Перевага процесу безперервної
шнекової екструзії полягає в тому, що він забезпечує
безперервність процесу, стабільність його режимів,
високу продуктивність, економічність, універсальність, легкість регулювання та можливість автоматизації технологічного процесу, а отже, досягнення
високої якості виробів [5].
У виробництві тонкостінних труб використовують екструдери з осьовим переміщенням шнеків, що
дозволяє регулювати проміжок між наконечником
шнека та трубною головкою. У лініях для виробництва багатошарових труб діаметром понад 1000 мм
із товщиною стінки понад 25 мм іноді застосовують
високопродуктивні двошнекові екструдери.
На початку екструзійної лінії рекомендується
встановлювати сушильний пристрій для видалення
залишкової вологи з поверхні гранул полімеру. Водночас забезпечується постійна температура вихідної
сировини. Гранули сировини засипаються у бункер
екструдера, що виглядає як гвинтоподібний шнек,
який обертається із заданою швидкістю всередині
робочого циліндра. Уздовж всього циліндра встановлено кілька нагрівачів кільцевого типу, кожен із
яких регулюється індивідуально, та декілька датчиків температури. Зазвичай у кожній зоні нагріву
змонтовано охолоджувальний пристрій, що підвищує точність регулювання і контролю температури
розплаву в циліндрі. Розплав гранул ПЕ і формування труби відбуваються за температури близько
473 К та тиску 200 бар. Продуктивність сучасних
ліній сягає 900-1100 кг/год гранул ПЕ [4].
У сучасних екструдерах для якісного перемішування вихідної сировини застосовують шнеки з
бар’єрною зоною. В одношнековому екструдері рух
матеріалу в зоні живлення відбувається за рахунок
сил тертя між полімерною масою, стінкою циліндра
і шнеком. Екструзійна головка може бути у вигляді
єдиного блоку, що має фланець для кріплення до робочого циліндра і складається з корпусу, розсікача,
дорнотримача і власне матриці, яка центрується
щодо дорна регулювальними болтами для забезпечення рівної товщини стінки труби по діаметру.
Тиск у головці в процесі екструзії становить для
ПЕВТ 7,5-11 МПа, для ПЕНТ – 9-13 МПа.
Для кожних окремих сировинних матеріалів,
геометричних розмірів труби, обладнання, підбирають технологічні параметри проведення процесу
екструзії з метою отримання труб із необхідними
споживчими властивостями.
Для забезпечення заданого зовнішнього та внутрішнього діаметрів труби використовують процес
калібрування. Відповідно до вимог нормативних документів відхилення у діаметрі труб можуть коливатися у межах кількох десятих міліметра. Внутрішній
діаметр труби калібрує додатковий пристрій (дорн),
який одночасно її охолоджує.

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження впливу кожного етапу екструзії полімерних
труб на формування їх властивостей.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Споживчі властивості труб із полімерних матеріалів
для систем водопостачання значною мірою залежать
від низки чинників, серед яких вагоме місце займають походження та властивості використаних
сировинних матеріалів.
Вибір та поєднання сировинних матеріалів у
кінцевому продукті – полімерних трубах, обумовлює важливі експлуатаційні характеристики, які
визначають їх переваги, а саме: високу пропускну
здатність води (за рахунок гладкості внутрішньої
поверхні та відповідно використання нижчого гідростатичного тиску), стійкість до кислих і лужних середовищ, легкість і гнучкість, низьку теплопровідність, стійкість до забруднення внутрішньої поверхні, зручність та економічність монтажу, тривалий
термін експлуатації [3].
Процес виробництва труб із полімерних матеріалів технологічно достатньо простий, відносно нетрудомісткий, енергетично малозатратний та екологічно нешкідливий, а мінімальна площа, необхідна
для обладнання та експлуатації однієї комплектної
лінії, складає близько 100 м2.
Основною технологією виробництва труб із полімерних матеріалів є безперервна шнекова екструзія.
Процес одержання профільованих виробів великої довжини під час екструзії здійснюється неперервним продавлюванням термопластичного матеріалу через формувальну головку [4]. Технологічний
процес виготовлення труб із полімерних матеріалів
складається з таких стадій: підготовка сировини (сушіння), формування труби екструзією, охолодження
труби, механічна обробка виробу. Сучасна екструзійна лінія охоплює такі вузли: завантажувальну
лійку, гравіметричну вагу, пристрій для нагрівання
й охолодження полімеру, формувальну головку, калібратор та інші [5].
Вихідною умовою технологічного процесу переробки способом екструзії є здатність ПЕ за певних
температур і під впливом значних напружень зсуву
змінювати свою форму, безперервно спричиняючи
залишкову деформацію, а за менших напружень і
температур – зберігати свою форму і розміри, виявляючи тільки пружні, цілком оборотні деформації.
Складність перебігу процесу екструзії полягає в
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Калібрування проводять під тиском, який вибирають залежно від діаметра труби, товщини її стінки, а також від властивостей полімерів і температури розплаву. Водночас слід враховувати, що за
низького тиску погіршується зовнішній вигляд труб,
а за надмірно великого – знижується міцність внаслідок зростання коефіцієнта тертя й утворення мікротріщин.
Повільне охолодження труб із полімерних матеріалів дає змогу звести до мінімуму залишкову
напруженість і нерівномірність усадки, утворення
мікротріщин. Охолоджуючими ділянками під час
виготовлення труб є водяні ванни або камери, кількість яких встановлюють залежно від діаметра та
товщини стінки труби. Подальше охолодження труби може бути однобічним зовнішнім або із застосуванням внутрішнього охолодження. Зовнішнє охолодження здійснюють в охолоджуючих ваннах зануренням у шар води або розпиленням води на поверхню труби. Зануренням у шар води охолоджують
труби малого діаметра.
Тягнучий пристрій екструдера дає можливість
формувати задану товщину стінки труби, оскільки
допустимі відхилення не повинні перевищувати
0,4-0,5 мм. Зусилля притиску для різних діаметрів
труб регулюється механічно, шляхом зміни відстані
у тягнучому пристрої. Використання автоматичної
системи управління синхронізує дії двигунів, які витягують охолоджену трубу, та екструдера, що формує рукав і дає можливість отримати задані властивості.
Після охолодження труби на її поверхню наноситься маркування, що містить інформацію про виробника, сферу застосування труби, вимірні характеристики, дату виготовлення тощо. Маркування
здійснюється тисненням за допомогою вимірювально-маркувального пристрою.
Завершує виготовлення труби ріжучий пристрій
у вигляді циркуляційної пили або лазера, який відрізає задану довжину. Якщо діаметр труби не перевищує 110 мм, то вона намотується у бухту, за
більшого розміру – ріжеться на відрізки із заданими
параметрами.
Залежно від діаметра труби та продуктивності
технологічної лінії, а також типу вихідної полімерної композиції застосовують екструдери, що відрізняються як за типорозміром, так і за конструктивними особливостями. Для труб великого діаметра
(понад 800 мм) або багатошарових труб із полімерних матеріалів застосовується метод співекструзії,
тобто розплав полімеру подається у формуючу головку з двох або більше екструдерів великої продуктивності. Під час виготовлення багатошарових труб
використовується спеціальна співекструзійна головка. У лінії екструзії разом із одношнековими або
двошнековими екструдерами застосовуються додаткові співекструдери, які є рухомими та гнучкими
в монтажі й дозволяють змінювати властивості
отриманих виробів.
Конструкції формуючих головок екструдера повинні забезпечувати рівномірний рух розплаву периметром головки, плавний перехід від однієї

ділянки каналу до іншої, рівномірне нагрівання розплаву на всьому периметрі, відсутність застійних
зон, форму каналу відповідно до форми труб.
Важливою складовою екструзійної лінії є гравіметрична вага, яку фахівці з виробництва труб рекомендують застосовувати для випуску труб діаметром понад 160 мм. Такий пристрій забезпечує строге
дозування кількості вихідної сировини, необхідної
для виготовлення одного погонного метра труби
заданого діаметра.
Формування властивостей та відповідної якості
труб із полімерних матеріалів залежить також від
режимів переробки сировини – температури, тиску,
швидкості течії й швидкості витяжки розплаву.
Підвищення температури супроводжується зростанням тривалості технологічного циклу, оскільки
потрібно більше часу для охолодження та стабілізації усадки.
Полімерні матеріали переробляються в досить
широкому діапазоні температур. Для підвищення
продуктивності процесу екструзії рекомендується
знижувати температуру розплаву. Чим вища температура полімерної маси, тим більше буде потрібно
відвести тепла від профілю труби і подовжити шлях
калібрування й охолодження. Різке охолодження
профілів труби складної форми не бажане, оскільки
це викликає їх викривлення. ПЕНТ, ПТР якого становить 0,2-0,5 г/10 хв, екструдують за температур розплаву 463-468 К, тоді як для ПЕ з ПТР = 0,6-1,5 г/10 хв
температура екструзії на 10-15 К нижча. ПЕВТ екструдують за температур 423-443 К. Із збільшенням
температури якість поверхні труби поліпшується,
адже набуває глянцевого вигляду. Вибір температури екструзії залежить від конструкції екструдера,
технологічної оснастки, форми профілю екструзії та
реологічних властивостей марки ПЕ.
Підвищення тиску спричиняє орієнтацію напружень у трубі в напрямку тиску (течії), що призводить
до зростання анізотропії механічних властивостей,
зменшення стійкості до розтріскування і зниження
температури її короблення [7-9].
Режим екструзії для конкретних марок полімерних матеріалів підбирається під час налагодження
технологічного процесу.
Підібрані параметри виробництва труб із полімерних матеріалів дозволяють отримувати низьку
шорсткість внутрішньої поверхні труб, а поєднання
цієї характеристики з високою водовідштовхувальною властивістю ПЕ забезпечує незначне тертя між
рідиною, що протікає, і поверхнею труб [10].
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Вивченню впливу технологічних факторів отримання та переробки на властивості полімерних виробів присвячено значну кількість досліджень. Водночас роль технологічних параметрів отримання виробів із полімерних композицій у формуванні експлуатаційних властивостей і
структури полімерних виробів досліджена недостатньо цілісно.
Сучасний рівень розвитку технологій приготування розплаву й формування трубної заготовки дає

72

змогу підвищити продуктивність екструзійного обладнання до декількох тон за годину. Однак одним
із головних завдань підприємств, які займаються
випуском труб, є досягнення стабільності екструзії
виробів, котрі відповідають нормам за геометричними показниками, з мінімально допустимими відхиленнями, що забезпечить економію сировини. Ще
одним завданням є ліквідація дефектів зовнішнього
виду, часто обумовлених високоеластичним зривом
течії розплаву. Також значну увагу приділяють удосконаленню стадії охолодження полімерних труб.
Стадії калібрування й охолодження не забезпечують достатню інтенсивність відведення теплоти зі
стінки трубної заготовки, що не гарантує її цілісність і якість за визначеної швидкості руху. У майбутньому істотне підвищення обсягів виготовлення
полімерних труб можливе лише за рахунок інтенсифікації процесу охолодження за допомогою застосування разом із зовнішнім охолодження внутрішнього. Процес двобічного охолодження є достатньо ефективним, проте його впровадження пов’язане зі складністю визначення режимів роботи обладнання і параметрів охолоджувальних пристроїв.
Для вирішення цього завдання важливе значення
має математичне моделювання процесу охолодження, яке дозволяє на основі числового моделювання
здійснювати обґрунтований вибір параметрів обладнання і режимів охолодження, що забезпечують
відповідну інтенсивність охолодження та якість
труб. Числове моделювання сприяє також істотному
скороченню обсягу експериментальних досліджень
і зменшенню вартості проектних робіт.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА
ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
УДК 665.3
Сирохман І. В.,
д.т.н., професор, завідувач кафедри товарознавства і технологій виробництва харчових продуктів, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ РОСЛИННИХ ОЛІЙ У
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ І ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ
Анотація. У статті систематизовано матеріали досліджень впливу різних чинників на окислювальну
стабільність рослинних олій: селекційна ознака сортів олійних культур, жирнокислотний склад, вміст вільних жирних кислот, технологія екстракції, особливості процесу рафінації, зокрема температури дезодорування. Вагоме місце займають дослідження впливу різних чинників на зміну якості рослинних олій,
наявності прооксидантів, у тому числі вільних жирних кислот, іонів перехідних металів та ін. Випробування спрямовані на стабілізацію якості олій, зокрема з використанням фенольних сполук, токоферолів,
фосфоліпідів, вторинних антиоксидантів, синергістів. За результатами досліджень встановлені антиоксидантні властивості соєвого фосфатидного концентрату на оліях гідратованих і рафінованих, а також синергізм фосфоліпідів з аскорбіновою кислотою, флавоноїдами (кверцетином, моріном).
Ключові слова: рослинні олії, рафінування, зберігання, антиоксиданти, синергісти.
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WAYS OF STABILITY IMPROVEMENT OF VEGETABLE OILS IN
TECHNOLOGICICAL PROCESSES AND DURING STORAGE
Abstract. The article systematized the research results of various factors influence on the oxidative stability of
vegetable oils, in particular: breeding sign of oil crops sorts, fatty acid composition, the content of free fatty acids,
extraction technology, features of the refining process including the deodorization temperature. An important place
is occupied by the study of influence of various factors on quality change of vegetable oils, the presence of prooxidants, including free fatty acids, ions of transition metals etc. The implemented sampling is focused at stabilizing
oil quality, including the use of phenolic compounds, tocopherols, phospholipids, secondary antioxidants, synergists. According to the research results, the antioxidant properties of soy phosphatide concentrate on hydrated and
refined oils are determined as well as synergism of phospholipids with ascorbic acid, flavonoids (quercetin, maureen).
Keywords: vegetable oils, refining, storage, antioxidants, synergists.
Постановка проблеми. Важливим напрямком
наукових досліджень можна вважати пошуки шляхів підвищення окислювальної стабільності рослинних олій у процесі технологічної переробки і зберігання. Внаслідок технологічної обробки рослинних
олій відбувається значна втрата багатьох ендогенних антиоксидантів.
Розвиток окислювальних процесів призводить
до появи в жирах і жировмісних продуктах сполук
перекисного характеру, альдегідів, кетонів, низькомолекулярних кислот, оксикислот тощо. Завдяки
цьому жири втрачають свою харчову цінність,
стають токсичними та індукують розвиток окислювального стресу – ситуації, за якої виникає порушення балансу між утворенням активних форм кисню і

роботою антиоксидантної системи захисту. Цей
процес зумовлює надлишкове внутрішньоклітинне
накопичення вільних радикалів, активацію процесів
і зростання в продукті кількості перекисних сполук
ліпідів, а також є однією з універсальних форм відповіді організму на вплив несприятливих екзогенних і ендогенних факторів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оригінальною за напрямом є розробка науково-дослідного
інституту олійних культур – отримання без використання трансгенних рослин натуральної олії соняшника з насіння гібриду Оксі з максимальним рівнем окислювальної стабільності за рахунок поєднання
високого вмісту олеїнової кислоти зі збільшенням
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частки ендогенних антиоксидантів. Цю природну
олію без додаткової хімічної модифікації і додавання екзогенних інгредієнтів можна використовувати для приготування продуктів з підвищеними
вимогами щодо стійкості до окислення [1].
Для багатьох галузей промисловості, підприємств громадського харчування і кулінарії особливе
місце може зайняти високоолеїнова соняшникова олія.
За результатами дослідження змін величин перекисного, анізидинового чисел і коефіцієнта екстинції встановлено, що олії високоолеїнових сортів соняшника більш стабільні відносно високих температур під час смаження у фритюрі, ніж традиційні [2].
Вагоме місце в наукових дослідженнях має пошук більш ефективних технологій екстракції з метою підвищення антиокислювальної стійкості і поліпшення якості оливкової олії одноразового віджиму. Встановлено, що перекисне число і кислотність були нижчі в олії, виробленій за технологією з
низьким окислювальним стресом, яка містила також
на 114% більше фенольних сполук, ніж олія, виготовлена за традиційною технологією [3].
Заслуговують на увагу дослідження змін складу
і властивостей олій на відповідних стадіях рафінації
з використанням різних технологічних прийомів.
Прикладом може слугувати підбір способу рафінування, оскільки він впливає на антиокислювальну
активність і здатність олії зв’язувати вільні радикали. Наприклад, загальний вміст фенольних сполук
(4,1-12,4 мг еквівалента галової кислоти на 100 г) і
каротиноїдів (0,18-45,8 мг/100 г) корелював з антиокислювальною активністю (r = 0,6623-0,9878). У
процесі рафінації антиокислювальна активність, загальний вміст фенольних сполук і вміст каротиноїдів знижувались на 80%, 26-55% і 99%, відповідно,
незалежно від способу рафінування. Найбільше
зменшення антиокислювальної активності виявлено
під час бланшування (41-48%), тоді як зниження
загального вмісту фенольних сполук складало 45% і
23%, а каротиноїдів – 49% і 56% з використанням
двох різних способів рафінування [4].
З урахуванням порівняно високої температури
дезодорації проводяться дослідження її впливу на
якісні характеристики рослинних олій. Дослідили вплив
температури дезодорування (180-240°С) на окислення триацилгліцериду й утворення продуктів полімеризації в оливковій олії. Встановлено, що з підвищенням температури дезодорування збільшується
вміст олігомерів триацилгліцериду і знижується
кількість окислених триацилгліцеридів. Суттєво зростає рівень нелетких окислених сполук. Зроблений висновок, що зниження вмісту окислених триацилгліцеридів в олії підвищує її стійкість до окислення [5].
Заслуговують на увагу дослідження щодо порівняння впливу температури і УФ-променів на прискорення псування олії. Встановлено, що зберігання
олії за інших однакових умов показало гальмування
окислювального псування в темному посуді та за
температури кімнатного холодильника. Після відкриття упаковки за 1 міс. зберігання олії в рекомендованих умовах відбувається зменшення її біологічної цінності на 30% внаслідок руйнування подвійних зв’язків жирних кислот у тригліцеридах. Тому
автори вважають, що термін зберігання рослинної

олії після відкриття упаковки не повинен перевищувати 1 міс. [6].
За результатами виконаних досліджень [7], вільні жирні кислоти вважають сильними прооксидантами як у наливному, так і в емульсованому жирі.
Додавання олеїнової кислоти до емульсії “жир у
воді” підвищує утворення гідропероксиду і гексаналю за концентрації вільних жирних кислот 0,1%.
Проокислювальний вплив вільних жирних кислот
залежить від їх виду з таким порядком швидкостей
окислення ліпідів: лінолева кислота> ліноленова >
олеїнова. Не встановлено значних розбіжностей у
швидкостях окислення ліпідів під час порівняння
ізомерів вільних жирних кислот з цис- або трансподвійними зв’язками. Загалом зроблений висновок,
що стійкість до окислення емульсії “олія у водi”
значною мірою пов’язана з концентрацією і видом
вільних жирних кислот.
Почали застосовувати опромінення потоком
електронів як ефективний засіб зниження вмісту
сальмонели в арахісовій олії. У наукових випробуваннях визначали зміну кольорових параметрів, перекисного числа та інших характеристик олії, а
також зміни складу жирних кислот і амінокислот та
рівень руйнування білка в олії методом електрофорезу в поліакриламідному гелі в присутності додецилсульфату натрію після його зберігання протягом
14 діб за температури 22°С. Збільшення дози опромінення призводить до зміни кольорових параметрів
перекисного числа і кількості речовин, які взаємодіють з 2-тіобарбітуровою кислотою. Не зауважено
суттєвих змін розтікання олій. Автори вважають, що
зміну якості олії в процесі опромінення потоком електронів необхідно враховувати під час розробки технології на основі споживчих переваг продукту [8].
Досліджена можливість стабілізації лляної олії
чистими природними фенольними сполуками. Ця
олія має високу біологічну цінність завдяки значному вмісту α-лінолевої кислоти і ω-3 жирних кислот,
але вона легко піддається окисленню. Тому досліджена можливість використання чистих препаратів
мірицитину, (+)-катехіну, геністеїну і кавової кислоти в концентрації 555 мкмоль/кг для захисту рафінованої лляної олії від окислення. Захисний вплив
добавок оцінювали за рівнем утворення гідроперекисних сполук, вмісту ω-3 жирних кислот і залишкового вмісту антиокислювачів в олії під час зберігання за температури 60°С. Встановлено, що кавова
кислота, (+)-катехін і мірицитин більш ефективні,
ніж синтетичний бутилоксианізол. Мірицитин активніше, ніж інші сполуки, сповільнює окислення
α-лінолевої кислоти. Хімічна структура фенольних
сполук найбільшою мірою визначає їх антиокислювальну активність [9].
Послідовною адсорбцією на активованому вугіллі та хроматографічно на колонці з оксидом алюмінію із олії виділяли вільні від антиокислювачів
триацилгліцероли, зокрема β-каротин. До триацилгліцеролів олії додавали α-токоферол, β-каротин і
аскорбілпальмітат індивідуально або в різних поєднаннях. Показано, що в процесі прискореного окислення за температури 60°С найбільш ефективним
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виявився α-токоферол концентрації 50 мкг/г. Поєднання цих антиокислювачів ще ефективніше сповільнювало окислення. Проокислювальний ефект
спостерігали під час використання β-каротину й
аскорбілпальмітату індивідуально або в подвійному
поєднанні [10].
Заслуговують на увагу узагальнені дані про
синергетичні взаємодії антиокислювачів у жирових
продуктах. Вони базуються на багатьох чинниках,
які провокують перекисне окислення ліпідів. Важливо вміло підбирати антиокислювачі та їх комбінації, що забезпечують підвищення загальної антиокислювальної активності [11].
Встановлено, що тригліцериди оливкової олії
окислюються набагато швидше в присутності β-каротину і повільніше – в присутності антиоксиданту,
штучно доданого в олію за температури 110°С.
Астаксантин захищає тригліцериди від окислення
протягом ≤ 10 год. Його можна використовувати як
альтернативу β-каротину у разі збагачення харчових
олій, а також як харчовий барвник [12].

олії нерафінованій на 8%, а в рафінованій – на 26%.
Цю різницю можна пояснити наявністю природних
антиокислювачів в олії нерафінованій. Аскорбінова
кислота показала проокислювальні властивості.
Одержані результати підтверджують те, що в оліях з
високим ступенем ненасиченості та значним вмістом гідропероксидів суттєво знижується активність
інгібітора. Вагома частка антиокислювача витрачається в реакціях з пероксидними радикалами. Тому
БОТ недоцільно додавати в олію соєву з перекисним
числом понад 0,03-0,05% йоду або слід вводити
разом із синергістами, які б забезпечили його регенерацію.
Невисокі стабілізуючі властивості БОТ на
соєвій олії можна також пояснити тим, що в процесі
її рафінування виділяється значна частка β-каротину
і токоферолу, які проявляють синергетичний ефект,
а на світлі захоплюють синглентні атоми кисню,
генератором якого є хлорофіл.
На олії соєвій гідратованій з високим перекисним числом (0,056% йоду) помітні стабілізуючі властивості проявив фосфатидний концентрат (1%).
Ефективність його складала 1,8-2,1 раза і зберігалась протягом усього періоду досліджень. Можливо,
фосфоліпіди виділили частину пероксидів із реакції
автоокислення за рахунок утворення комплексів.
Виражений синергізм фосфолілідів встановлений з
аскорбіновою кислотою, завдяки якому обмежено
збільшення перекисного числа в 2,2-2,4 раза.
На дослідних зразках олії виявлений нижчий синергізм між фосфоліпідами і флавоноїдами – кверцитином і моріном (0,2%), ефективність яких досягала 1,9-2,1 раза. Водночас стабілізуючі властивості
цих добавок зберігаються на більш пізніх стадіх дослідження. Підвищені інгібуючі властивості виявлені
в суміші фосфоліпідів із таніном – від 2,5 (3 доби) до
2,8 раза (8 діб). Тут особливо проявляється здатність
танінів інактивувати вільні радикали, що обмежує
розгалуження і прискорення ланцюгових реакцій.
Ефективність фосфоліпідів помітна і на вмісті
карбонільних сполук, які реагують з бензидином
(табл. 1).
Накопичення карбонільних сполук до 5-и діб
відбувалося повільно, і в зразках олії з добавками їх
містилось на 40-50% менше, ніж у контролі. За період з 5-и до 7-и діб кількість дослідних сполук в олії
з добавками підвищилась приблизно в 2 рази. Разом
з тим зросла ефективність добавок, яка коливалась у

Постановка завдання. Метою статті є дослідження змін якості рослинних олій з урахуванням
особливостей технологічної переробки, очищення
та зберігання. Для підвищення стійкості рослинних
олій під час зберігання підібрані антиоксиданти
природного і синтетичного походження.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Активність фенольних антиокислювачів бутилокситолуолу (БОТ) і бутилоксианізолу (БОА) досліджена нами на оліях різних способів очищення. Це сполуки фенольного типу, і, на думку багатьох вчених,
вони містять рухомий атом водню, який інактивує
активний і перексидний радикали, обриваючи тим
самим реакційний ланцюг окислення.
Активність цих антиокислювачів досліджена
нами на оліях різних способів очищення.
БОТ слабко гальмував перекисне окислення олії
соєвої рафінованої дезодорованої (на 8%) і рафінованої недезодорованої (на 18%). Незначна інгібуюча
дія БОТ також із вмістом моно- і діальдегідів, які
реагують з 2-тіабарбітуровою кислотою, особливо олії
соєвої нерафінованої і рафінованої недезорованих.
В олії соєвій рафінованій містилось на 11%
діальдегідів більше, ніж у нерафінованій. БОТ
(0,02%) гальмував накопичення дослідних сполук в

Таблиця 1
Зміна бензидинового числа олії соєвої гідратованої за температури 98±2°С, Е 1%/1 см
Тривалість зберігання, діб

Антиокислювачі та синергісти, % до маси
жиру

3
0,233
0,183

5
0,318
0,232

7
0,750
0,425

9
1,215
0,865

0,163

0,213

0,380

0,678

Фосфатидний концентрат + кверцетин, 1 + 0,2

0,177

0,229

0,415

0,683

Фосфатидний концентрат + морін, 1+ 0,2
Фосфатидний концентрат + танін, 1 + 0,2

0,168
0,134

0,232
0,208

0,440
0,390

0,615
0,564

Контроль (без добавок)
Фосфатидний концентрат,1
Фосфатидний концентрат + аскорбінова
кислота, 1 + 0,2
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межах 1,7-2,0 раза. Близька тенденція дії фосфатидного концентрату і синергістів збереглась і після
9-и діб.
Стабілізуючі властивості добавок виявлені і у
вмісті продуктів окислення, які реагують з тіобарбітуровою кислотою (ТБК). Після 4-х діб у дослідних зразках містились переважно діальдегіди. В
контрольному зразку їх кількість була в 1,5-2,5 раза
вищою, ніж у зразках олії з добавками інгібіторів.
Значне накопичення моно- і діальдегідів виявлено
після 7-и діб. Різниця між показниками контролю і
зразків з добавками коливалась у межах 1,5-1,9 раза.
Водночас немає прямої залежності між розмірами
цих показників і перекисним числом. У наступні 7
діб найменше зростання кількості діальдегідів виявлене у жирі з фосфатидним концентратом і аскорбіновою кислотою (1,17 раза), а також із фосфатидним
концентратом і таніном (1,47 раза), фосфатидним
концентратом і кверцетином (1,69 раза).
Кислотне число олії за час дослідження змінювалось менш помітно і не залежало від активності
добавок.
На олії соняшниковій гідратованій досліджено
антиоксидантні властивості фосфатидного концентрату (1%), а також у суміші з амінокислотами аланіном, аспаргіновою кислотою і фенілаланіном (по
0,02%). За температури 98±2°С фосфатидний концентрат обмежив накопичення первинних продуктів
окислення приблизно в 2 рази.
Сполучення фосфоліпідів з амінокислотами посилило їх стабілізуючі властивості та забезпечило
підвищену стійкість соняшникової олії до автоокислення. Найбільш високу синергетичну дію проявила
суміш фосфоліпідів з аспарагіновою кислотою, яка
забезпечила стабільність олії до окислення приблизно в 3 рази.
У всіх зразках олії з добавками містилось менше
карбонільних сполук і вільних жирних кислот, хоч
прямої кореляційної залежності між цими показниками не встановлено.

з цими стабілізаторами більш детальні дослідження,
особливо на емульсійних жирах і жировмісних продуктах.
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Висновки і перспективи подальших досліджень
у даному напрямі. На основі виконаних досліджень
можна стверджувати, що для обґрунтування доцільності використання антиоксидантів для рослинних олій
важливо враховувати ступінь їх ненасиченості і вміст
гідропероксидів, оскільки з підвищенням значень цих
показників знижується ефективність внесених синтетичних стабілізаторів. Рафінування олій зумовлює
виділення значної частки β-каротину і токоферолу, які
проявляють синергетичний ефект.
Для олії гідратованої ефективним антиоксидантом став фосфатидний концентрат (1%), особливо з
аскорбіновою кислотою, синергізм яких обмежив
збільшення перекисного числа в 2,2-2,4 раза. Ефективність фосфоліпідів і флавоноїдів (кверцетину і
моріну) була нижчою, але стабілізуючі властивості
цих добавок зберігаються на більш пізніх стадіях
дослідження.
Суміш фосфоліпідів з амінокислотами забезпечила підвищену стійкість до автоокислення соняшниковї олії, тому в майбутньому доцільно провести
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АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ
ІНГРЕДІЄНТІВ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Анотація. Розглянуто проблему процесів окислювального характеру як найбільш поширеного виду псування
харчових жирів. Викладено аспекти пошуку та дослідження антиоксидантних властивостей інноваційних
інгредієнтів для виробництва харчових продуктів. Встановлено можливість збереження якості жирової
основи шляхом використання природних інгредієнтів рослинного походження. Наведені результати дослідження антиоксидантного впливу на сповільнення утворення та накопичення первинних і вторинних продуктів
оксилення жиру. Показано, що застосування порошків квітів липи серцелистої, квітів бузини чорної та плодів
журавлини звичайної обумовлюють сповільнення росту пероксидного числа в 1,3-1,9 раза. Спектрометричним
методом доведено високу антиоксидантну активність добавок, які гальмують збільшення кількості вторинних
продуктів окислення за реакцією з TBARS у 1,2-1,3 разів. Обґрунтовано використання досліджених добавок як
інноваційних інгредієнтів у виробництві харчових продуктів.
Ключові слова: антиоксидантні властивості, інноваційні інгредієнти, добавки, продукти окислення, якість,
збереження.
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ANTIOXIDANT PROPERTIES OF INNOVATIVE INGREDIENTS FOR
FOOD PRODUCTS
Abstract. The problem of oxidative processes character as the most common type of esculent fats spoilage is
considered. Expounded the aspects of search and study of antioxidant properties of innovative ingredients for food production. The possibility of quality preservation of fat basis by using natural ingredients of vegetable origin is determined.
The results of the study of the antioxidant effect on slowing the formation and accumulation of primary and secondary
products of fat oxidation are defined. It is shown that the use of powdered linden tree flowers, black elderberry flowers
and cranberry fruits contribute slowdown of peroxidation number in 1,3-1,9 times. Spectrometric method proved high
antioxidant activity of additives hampering the increase in the number of secondary oxidation products by the reaction
with TBARS in 1,2-1,3 times. The application of the studied additives as innovative ingredients in food production is
substantiated.
Keywords: antioxidant properties, innovative ingredients, additives, oxidation products, quality, preservation.
Постановка проблеми. Найважливішими показниками конкурентоспроможності харчових продуктів є високі органолептичні показники та подовжений термін придатності до споживання. Домінуючими процесами під час товароруху слід вважати ті,
які є критичними, що призводять до суттєвих і помітних змін якості продукції, зокрема окислювальні.
Показники якості під час зберігання піддаються
змінам залежно від кінетики відповідних хімічних та
біохімічних реакцій. Якість товару визначається рівнем найбільш лабільного показника його якості, а
іноді − інтегральним показником низки лабільних
характеристик. Забезпечивши високий вихідний рівень найбільш лабільних показників якості або сповільнення темпів їх зниження в процесі зберігання,
можна суттєво впливати на якість товарів і

тривалість їх життєвого циклу. Критичні показники
якості служать індикаторами процесів, які відбуваються в товарах під час зберігання.
Фундаментальні принципи окислення ліпідів
викладено в чисельних роботах. Про участь вільних
радикалів у формуванні патологічних змін в організмі відомо давно. Вільнорадикальні частки, які утворюються у процесі біохімічних реакцій в організмі,
ініціюють початок окисних процесів, що врешті
призводять до пошкоджень клітин спадкового матеріалу, і є підставою різного роду захворювань. Процес вільнорадикального окислення вважають однією з причин старіння. Окислювальне прогіркання
– найбільш поширений вид псування жирів. Розвиток окислювальних процесів призводить до виникнення в жирах і жировмісних продуктах сполук
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перекисного характеру, альдегідів, кетонів, низькомолекулярних кислот, оксикислот та ін. Завдяки
цьому жири втрачають свою харчову цінність,
стають токсичними. Задовго до виникнення чітких
ознак псування жири починають втрачати свою
біологічну цінність.
Проблема пошуку та дослідження природних
харчових інгредієнтів з антиоксидантними властивостями була і залишається на сьогодні досить
вагомою та актуальною, адже такі добавки, які
мають здебільшого рослинне походження, призводять до збагачення харчових продуктів біологічно
активними сполуками з профілактичною дією щодо
можливих різноманітних функціональних порушень
в організмі людини, а також характеризуються здатністю сповільнювати окислювальні перетворення.
Застосування антиоксидантів у деяких випадках є
одним із найкращих методів стабілізації жирів та
жировмісних продуктів.

радикали екстрактами винограду DPPH (2,2-дифеніл-1-пікрилгідразил), який є одним з давніх методів
вивчення АА та широко використовується на сьогодні за кордоном для оцінювання як індивідуальних
фенольних речовин, так і для харчових систем загалом [9]. Пропонується застосовувати як антиоксиданти в харчових виробах токофероли, кардамон,
коріандр, імбир, кріп, фенхель, шавлію, мускат,
кверцетин [10]. Кверцетин – природний флавоноїдний антиоксидант, який отримують із кори дуба та
деяких рослин. Його висока антиоксидантна активність пов’язана зі здатністю утворювати міцні хелатні комплекси з важкими металами, які служать
каталізаторами окислювальних процесів у жирах.
Доведено антиоксидантну активність екстрактів із
плодів шипшини, гвоздики, м’яти й ехінацеї, південноамериканської журавлини, чорної смородини
[11]. Такі добавки поповнюють нестачу БАР антиоксидантної дії. Встановлено, що етанольні екстракти стеблини рослини ентади [12], плоди пальми
jussara [13], насіння кенафа [14] та інші рослинні
інгредієнти мають значну антиоксидантну активність і можуть розглядатися як джерело природних
антиоксидантів. Особливе значення становлять біофлавоноїди, які мають антиканцерогенні, антисклеротичні, протизапальні й антиалергенні властивості.
Отже, науковцями розглядаються можливості
використання різних добавок з метою сповільнення
окислювальних процесів у жировмісних харчових
продуктах. У цьому спрямуванні ведуться пошуки
щодо виявлення рослинної сировини з вмістом компонентів, зокрема фенольних сполук, ефірних олій,
аскорбінової кислоти та інших, які мають антиоксидантну дію. Доцільно поєднувати сполуки, яким
властивий різний механізм антиокислювальної і синергетичної дії. Активність більшості антиокислювачів базується на їх здатності реагувати з вільними
радикалами з утворенням малоактивних сполук.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретичні та практичні аспекти виявлення антиокислювальних властивостей рослинних добавок
мають своє відображення в працях зарубіжних і вітчизняних вчених. Серед антиоксидантів у харчовій
промисловості застосовують токофероли, аскорбінову кислоту і пальмітат аскорбінової кислоти,
бутилоксианізол (БОА), бутилокситолуол (БОТ),
ефіри галової кислоти [1]. Аскорбінова кислота
слабкорозчинна в оліях, тому її використовують
тільки у водному середовищі. Пальмітат аскорбінової кислоти, незважаючи на добру розчинність в
оліях, виявляє антиокислювальну властивість лише
як ізолюючий агент. Його застосовують самостійно,
але частіше в суміші з токоферолами. БОА (Е320) і
БОТ (Е321) – синтетичні антиоксиданти – мають
майже однакову дію. Вони розчинні в оліях, слугують добрими антиоксидантами також для тваринних жирів.
З метою підвищення стійкості купажів рослинних олій з оптимізованим жирнокилотним складом
перспективним є введення жиророзчинних органічних форм селену [2]. Еталонним антиоксидантом
вважається дигідрокверцетин [3], який належить до
класу поліфенолів і не має жодної мутагенної активності для людини. За антиоксидантною та капіляропротекторною діями він перевищує відомі на
сьогодні препарати в 3-5 разів. І. М. Демидовим,
А. О. Демидовою, Л. В. Пешуком досліджено механізм та встановлено антиоксидантний вплив соняшникового фосфатидного концентрату на окиснення
соняшникової олії [4]. До антиоксидантів також
належать поширені в рослинному світі біологічно
активні сполуки: α-токофероли, β-каротин, природні
поліфеноли [5-7]. Останніми роками науковцями доведено, що антиокислювальні властивості цих речовин у присутності аскорбінової кислоти і селену
підвищуються.
Для збагачення продукції антиоксидантами доцільно використовувати натуральну рослинну сировину замість синтетичних антиоксидантів [8].
Досліджена здатність вловлювати вільні стабільні

Постановка завдання. Метою статті є дослідження антиокислювальних властивостей рослинних
інгредієнтів на основі фітодобавок (порошки квітів
липи серцелистої, квітів бузини чорної, плодів журавлини звичайної) визначенням пероксидного числа та застосуванням спектрофотометричного методу
визначення тіобарбітурового числа з TBARS.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Для сповільнення процесів окислення в кондитерський жир вносили у вигляді порошків квіти липи серцелистої, квіти бузини чорної та плоди журавлини
звичайної. Концентрація добавок становила 1% і 2%
з врахуванням вмісту біологічно активних сполук.
Контролем слугував жир без добавок. Експеримент
здійснювався в модельних умовах прискорено-кінетичним методом за температури (90±2)ºС.
Відповідно до результатів досліджень, накопичення продуктів окислення в контрольному зразку
жиру та зразках жиру з фітодобавками виражалося
насамперед у зростанні пероксидного числа. Причому криві, що характеризують динаміку окислення жиру без добавок, мали більш високі темпи зростання.
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Серед досліджених фітодобавок порошок квітів бузини в концентрації 1,0% до маси жиру забезпечив
зниження величини пероксидного числа в 1,3-1,55
раза (рис. 1).

2,0% порошку квітів липи все ж таки кількість пероксидів вдалося знизити в 1,39-1,83 раза порівняно з
1,0% цієї добавки. Відмінності у величинах пероксидних чисел зразків жиру з добавками бузини та

y=0,3616x2+2,3353x+0,4676
R2=0,9965;
y=0,2061x2+1,7171x+0,6932
R2=0,997;
y=0,1969x2+1,7106x+0,6123
R2=0,9964;
y=0,1966x2+1,4187x+0,8006
R2=0,9967;
y=0,1954x2+1,2855x+0,8255
R2=0,9968
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Рис. 1. Динаміка пероксидного числа кондитерського жиру з фітодобавками (%) у процесі зберігання
в модельних умовах
Збільшення концентрації порошку до 2,0% обумовило створення ефекту антиокислення в 1,34-1,6 раза.
За значенням пероксидного числа порошок квітів
липи (1,0%) перевищив ефективність квітів бузини
(1,0%) в 1,11 раза. В зразку жиру з цією добавкою
вміст пероксидів знижено в 1,36-1,72 раза за весь
період зберігання. За близької величини ступеня
первинного окислення в зразку жиру з добавкою

липи можуть бути пояснені відмінностями в складі
біологічно активних сполук. Внесення порошку плодів журавлини (1,0%) продемонструвало сповільнення утворення первинних продуктів окислення в
1,42-1,8 раза, а в концентрації 2,0% – 1,49-1,85 раза
(рис. 2).
Необхідно зазначити, що відповідні зразки кондитерського жиру характеризувались злегка вираженим квітковим ароматом бузини та липи, а також

y=0,3616x2+2,3353x+0,4676
R2=0,9965;
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y=0,1726x2+1,4915x+0,6474
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Рис. 2. Динаміка пероксидного числа кондитерського жиру з фітодобавками (%) у процесі зберігання
в модельних умовах
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плодів журавлини, що здебільшого обумовлено наявністю ефірних олій. Отже, органолептичні показники жиру набули оригінальних поліпшених властивостей. Навіть на завершення тривалості експериментального зберігання зразкам були притаманні
приємні органолептичні характеристики, які нівелювали прогірклий запах жиру.
Результати проведених досліджень свідчать про
високі антиоксидантні властивості фітодобавок за
реєстрацією вторинних продуктів окислення. Після
2-х діб зберігання кількість як моно-, так і діальдегідів загалом була дуже незначною, а діальдегіди
практично відсутні. Проте і на цьому етапі проявилася гальмувальна дія добавок, особливо плодів журавлини. В жирі з цією добавкою вторинні продукти
окислення накопичились у дуже малій кількості.
Основний показник активності досліджуваних антиоксидантів – різниця значень ТБЧ у зразках з їх
додаванням і контрольного зразка – визначений
також після 4-х діб (рис. 3).

врахуванням концентрації добавки, а з довжиною
хвилі 532-535 нм – у 2,3 і 2,74 раза. Співвідношення
цих показників порівняно з контролем у зразку жиру
з порошком бузини становило 1,27 та 1,19, а з порошком липи – в 1,55 та 1,63 раза. Збільшення концентрації до 2% порошку журавлини дозволило посилити його ефективність на 19%, порошку квітів
бузини – на 11% і 13% щодо накопичення моно- та
діальдегідів, порошку квітів липи – на 11% і 15%.

Рис. 4. Спектрограми продуктів окислення
кондитерського жиру з TBARS після 10-денного
зберігання в модельних умовах з фітодобавками:
1 – контроль; 2 – плоди журавлини (1%);
3 – плоди журавлини (2%); 4 – квіти бузини
(1%); 5 – квіти бузини (2%); 6 – квіти липи
(1%); 7 – квіти липи (2%)

Рис. 3. Спектрограми продуктів окислення
кондитерського жиру з TBARS після 4-х діб
зберігання в модельних умовах з фітодобавками:
1 – контроль; 2 – плоди журавлини (1%);
3 – плоди журавлини (2%); 4 – квіти бузини
(1%); 5 – квіти бузини (2%); 6 – квіти липи
(1%); 7 – квіти липи (2%)

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Доведено високу антиокислювальну ефективність фітодобавок з квітів
липи серцелистої, квітів бузини чорної та плодів журавлини звичайної у вигляді порошків, які призводять до помітного гальмування утворення й накопичення продуктів окислення. Антиоксидантний ефект
добавок на кондитерському жирі зменшувався в порядку: плоди журавлини > квіти липи > квіти бузини.
Спектрофотометричним методом за глибиною
процесів окислення та його інгібування підтверджено антиоксидантний вплив природних добавок. У
результаті вивчення їх спектрів поглинання доведено, що в ліпідній фракції накопичується моноальдегідів до 1,24-11 та діальдегідів – до 1,83-13 разів
менше, ніж у контрольному зразку.
Це обґрунтовує можливість і доцільність використання досліджених природних добавок як інноваційних інгредієнтів у виробництві харчових продуктів з метою підвищення їх біологічної цінності та
суттєвого сповільнення окислювальних процесів під
час товароруху, усунення негативної дії вільних
радикалів на організм.

Цей показник у контролі та зразках жиру з додаванням порошку плодів журавлини звичайної розрізнявся в 2,85 (1% добавки) та 3,47 раза (2% добавки) для моноальдегідів, і в 2,7 та 3,54 раза – для
діальдегідів. Вивчення властивостей порошків квітів бузини та квітів липи продемонструвало певні
переваги останньої добавки. Під впливом дії сполук
порошку квітів бузини вміст моноальдегідів знизився в 4,2 (1% добавки) і в 1,42 раза (2% добавки),
а діальдегідів – в 1,43 та 1,55 раза відповідно. Порошок квітів липи (1% добавки) сприяв зниженню
швидкості накопичення досліджуваних продуктів
окислення в 1,71 та в 1,77 раза. Збільшення концентрації добавки до 2% призвело до зменшення їх кількості в 1,95 та 2,1 раза. Аналогічні результати отримано після 10-денного зберігання модельних зразків
(рис. 4).
Внесенням порошку плодів журавлини в жирі
досягнуто зниження величини максимуму поглинання з довжиною хвилі 448-452 нм у 1,98 та 2,35 раза з
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНОЇ
КАПУСТИ БРОКОЛІ
Анотація. Оцінено конкурентоспроможність швидкозамороженої капусти броколі вітчизняного та
закордонного виробництва, яка представлена на ринку України. Проведено органолептичні та фізикохімічні дослідження, за результатами яких розраховано комплексний показник якості та інтегральний
показник відносної конкурентоспроможності. Результати проведених досліджень засвідчують, що
вітчизняна продукція дещо поступається продукції закордоного виробництва. Це зумовлює необхідність
системних досліджень особливостей сировини з метою встановлення найбільш придатних сортів для низькотемпературного зберігання. Визначено шляхи підвищення конкурентоспроможності швидкозамороженої капусти броколі вітчизняного виробництва.
Ключові слова: швидкозаморожена капуста броколі, конкурентоспроможність, кваліметричне оцінювання, оцінювання якості, комплексний показник якості, інтегральний показник відносної конкурентоспроможності.
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THE COMPETITIVENESS OF FROZEN BROCCOLI CABBAGE
Abstract. Evaluated frozen broccoli cabbage competitiveness of domestic and foreign production, which is
represented in Ukrainian market. An organoleptic and physico-chemical studies are conducted, the results of which
are calculated as a composite quality index and the integral indicator of relative competitiveness. The studies show
that domestic production slightly concedes foreign production. This necessitates systematic research of raw
material features to determine the most suitable sorts for low-temperature storage. The ways of improving the
competitiveness of frozen broccoli cabbage of domestic production are determined.
Keywords: frozen broccoli cabbage, competitiveness, qualimetric evaluation, quality evaluation, composite
quality index, integral indicator of relative competitiveness.
Постановка проблеми. Останніми роками у
сфері матеріального виробництва спостерігається
скорочення частки фізичної праці, що супроводжується змінами раціону харчування людини: зни-

женням калорійності зі збереженням високої харчової та біологічної цінності. Широкий асортимент
свіжих і перероблених плодів та овочів, що відповідають цим вимогам, користуються сталим високим попитом у населення.
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Швидке заморожування плодоовочевої продукції дозволяє зберегти вихідні властивості сировини,
зокрема С-вітамінну цінність плодів і овочів, та дозволяє використовувати їх для виробництва широкого асортименту продуктів харчування в міжсезонний період. Позитивна динаміка попиту на швидкозаморожену плодоовочеву продукцію в Україні та
світі опосередковано свідчить про інформованість
населення щодо переваг швидкого заморожування
порівняно з іншими способами консервування рослинної сировини [1].
На ринку України вищезазначені продукти на
70% представлені продукцією зарубіжних виробників, за рахунок якої переважно задовольняється попит споживачів. Попередні дослідження авторів підтверджують неузгодженість інтересів вітчизняних
виробників та споживачів щодо асортименту, якості
та ціни на швидкозаморожені плоди і овочі. Основними проблемами, які зумовлені споживчим попитом, є порушення цілісності холодильного ланцюга,
відсутність критеріїв ідентифікації якості продукції
на етапах її виробництва, зберігання, транспортування та реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі забезпечення конкурентоспроможності швидкозамороженої плодоовочевої продукції вітчизняного виробництва присвячена низка досліджень
науковців, зокрема Н. М. Осокіної, Г. В. Єрмоліна,
Н. П. Загорко, І. Є. Іванової, В. Ф. Ялпачика, О. В. Григоренко, Л. М. Кюрчевої та ін. [2-8].
Постановка завдання. Серед капустяних овочів на особливу увагу заслуговує різновид цвітної
капусти – капуста броколі, яка є істотним джерелом
вітаміну С та хлорофілу – природного антиоксиданту.
Метою роботи є оцінювання конкурентоспроможності швидкозамороженої капусти броколі вітчизняного та закордонного виробництва, яка представлена в роздрібній торговельній мережі міста Києва.
Дослідження проводилися на кафедрі товарознавства,
управління безпечністю та якістю Київського національного торговельно-економічного університету.
Об’єктами дослідження є зразки швидкозамороженої капусти броколі торгових марок “Рудь”
(Україна), “Hortex” (Польща), “Spela” (Польща),
“Ажур” (Україна), “Артика” (Україна).
Таблиця 1

Шкала оцінювання якості швидкозамороженої капусти броколі
Показник
Зовнішній вигляд

Бал
5
4
3
2

Забарвлення

Запах

Смак

Консистенція

1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

Характеристика
Дуже привабливий. Овочі однакові за розміром, не деформовані.
Привабливий. Овочі майже однакові за розміром. Допускається, що 10%
овочів неоднакових за розміром.
Малопривабливий. Значна кількість овочів відрізняється за розміром та
ступенем стиглості.
Непривабливий. Більшість овочів становлять дрібні та деформовані.
Неоднакові за ступенем стиглості.
Зовсім не привабливий. Дуже дрібні, деформовані, розчавлені овочі.
Інтенсивне, природне, властиве броколі.
Недостатньо інтенсивне, властиве броколі.
Властиве броколі, з легким потемнінням або пожовтінням.
Забарвлення з наявністю непритаманних свіжим овочам відтінків.
Повна втрата природного забарвлення.
Добре виражений, притаманний броколі, без сторонніх запахів.
Недостатньо виражений, притаманний броколі, без сторонніх запахів.
Виражений слабко.
Невиражений.
Відсутність природного запаху, наявність сторонніх запахів.
Гармонійний, близький до смаку свіжих овочів, без сторонніх присмаків.
Досить гармонійний, характерний для броколі, без сторонніх присмаків.
Порожньо-прісний смак з наявністю “сінного” присмаку.
Овочі повністю втратили природний смак, явно відчутний “сінний”
присмак.
Овочі незадовільного смаку зі стороннім присмаком.
Тверда, туга, наближається до консистенції свіжих овочів, що зберегли
форму.
Досить тверда й туга, може бути незначна деформація верхніх шарів.
Допускається прим’ятих овочів 5%.
Слабка, із зниженою структурно-механічною міцністю тканин. Допускається 10% прим’ятих овочів.
М’які овочі, які втратили форму, спостерігається значне виділення соку
під час розморожування.
Дуже м’які овочі, які втратили форму та цілісність.
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Матеріали та методи досліджень. Дослідження швидкозамороженої капусти броколі проводилися за такими показниками:
 органолептична оцінка якості експертною комісією у складі 7 осіб за розробленою авторами
5- бальною шкалою;
 масова частка вітаміну С – йодометричним
методом [9];
 вологозатримувальна здатність – за різницею
мас замороженого та розмороженого продукту;
 вміст розчинних сухих речовин – рефрактометричним методом [10];
 масова частка нітратів – експрес-методом на
приладі “нітратомір SOEKS” [11];
 коефіцієнт вагомості показників якості –
методом ранжування [12];
 комплексний показник якості – з урахуванням експертної оцінки кожної властивості та коефіцієнтів її вагомості [13];
 інтегральний показник відносної конкурентоспроможності –відношенням сумарного корисного
ефекту до ціни реалізації [13];

середній бал органолептичних показників яких становить 3,9 та 3,3 бали відповідно, а площі п’ятикутників є найменшими. Ми припускаємо, що відмінності результатів досліджуваних зразків органолептичних властивостей зумовлені якістю використаної сировини, особливостями технології на підприємствах, застосуванням способів обробки, спрямованих на уповільнення перебігу фізико-хімічних
змін у процесі товароруху.
Разом з цим слід зазначити, що лише органолептичні властивості не завжди забезпечують високий
попит на продукцію та її конкурентоспроможність.
Процес формування конкурентоспроможності продукції складається з двох взаємопов’язаних частин:
перша – орієнтована на внутрішнє середовище з позиції оптимальної організації виробництва й описується послідовним переліком етапів відповідно до
життєвого циклу товарів; друга – спрямована на зовнішнє середовище й розкривається функціями управління конкурентоспроможністю продукції [14].
Конкурентоспроможність товару як головний чинник успіху підприємства забезпечується оптимальним поєднанням якості, ергономічних властивостей,
дизайну, паковання та його екологічності тощо.
Зазвичай конкурентоспроможність досліджуваного
товару визначають відповідно до інших товаріваналогів і завжди конкретно, виходячи зі ступеня
задоволення запитів потенційних покупців [13, 14].
Для визначення ступеня переваги одного виробника порівняно з товарами іншого застосовували
метод кваліметричного оцінювання, який убезпечив
отримання показника якості у вигляді деякої цифрової величини. Для гарантування об’єктивності
оцінювання формалізували показники якості у вигляді масиву цифрових даних.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Для визначення органолептичних властивостей швидкозамороженої капусти броколі розроблено 5-бальну
шкалу оцінювання (табл. 1).
На основі проведеного органолептичного оцінювання побудовано “пелюсткову” діаграму (рис. 1).
Найбільшу площу має п’ятикутник капусти ТМ
“Hortex”, що свідчить про отримані ним високі бали
дегустаційної оцінки за всіма показниками. Решта
зразків також отримали досить високі результати.
Винятком є зразки капусти ТМ “Ажур” та ТМ “Рудь”,

Зовнішній
вигляд
5
4,5
4
Консистенція

Забарвлення

3,5

Рудь

3

Hortex
Spela
Ажур
Артика
Смак

Запах

Рис. 1. “Пелюсткова” діаграма органолептичних показників якості швидкозамороженої капусти броколі
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За результатами кваліметричного оцінювання
встановлено, що найкращою є капуста броколі
ТМ “Spela”, значення комплексного показника якості
дорівнює 0,75. Всі інші зразки мали нижчі значення:
від 0,38 у ТМ “Ажур” до 0,74 у ТМ “Ноrtex” (табл. 2).
Як зазначено вище, високої якості товару не достатньо для того, щоб він користувався найбільшим
попитом у споживачів. Номенклатура показників
для визначення конкурентоспроможності дещо ширша, оскільки якість є лише однією з її складових. До
показників, які забезпечують конкурентоспроможність продукції, належать функціональність під час
товароруху та використання за призначенням (харчова, біологічна, енергетична цінність, здатність до
зберігання); економічність виробництва й товароруху (собівартість, ціна споживання); естетичність [13].
Отже, під час розрахунку інтегрального показника відносної конкурентоспроможності (ІПВК)
досліджуваних зразків швидкозамороженої капусти
броколі здійснено групування показників якості у
функціональні, естетичні та економічні групи.
Оскільки за комплексним показником якості капуста броколі ТМ “Spela” отримала найвищу оцінку,
то його під час визначення конкурентоспроможності
вважали базовим, а всі інші зразки – конкуруючими.
На основі збірних параметричних індексів функціональних, естетичних та економічних показників
розраховано інтегральний показник відносної конкурентоспроможності дослідних зразків капусти
броколі (табл. 3).
Результати досліджень свідчать, що броколі
ТМ “Артика” має нижчу конкурентоспроможність порівняно з ТМ “Spela”, а швидкозаморожена капуста
ТМ “Hortex”, у якої значення ІПВК більше за одиницю, має конкурентні переваги над базовим зразком.

ЛІТЕРАТУРА
1. Орлова Н. Я. Управління безпечністю та якістю швидкозамороженої плодоовочевої продукції :
монографія / Н. Я. Орлова, С. О. Белінська. – К. :
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. –196 с.
2. Осокіна Н. М. Формування якості плодів чорної смородини та її збереження в продуктах консервування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
докт. с.-г. наук : спец. 06.01.15 “Первинна обробка
продуктів рослинництва” / Осокіна Ніна Максимівна. – Умань, 2007. – 40 с.
3. Єрмоліна Г. В. Вплив процесів заморожування і дефростації на збереження якості столового винограду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. с.-г. наук : спец. 06.01.15 “Первинна обробка
продуктів рослинництва” / Єрмоліна Галина Вікторівна. – Київ, 2010. – 21 с.
4. Загорко Н. П. Вплив способів зберігання на
якість плодів солодкого перцю : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец.
05.18.03 “Первинна обробка та зберігання продуктів
рослинництва” / Загорко Надія Петрівна. – Херсон,
2006. – 24 с.
5. Іванова І. Є. Оцінка сортів черешні української
селекції на придатність до заморожування, зберігання
та наступної переробки : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.03 “Первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва” /
Іванова Ірина Євгенівна. – Київ, 2005. – 21 с.
6. Ялпачик В. Ф. Оптимізація технології заморожування баклажанів : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.03 “Первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва” / Ялпачик Володимир Федорович. – Херсон,
2004. – 22 с.
7. Григоренко О. В. Оптимізація елементів технології заморожування плодів сливи : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец.
05.18.03 “Первинна обробка та зберігання продуктів
рослинництва” / Григоренко Олена Віталіївна. –
Херсон, 2006. – 24 с.
8. Кюрчева Л. М. Обґрунтування критеріїв придатності столового винограду до низькотемпературного заморожування : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.15 “Первинна
обробка продуктів рослинництва” / Кюрчева Людмила Миколаївна. – Київ, 2007. – 21 с.
9. Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения витамина C : ГОСТ 24556-89. –
Действует с 1990-01-01. – К. : ИПК Издательство
стандартов, 1991. – 10 с. – (Межгосударственный
стандарт СССР).
10. Продукти з фруктів та овочів. Визначення
розчинних сухих речовин рефрактометричним методом (ISO 2173:2003, IDT) : ДСТУ ISO 2173:2007.
– Чинний від 2009-01-01. – К. : Держспоживстандарт
України, 2010. – 11 с. – (Національні стандарти
України).
11. Медичні вимоги до якості та безпечності
харчових продуктів та продовольчої сировини :
наказ Міністерства охорони здоров’я України від
29.12.2012 року № 1140.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Отже, досліджені зразки
швидкозамороженої капусти броколі визначені конкурентоспроможними та такими, що мають свого
споживача на ринку України. Результати проведених досліджень засвідчують, що вітчизняна продукція дещо поступається продукції закордонного виробництва. Це зумовлює необхідність системних
досліджень особливостей сировини з метою встановлення найбільш придатних сортів до низькотемпературного зберігання; можливих способів попередньої обробки задля стабілізації кольору, смаку та
запаху; температури кристалізації – для обрання
оптимальних режимів заморожування та холодильного зберігання.
Впровадження результатів наукових досліджень
у діяльність вітчизняних підприємств плодоовочевопереробної галузі харчової промисловості сприятиме підвищенню конкурентоспроможності швидкозамороженої продукції та зниженню імпортозалежності. Не менш важливим для забезпечення конкурентоспроможності швидкозамороженої продукції вітчизняного виробництва є урахування під
час формування споживних властивостей потреб
споживачів, на що спрямовані подальші дослідження авторів.
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МОЖЛИВОСТІ НАГРОМАДЖЕННЯ РИБОФЛАВІНУ МУТАНТАМИ
ДРІЖДЖІВ СANDIDA QUILLERMONDII
Анотація. На сучасному етапі вирішення проблеми підвищеного синтезу вітамінів, в тому числі і рибофлавіну, неможливе без детального вивчення механізмів регуляції їх біосинтезу. В роботі висвітлено можливості одержання мутантів, резистентних до дії 8-азагуаніну, та дослідження їх флавіногенної активності. Встановлено, що отримані мутанти не здатні дезамінувати гуанін та його аналоги, тобто вони зберегли
блок гуаніндезамінази. Застосовуючи мутанти з порушеною регуляцією ІМФ-дегідрогенази, досліджено, що
збільшення фонду гуанілових сполук в клітині сприяє нагромадженню значної кількості рибофлавіну під час
вирощування дріжджів на середовищі з великим вмістом заліза. Дослідження мутантів, резистентних до дії
8-азагуаніну, підтверджують гіпотезу про природу пуринового попередника рибофлавіну та відкривають
перспективу використання регуляторних мутантів для одержання високоактивних продуцентів вітаміну.
Ключові слова: дріжджі, синтез вітамінів, рибофлавін, мутанти, гуанін.
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THE POSSIBILITIES OF AGGLOMERATION OF RIBOFLAVIN BY THE
MUTANTS OF СANDIDA QUILLERMONDII YEAST
Аbstract. At present stage the resolution of problem of increased synthesis of vitamins, including riboflavin, is
impossible without a detailed study of the mechanisms of regulation of their biosynthesis. The article highlights the
possibility of obtaining mutants resistant to the action of 8-azaguanine and the study of their flavinogenic activity.
It was found, that obtained mutants are not able to desaminate guanine and its analogues, i.e. they retained the
block of guanindesaminase. Using mutants with impaired regulation of IMF-dehydrogenase, it was investigated
that increasing the fund of guanylic compounds in the cell contributes to the accumulation of large amounts of
riboflavin while growing yeast in the environment with a high iron content. The study of mutants resistant to the
action of 8-azaguanine supports the hypothesis about the nature of purine predecessor of riboflavin and open the
perspective of using regulatory mutants to obtain highly active vitamin producers.
Keywords: yeast, synthesis of vitamins, riboflavin, mutants, guanine.
Постановка проблеми. У зв’язку з потребами
народного господарства і медицини сьогодні значна
увага приділяється виробництву високоактивних
біологічних речовин. З точки зору цих завдань важливим є виробництво вітамінів, зокрема рибофлавіну. Рибофлавін та його коферментні форми з широко
застосувуються як харчові (вітамінізація) і кормові
добавки (премікси, комбікорми), компоненти вітамінних комплексів та інших форм. На сучасному
етапі вирішення проблеми підвищеного синтезу

вітамінів неможливо без детального вивчення механізмів регуляції біосинтезу цих сполук.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню механізму флавіногенезу присвячені роботи Хіннея, Шавловского, Сибірного, Диканської,
Кшемінської, Логвиненко, Бахера, Лінгенса та ін.
Вивчення природи пуринового попередника рибофлавіну свідчить про те, що, можливо, з гуанілових нуклеотидів будується ізоалаксазинова частина
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молекули рибофлавіну. В цьому аспекті цікавим є
вивчення механізму регуляції процесів, які забезпечують клітину гуаніловими сполуками. Вважають,
що перспективним є одержання мутантів з пошкодженими механізмами регуляції біосинтезу гуанілової кислоти. Можна припустити, що у клітинах мутантів створюється надлишок гуанілових сполук, які
використовуються для біосинтезу рибофлавіну.
Такими мутантами можуть бути штами мікроорганізмів, стійкі до дії природних репресорів.

одержані нами мутанти дріжджів, було досліджено
форму клітин живих препаратів фазовоконтрастним
мікроскопуванням на мікроскопі МБІ-6. Препарати
готували з культур штамів дріжджів, які виросли на
агаризованому суслі. Виявилося, що стійкі до дії 8азагуаніну мутанти дріжджів зберегли морфологічні
зміни, характерні для вихідної культури дріжджів
Candida quilliermondii H-101 і між собою майже не
відрізнялися (рис. 1).

Постановка завдання. Метою роботи було одержання мутантів, резистетнтних до дії аналога гуаніну – 8-азагуаніну та дослідження їх флавіногенної
активності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відомо, що регуляторні мутанти можна одержати, використовуючи селекцію, за допомогою аналогів метаболітів. Це так звані резистентні до дії аналогів
мутанти. В нашій роботі таким аналогом гуаніну був
використаний 8-азагуанін.
Вихідною культурою для одержання мутантів,
резистентних до дії 8-азагуаніну, були штами дріжджів Н-101 Candida quillirmondii з блокованою гуаніндезаміназою. На відміну від прототрофної культури
штам Н-101 не використовував гуанін як єдине джерело азоту. Аналог гуаніну 8-азагуанін значно пригнічував ріст мутанта Н-101. Для вирощування дріжджів Candida quillirmondii використовували середовище Беркхольдера, простерилізоване в автоклаві
протягом 15 хвилин за тиску 0,5 атм. Його засівали
суспензією дводобової культури дріжджів, вирощеної на сусло-агарі. Дріжджі культивували на круговій
качалці із швидкістю 200 об./хв в 50 мл колбах Ерленмейера, які містили 10 мл середовища. Вирощування
дріжджів проводили за температури 29 ˚С.
Для виділення мутантів використовували метод
відбитків. З культури дріжджів Candida quillirmondii
готували суспензію у фізіологічному розчині, яка
містила 106 клітин у 1 мл. Клітини опромінювали
ультрафіолетовою лампою БУФ-15 з довжиною хвилі 254 нм протягом семи хвилин і висівали у пробірки з середовищем Беркхольдера, в яке додавали
8-азагуанін з розрахунку 40 мг/л. Як контроль використовували середовище без цього пурину. Дріжджі
інкубували чотири дні на апараті для інкубування
тканин. Для наступних досліджень відбирали пробірки з дріжджами, в яких ріст був однаковий з
контролем, і висівали на чашки Петрі з агаризованим середовищем Беркхольдера з розрахунку 100150 колоній на одну чашку. Інкубацію дріжджів
проводили в термостаті за температури 29 ˚С. Через
три доби робили відбитки на мінімальне середовище, в якому гуанін був єдиним джерелом азоту. Було
досліджено 8450 колоній. Колонії дріжджів, які не
росли на мінімальному середовищі, були відсіяні на
сусло-агар як шукані мутанти. В дослідах нами були
використані також аналогічні мутанти, одержані на
кафедрі мікробіології Львівського національного
університету. Частота появи мутантів становила
0,07% за 2-3-відсоткового виживання клітин після
опромінення ультрафіолетовими променями. Щоб
перевірити, чи зберегли морфологічні зміни

Рис. 1. Клітини мутантів дріжджів C.
Quilliermondii, резистентні
до дії 8-азагуаніну
Під час мікроскопування, у поляризованому світлі
вихідної культури дріжджів Н-101 Candida quillirmondii, вирощеної на середовищі Беркхольдера з
гуаніном, було знайдено кристали цього пурину у
вакуолярному апараті клітин. Встановлено, що і у
резистентних до дії 8-азагуаніну штамів дріжджів
спостерігається аналогічне явище. Це ще раз підтвердило, що мутанти, резистентні до дії 8-азагуаніну, не здатні дезамінувати гуанін та його аналоги,
тобто вони зберегли блок гуаніндезамінази.
Флавіногенну активність штамів дріжджів Candida quilliermondii, резистентних до дії 8-азагуаніну,
перевіряли на середовищі Беркхольдера з високим
вмістом заліза (0,2 мг/л). Біомасу визначали турбодинамічним методом на фотокалориметрі ФЕК-М в
кюветі ємністю три мл при зеленому світлофільтрі.
Рибофлавін визначали флуориметричним та спектрофотометричним методами. Флуоресценція зразків, що містили рибофлавін, замірялась на флуориметрі ЕФ-3. Спектрофотометрично рибофлавін визначали на спектрофотометрі СФ-4 А при довжині
хвилі 445 нм. Для очищення культуральної рідини
використовували властивість вугілля звязувати вітаміни, коферменти та похідні нуклеїнових кислот з
наступним вимиванням останніх певними системами розчинників.
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Таблиця 1
Нагромадження біомаси та рибофлавіну мутантами дріжджів
Candida quilliermondii, резистентних до дії 8-азагуаніну
Штам
Н - 101
1
2
3
4
5
6
7
9
11
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
29
30
31
33
34
35
37
38
39
43

Біомаса, мг/мл
4,09  0,18
1,95  0,34
1,60  0,20
1,53  0,04
1,97  0,18
1,73  0,03
1,94  0,05
1,87  0,07
1,87  0,21
0,85  0,19
2,18  0,12
2,53  0,11
2,19 0,08
1,72  0,04
2,28 0,06
1,65  0,06
2,21  0,05
2,00 0,17
1,95  0,24
1,91  0,06
2,11  0,19
1,93  0,20
2,24  0,06
2,71  0,09
2,00 0,19
2,52  0,06
1,76  0,06
1,56  0,10
1,97 0,03
1,96  0,10
2,58 0,07
2,14  0,09
1,99  0,10

Рибофлавін, мкг/мг сухих клітин
0,149  0,00
0,370 0,09
0,367  0,04
0,740  0,08
0,71 2 0,04
1,091  0,09
0,661 0,09
0,762 0,04
0,728  0,07
0,399  0,04
0,405  0,03
0,452  0,04
0,473  0,05
0,640 0,06
1,077  0,08
1,037  0,12
1,049  0,13
1,770  0,10
0,635  0,05
0,394 0,03
0,649  0,03
0,986  0,09
0,526 0,03
1,031  0,06
0,436  0,05
0,516  0,19
1,276  0,16
0,331 0,13
1,652 0,18
2,039 0,23
1,453  0,72
1,134  0,114
0,660  0,09

надлишки гуанілових сполук можуть нагромаджуватись в культуральній рідині на клітинах досліджуваних
мутантів. У звязку з цим, досліджувався вміст УФабсорбуючих речовин у культуральній рідині та у
водних екстрактах клітин штамів, що синтезували
більше 1 мкг рибофлавіну на 1 мг сухих речовин.
З чотирьох добових культур мутантів, вирощених на середовищі Беркхольдера, відділяли клітини
від культуральної рідини центрифугуванням пр.
6000 об./хв протягом 15 хвилин. Осад промивали
дистильованою водою і заливали клітини певним
об’ємом гарячої дистильованої води. Екстракцію пуринів з клітин проводили на киплячій водяній бані
протягом 20 хвилин. Нагромадження УФ-абсорбуючих речовин у культуральній рідині та водних екстрактах клітин оцінювали за оптичною густиною,
виміряною при 260 нм та рН 2,0. Для ідентифікації
УФ-абсорбуючих речовин спектри поглинання культуральної рідини мутантів дріжджів вимірювали за
оптичною густиною на спектрофотометрі СФ-4 А в

Дані про нагромадження біомаси та синтез рибофлавіну мутантами дріжджів Candida quilliermondii,
резистентних до 8-азагуаніну, представлені в табл. 1.
Порівнянно з вихідною культурою дріжджів
Н-101, біомаса одержаних мутантів була значно
менша. Штам Н-101 нагромаджував до 4 мг сухої ваги в 1 мл середовища, а мутанти, резистентні до дії
8-азагуаніну, – від 0, 85 до 2,70 мг/мл. Майже всі мутанти резистентні до дії 8-азагуаніну, синтезували в
3-14 разів більше рибофлавіну, ніж вихідна культура
Н-101. Найбільш активним продуцентом рибофлавіну виявився штам №37, який синтезував до
2,039 мкг вітаміну на 1 мг сухих речовин. Про підвищений синтез рибофлавіну мутантами свідчить наявність кристалів рибофлавіну в культурах деяких штамів, вирощених на агаризованому середовищі (рис. 2).
Виходячи з того, що одержані мутанти можливо
мають пошкоджені механізми регуляції біосинтезу
ІМФ – дегідрогенази (першого ферменту на шляху
утворення гуанілової кислоти), можна припустити, що
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межах 220-440 нм при рН 2,0 із 12,0. Для з’ясування
природи УФ-абсорбуючих речовин розрахували
константи Е250/Е260 та Е280/Е260.

системі ізомасляна кислота – Н2О-NH3. В інших системах розчинників плями абсорбції і флуоресценції
майже не зсувалися з лінії старту (Rf = 0).
Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямі. На сучасному етапі актуальними є питання виробництва вітамінів, зокрема рибофлавіну, який широко використовується у
харчовій промисловості для вітамінізації продукції,
як кормова добавка, в медицині тощо. Питання про
те, які пуринові сполуки використовуються клітиною для побудови рибофлавіну, не є остаточно вирішеним. Застосовуючи мутанти з порушеною регуляцією ІМФ-дегідрогенази, досліджено, що збільшення фонду гуанілових сполук в клітині сприяє нагромадженню значної кількості рибофлавіну під час
вирощування дріжджів на середовищі з великим
вмістом заліза. Отримання мутантів дріжджів, резистентних до дії 8-азагуаніну, є цікавим не тільки з
теоретичного погляду. Відкривається перспективний метод одержання високоактивних продуцентів
рибофлавіну – мутантів з порушеним механізмом
регуляції біосинтезу попередників вітаміну. Дослідження мутантів, резистентних до дії 8-азагуаніну,
ще раз підтверджують гіпотезу про природу пуринового попередника рибофлавіну та відкривають перспективу використання регуляторних мутантів для
одержання високоактивних продуцентів вітаміну.

Рис. 2. Кристали рибофлавіну, виявлені у
культурі мутанта № 21 на агаризованому
середовищі, фазовий контраст, збільшення 700-х
За характером УФ-абсорбуючих речовин які
нагромаджувалися у культуральній рідині, мутанти
поділилися на чотири групи. Мутанти першої групи
нагромаджують речовини, спектрофотометричні константи (СФК) яких перебувають в межах 0,65-0,85,
другої групи – в межах 0,23-1,34, третьої групи – в
межах 0,39-1,16, четвертої групи – в межах 0,60-0,86.
Ці дані свідчать про те, що мутанти різних груп
нагромаджують різні за природою речовини. Найбільша кількість УФ-абсорбуючих речовин визначена у мутантах другої групи, які нагромаджують до
7,7 одиниць Е260 – густини на 1 мл або 2,4 на одиницю біомаси. Слід зазначити, що вихідна культура
дріжджів і мутанти Н-101 нагромаджують лише до
1,70 од./мл або 0,32 од./од. біомаси.
Поділ мутантів на групи за природою УФ-абсорбуючих речовин корелює в якійсь мірі з нагромадженням рибофлавіну в культуральній рідині. Так,
мутанти першої, третьої і четвертої груп нагромаджують близько 1,0 мкг рибофлавіну на 1 мг сухих
речовин, а другої групи значно більше – до 3,0 мкг
на 1 мг сухих речовин. Ідентифікацію природи
УФ-абсорбуючих речовин, що нагромаджуються у
культуральній рідині окремих мутантів, проводили
шляхом зняття спектрів поглинання в ультрафіолетовій зоні, використовуючи метод паперової хроматографії. Для очищення від зайвих органічних домішок нативну культуральну рідину пропускали через
колонки з активованим вугіллям. Концентрована під
вакуумом і очищена культуральна рідина була
нанесена на смужки хроматографічного паперу і
розділена в різних системах розчинників. Крім плям
абсорбації, характерних для пуринових похідних на
хроматограмах в ультрафіолеті виявили плями з
голубою флуоресценцією.
Речовини, що нагромаджуються у культурі мутантів та у вихідного штама дріжджів Н-101, розділяються на плями абсорбції в системі ізопропанол
2Н НСl і визначені лише як плями флуоресценції в
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ГОРІЛОК НА МІНЕРАЛЬНІЙ ВОДІ
Анотація. Проведено дослідження фізико-хімічних та органолептичних показників горілки, приготованої на мінеральній природній столовій воді, та порівняно їх з показниками підготовленої води з місцевого
джерела. Під час дослідження використано мінеральну природну столову воду слабкої мінералізації (9,10,3 г/дм3). У процесі встановлення показників якості горілок доведено, що горілка на мінеральній природній
воді та горілка на підготовленій воді мають наближені фізико-хімічні характеристики. Шляхом дегустації визначено, що горілка на мінеральні природній столовій воді не має яскраво вираженого спиртового
присмаку, їй властивий чистий м’який смак, тоді як горілка на воді з місцевого джерела характеризується
більш різким ароматом і менш вираженим смаком. Тому виробництво горілки на мінеральній воді забезпечує розширення асортименту цього продукту високої якості за рахунок створення нового сорту,
збагаченого комплексом мінеральних солей і мікроелементів, необхідних для людини.
Ключові слова: горілка, мінеральна природна столова вода, фізико-хімічні показники, дегустація,
технологія.

Blisch R. O.,
Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Food Technologies and
Hotel&Restaurant Business, Lviv University of Trade and Economics, Lviv
Petryshyn N. Z.,
Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Food Technologies and
Hotel&Restaurant Business, Lviv University of Trade and Economics, Lviv
Bogoslavets N. I.,
Master’s degree student, Lviv University of Trade and Economics, Lviv
Maksymiv T. M.,
Master’s degree student, Lviv University of Trade and Economics, Lviv

EXAMINATION OF THE QUALITY OF VODKAS ON MINERAL
WATER
Abstract. Implemented researches of physical, chemical and organoleptic characteristics of vodka, prepared
on natural mineral table water and compared with the one prepared on local spring water. During the study used
the natural mineral table water of mild mineralization (9,1-0,3 g dm3). In the process of establishing quality indicators of vodkas is proved that vodka on natural mineral water and vodka on prepared spring water demonstrated
approximative physical and chemical characteristics. By degustation determined that vodka on natural mineral
table water has no strongly pronounced alcohol aftertaste and has pure soft taste, while vodka on local spring water
is characterized by a sharp flavor of alcohol and a less pronounced taste. Therefore, the production of vodka on
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mineral water provides diversification of the product range of high quality by creating of a new variety enriched
with the set of mineral salts and microelements necessary for human body.
Keywords: vodka, natural mineral table water, physical and chemical properties, degustation, technology.
Постановка проблеми. Серед великої кількості
продуктів, що створені та споживаються людством,
є горілка. Цей продукт має особливе значення за
своїм різноманітним впливом на людське суспільство, на відносини людей і на проблеми, які виникають
між ними.
Процес приготування горілок складається з таких основних технологічних процесів [1]: приймання ректифікованого спирту, підготовка води, приготування водно-спиртової суміші, попереднє фільтрування й обробка активним вугіллям, фільтрування
горілки і доведення міцності до стандартної (коригування), розлив горілки в пляшки.
Завданнями працівників горілчаної промисловості є значне підвищення органолептичних і фізико-хімічних показників якості горілок, впровадження нових ефективних способів виробництва продукції з урахуванням раціонального використання
сировини [2, 3].
У реалізації цих завдань важливу роль повинні
відіграти наукові дослідження, спрямовані на вдосконалення та інтенсифікацію технологічних процесів,
підвищення ефективності виробництва і поліпшення
якості продукції, що випускається. Вирішення цих
проблем повинно опиратися на сучасні досягнення
науки і техніки. Нові технології мають бути універсальними, придатними як для великих підприємств,
так і для підприємств малого і середнього бізнесу.
На сьогодні значна кількість компаній з виробництва горілок випускають цей продукт з використанням мінеральної природної столової води. Проте
досліджень у цій сфері не достатньо, і рішення застосування мінеральної води для виробництва горілок не обґрунтовані.
Об’єкт дослідження – технологія горілок на
основі мінеральної природної столової води.
Предмет дослідження – покращання якості горілок з використанням мінеральної природної столової води.
Мета дослідження – дослідити фізико-хімічні
та органолептичні показники горілки, приготованої
на мінеральній природній столовій воді, та порівняти їх з показниками підготовленої води з місцевого джерела.
Методи дослідження – фізико-хімічні, органолептичні.

На сьогодні для одержання горілки з високими
органолептичними показниками (не менше 9,75 бала) використовують воду питну, що підготовується
відповідно до Технологічного регламенту на виробництво горілок і лікеро-горілчаних напоїв [5] та
СОУ [6], і спирт класу “Люкс”.
Відомі горілки, які одержують на мінеральній
воді. Чи доцільно це?
Так, наприклад, вода з Мізунського джерела особлива, адже вона дуже чиста і досконала від природи,
має унікальні показники жорсткості, низький рівень
природної мінералізації і природні цілющі властивості. Ця вода використовується для створення
першої горілки на мінеральній воді “Мороша”.
Відомий також спосіб виробництва горілки “Белебеєвська”, що передбачає приготування водноспиртової рідини шляхом змішування пом’якшеної
питної води, мінеральної води і спирту етилового
ректифікованого вищого ступеня очищення, попередню фільтрацію сортівки, очищення її на вугільно-очисній батареї, остаточну фільтрацію, витримку
і розлив горілки [7].
Недоліком одержання цієї горілки є те, що отримана за такої технології горілка нестабільна під час
зберігання. Оскільки у процесі тривалого зберігання
компоненти, зокрема залізо, йод та інші, які входять
до складу мінеральної води, піддаються окисленню,
то утворюються осади у пляшках, що з часом погіршують органолептичні показники стабільності горілки.
Також відомий спосіб приготування горілки
“Тагарська”, для виготовлення якої використовують
мінеральну воду з Тагарського джерела [8], розташованого поблизу Красноярська (Росія). Ця вода
належить до гідросульфітно-сірководневих вод. Технологією передбачено введення лимонної кислоти в
мінеральну воду, що запобігає окисленню заліза,
йоду й інших елементів та забезпечує отримання
стабільного продукту в процесі зберігання. Тобто
вперше лимонна кислота застосовується за новим
призначенням, а саме як стабілізуючий компонент
мінерального складу солей та інших компонентів.
Постановка завдання. Враховуючи вищезазначене, недостатньо науково обґрунтовано застосування мінеральної води для виробництва горілок.
Тому доцільно провести дослідження фізико-хімічних та органолептичних показників горілки, приготованої на мінеральній природній столовій воді, та
порівняти їх з показниками підготовленої води з
місцевого джерела.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Ніщо так не веселить компанію дорослих людей, як
хороший алкоголь. І хоча про шкоду спиртовмісних
напоїв можна говорити багато, їх кількість на наших
столах не зменшиться. Тому вкрай важливо знати,
які з алкогольних продуктів є менш шкідливими для
споживання.
Органолептичні показники горілок та горілок
особливих прямо залежать від якості води, спирту,
сорбентів і технології процесу обробки сортівки
сорбентами [4].

Виклад основного матеріалу дослідження. У
процесі дослідження використовували мінеральну
воду з Мізунського джерела. Ця мінеральна природна столова вода гідрокарбонатно-кальцієва слабкої
мінералізації (9,1-0,3 г/дм3), слабко лужна, характеризується стабільністю фізико-хімічного складу,
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Таблиця 1
Органолептичні показники води

Назва показника, одиниця вимірювання

Значення показника для виробництва
мінеральна природна
вода з міського
столова вода
водопроводу

Запах за температури 20оС і під час нагрівання води до температури 60оС, бал

0

0

Смак та присмак за температури 20оС, бал

0

0

Забарвленість, градус

1,1

1,5

Мутність, мг⁄дм³

0,1

0,2

вмістом біологічно активних компонентів та сполук.
Для приготування сортівки обрали також спирт
класу “Люкс” згідно з ДСТУ 4221 та користувалися
технологічною інструкцією [9].
Для виробництва горілок і лікеро-горілчаних
напоїв завод повинен забезпечуватися водою, яка б
відповідала вимогам СОУ 15.9-37-237:2005 “Вода
підготовлена для лікеро-горілчаного виробництва”.

Метод контролю
Згідно з ГОСТ
3351
Згідно з ГОСТ
3351
Згідно з ГОСТ
3351
Згідно з ГОСТ
3351

Вихідна вода має бути безбарвною, прозорою, без
стороннього смаку і запаху.
Для одержання горілки воду з міського водопроводу готували так: спочатку пропускали через пісочні фільтри, потім через вугільні колони, Na-катіонітовий фільтр і зворотноосмотичну установку та
кремнієві колони.
Таблиця 2

Фізико-хімічні показники підготовленої води
Мінеральна
природна
столова вода
0,08

Вода з
міського
водопроводу

Метод контролю

0,1

Згідно з ГОСТ 4151,
ДСТУ ISO 6059

Не більше 2,0

2,0

2,0

Згідно з ISO 9963-1

Не допускається

-

-

Згідно з ISO 9963-2

Не більше 2,0

1,4

1,6

Не більше 350,0

300

320

Не більше 0,05

0,05

0,05

Згідно з ГОСТ 4011,
ГОСТ 26928

Не більше 0,05

0,03

0,05

Згідно з ГОСТ 4974

Не більше 50,0

40

40

Згідно з ГОСТ 4389

Не більше 60,0

55

50

Згідно з ДСТУ 4089,
ГОСТ 4245

Не більше 5,0

4,0

5,0

Згідно з ГОСТ 4389

Не більше 0,05

0,05

0,03

Не більше 0,05

0,05

0,05

Масова концентрація
нітратів (за NO3-), мг/дм3

Не більше 5,0

5,0

4,0

Масова концентрація
нітритів (за NO2-),
мг/дм3

Не більше 0,1

0,1

0,1

Назва показника,
одиниця вимірювання
Жорсткість загальна,
ммоль/дм3
Лужність загальна,
ммоль/дм3
Лужність вільна,
ммоль/дм3
Окислюваність
перманганатна, мг
О2/дм3
Сухий залишок, мг/дм3
Масова концентрація
заліза (Fe, сумарно),
мг/дм3
Масова концентрація
марганцю, мг/дм3
Масова концентрація
сульфатів, мг/дм3
Масова концентрація
хлоридів, мг/дм3
Масова концентрація
силікатів, мг/дм3
Масова концентрація
ортофосфатів, мг/дм3
Масова концентрація
поліфосфатів, мг/дм3

Показник питної води
згідно з СОУ 15.9-37237:2005
Не більше 0,1
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Згідно з ГОСТ
23268.12,
ISO 8467
Згідно з ГОСТ
18164

Згідно з ГОСТ
18309
Згідно з ГОСТ
18309
Згідно з
ДСТУ 4078,
ГОСТ 18826
Згідно з
ГОСТ 4192

Мінеральну природну столову воду слабкої мінералізації попередньо відстоювали і скеровували
на Na-катіонітовий фільтр для пом’якшення і механічного очищення через пісочний фільтр, заповнений
кварцевим піском з розміром частинок 0,5-0,8 мм, для
забезпечення показника прозорості.
Згідно з дослідженнями фізико-хімічні показники мінеральної природної столової води та води з
міського водопроводу фактично не відрізняються.
Органолептичні показники свідчать, що вода з

створення нового сорту, збагаченого комплексом мінеральних солей і мікроелементів, необхідних для
людини. Також використання мінеральної води
спрощує технологію її приготування і не вимагає
додаткового обладнання та допоміжних дефіцитних
матеріалів. Таким чином, отримана горілка має високі органолептичні показники і характеризується
тривалою стабільністю.

Таблиця 3
Органолептичні показники горілок і горілок особливих
Органолептичні
показники
Зовнішній вигляд
Колір
Смак
Аромат

Показники горілки з використанням води
з міського водопроводу
Прозора рідина
Безбарвний
М’який, властивий горілці
Характерний горілчаний; з легким
Ароматом житніх сухарів

мінеральної природної столової
Прозора рідина
Безбарвний
М’який
Характерний горілчаний
Таблиця 4

Фізико-хімічні показники горілок
Показники горілки з використанням води
з міського
мінеральної природної
водопроводу
столової

Фізико-хімічні показники
Міцність, % об.
Об’єм соляної кислоти с = 0,1 моль/дм , витрачений на
титрування 100 см3 горілки, см3, не більше
Масова концентрація альдегідів у перерахунку на
оцтовий в безводному спирті, мг/дм3, не більше
Масова концентрація сивушного масла в перерахунку
на суміш ізоамілового та ізобутилового спиртів (3:1) у
безводному спирті, мг/дм3, не більше
Масова концентрація ефірів у перерахунку на оцтовоетиловий ефір у безводному спирті, мг/дм3, не більше
Об’ємна частка метилового спирту в безводному спирті,
%, не більше

40

40

2,5

2,5

2,0

2,0

3,2

2,0

20,0

18,0

0,03

0,03

3

міського джерела не має характерного блиску порівняно з мінеральною природною столовою водою,
що можна пояснити способом підготовки цієї води.
Під час визначення показників якості горілок
доведено, що горілка на мінеральній природній воді
та горілка на підготовленій воді мають наближені
фізико-хімічні показники.
Шляхом дегустації було доведено, що горілка на
мінеральні природній столовій воді не має яскраво
вираженого спиртового присмаку, характеризується
чистим м’яким смаком, тоді як горілці на воді з
місцевого джерела властивий більш різкий аромат і
менш виражений смак.
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ВПЛИВ МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ НА ПОЛІПШЕННЯ
МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ ОВОЧЕВИХ КОНСЕРВІВ
Анотація. Досліджено можливість використання морських водоростей у рецептурах овочевих консервів з метою підвищення їх біологічної цінності. Наведено порівняльний мінеральний склад капустяних овочів, а також ламінарії та цистозіри, які рекомендують вводити в овочеві консерви у кількості 4-8% до
маси основної сировини. Встановлено, що використання морських водоростей у виробництві консервів дозволяє компенсувати нестачу в організмі людини біологічно цінних мінеральних елементів. Доведено, що розроблені овочеві салати із ламінарією та цистозірою характеризуються підвищеним вмістом мікроелементів, особливо йоду та селену, які є необхідними для профілактики йододефіцитних станів та забезпечення
нормальної функції щитоподібної залози.
Ключові слова: овочеві консерви, салати, капустяні овочі, ламінарія, цистозіра, мінеральний склад, йод.
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IMPACT OF MARINE ALGAE ON IMPROVEMENT OF MINERAL
COMPOSITION OF CANNED VEGETABLES
Abstract. The possibility of using marine algae in recipes of canned vegetables to improve their biological value
is researched. Comparative mineral composition of cabbage vegetables is suggested as well as Laminaria and
Cystoseira, that recommended for introduction into canned vegetables in quantity 4-8% to weight of basic raw
materials. It is established that the use of marine algae in the production of canned food allows to compensate
shortage of biologically valuable mineral elements in the human body. It is proved that developed vegetable salads
with Laminaria and Cystoseira are characterized by a high content of micronutrients, especially iodine and
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selenium, which are essential for the prevention of iodine deficiency states and ensurement the normal function of
the thyroid gland.
Keywords: canned vegetables, salads, cabbage vegetables, Laminaria, Cystoseira, mineral composition, iodine.
Постановка проблеми. Овочеві консерви – харчові продукти рослинного походження, які спеціально оброблені та придатні для довготривалого зберігання. Більшість плодів та овочів є швидкопсувними
продуктами. Саме тому використання різних методів консервування забезпечує здатність зберегти їх
споживні властивості протягом тривалого часу.
Однак відомо, що у процесі консервування дещо
змінюються вихідні властивості свіжої сировини,
внаслідок чого продукти переробки овочів набувають нових властивостей.
На сучасному етапі основні напрями розвитку
консервної промисловості в Україні спрямовані на
підвищення якості та харчової цінності консервованої продукції за одночасного зниження калорійності
та збагачення її мікронутрієнтами, дефіцит яких
спостерігається у раціоні харчування населення
України.
Разом з іншими сполуками до мікронутрієнтів
належать і мінеральні речовини, які містяться у продуктах харчування у дуже малих кількостях – міліграмах або мікрограмах. Вони не є джерелами енергії, але беруть участь у засвоєнні їжі, регуляції функцій, здійсненні процесів росту, адаптації та розвитку
організму.
Формування раціону здорового харчування населення, на основі концепції збалансованості харчових речовин, створює передумови щодо розширення
асортименту продуктів з підвищеною біологічною
цінністю. Недостача макро- і мікроелементів зумовлює ризики виникнення хронічних захворювань, а
також знижує функціональну активність імунної
системи людини.
Одним зі способів вирішення проблеми щодо
подолання нестачі в організмі людини дефіцитних,
есенціальних речовин є корекція харчового раціону
людини, яка спрямована на створення продуктів

харчування, збагачених біологічно активними речовинами з широким спектром дії.
Перспективним джерелом макро- та мікроелементів є морські водорості, які рекомендують вносити до рецептури багатьох харчових продуктів,
зокрема і овочевих консервів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема забезпечення населення раціональним та збалансованим харчуванням на сьогодні є надзвичайно
актуальною. Основний напрямок досліджень у цій
галузі – розробка харчових продуктів з використанням натуральної рослинної сировини, багатої есенціальними біологічно цінними складовими, серед
якої особливе місце займають морські водорості.
Дослідженню споживних властивостей та розробці
технології харчових продуктів із застосуванням
морських водоростей присвячені численні праці
вітчизняних і закордонних вчених: В. Н. Корзуна,
М. Ф. Кравченка, М. І. Пересічного, М. П. Головко,
Г. Б. Рудавської, В. І. Дробот, Г. В. Дейниченка,
І. П. Козяріна, І. В. Сирохмана та ін.
Постановка завдання. Порівняти та проаналізувати мінеральний склад капустяних овочів та
морських бурих водоростей, які використано як основну та допоміжну сировину у виробництві овочевих консервів; дослідити мінеральний склад розроблених овочевих салатів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Пріоритетним напрямом розвитку харчової промисловості сьогодення є розробка нових видів продуктів
функціонального призначення, які, завдяки своєму
фізико-хімічному складу, здатні запобігти дефіциту
речовин, необхідних для повноцінного функціонування організму людини.
Таблиця 1

Мінеральний склад капустяних овочів [1, 2, 3]
Вид капустяних овочів
Мінеральний склад
Макроелементи, мг/100 г
Калій
Кальцій
Магній
Натрій
Фосфор
Мікроелементи, мкг/100 г
Залізо
Йод
Марганець
Мідь
Селен

капуста
білоголова

капуста
цвітна

капуста
броколі

капуста
кольрабі

185
48
16
13
31

210
26
17
10
51

229
31
16
32
52

370
46
30
10
50

625
3
170
75
0,3

1400
132,0
18,0
0,6

520
151,0
48,0
1,2

600
139,0
129,0
0,7

100

Нами було розроблено консерви овочеві (салати), основною сировиною яких були капустяні овочі: капуста білоголова (салат “Осінь”), цвітна (салат
“З цвітної капусти”), броколі (салат “Смакота”) та
кольрабі (салат “Подільський”). Крім цього, було
використано перець солодкий, цибулю ріпчасту,
моркву, зелений горошок та помідори зелені. З метою збагачення овочевих салатів дефіцитними для
них мінеральними сполуками, у рецептурах замінено частину основної сировини на ламінарію чи цистозіру.
Капустяні овочі є цінною сировиною для виробництва овочевих консервів, оскільки мають високу
харчову і біологічну цінність. Корисність капустяних овочів визначається вмістом мінеральних солей,
а також вуглеводів, білкових речовин, різних вітамінів, органічних кислот тощо.
Мінеральні речовини, зокрема й ті що містяться
в капустяних овочах, забезпечуючи життєдіяльність
і розвиток організму, характеризуються високою
біологічною активністю та беруть участь в окисновідновних процесах, обміні речовин, кровотворенні,
формуванні кісткової тканини, впливають на протидію організму різним захворюванням. Жоден біохімічний і фізіологічний процес не відбувається без
участі макро- і мікроелементів. Саме це є підставою
називати їх біоелементами.

капусти. За кількістю солей натрію капуста броколі
перевищує капусту цвітну, білоголову та кольрабі у
3 рази. Відмінним джерелом магнію є капуста кольрабі, у якій його накопичується у 3 рази більше, ніж
у інших капустяних овочах. Цвітна капуста є цінними джерелом солей заліза.
Калій, що міститься у капусті, зміцнює м’язи
тіла людини та допомагає роботі серця, солі кальцію
необхідні для утворення кісткової тканини, солі
заліза – для підтримки нормального складу крові, а
марганцю – для нормалізації обміну речовин. Вміст
йоду робить білоголову капусту незамінною для
харчування людей з порушенням функцій щитовидної залози. Наявність міді надає капусті, зокрема
кольрабі, особливу роль у харчуванні хворих з ураженою нервовою системою [4].
Відповідно, переважають у складі салатів на
основі капустяних овочів такі мінеральні сполуки,
як калій, кальцій (засвоєння якого з капустяних овочів організмом достатньо складне), фосфор, залізо,
марганець і мідь. З метою збагачення готових виробів дефіцитними для капустяних овочів мінеральними сполуками, зокрема йодом, селеном та іншими,
до їх складу було введено морські водорості. Мінеральний склад морських водоростей представлено в
табл. 2.

Таблиця 2
Мінеральний склад морських бурих водоростей (на 100 г сухих речовин) [5
Мінеральні речовини, мг
Натрій
Кальцій
Фосфор
Магній
Калій
Залізо
Марганець
Кобальт
Йод
Цинк
Мідь
Селен

Вміст
цистозіра
3880
1170-2875
96-180
505-1050
8750
31,0-90,0
8,6-15,0
0,5-1,1
75-114
4,75
1,0-2,2
7,5-27,0

ламінарія
2800
1875-2800
98-230
400-1100
5500-5600
10,0-22,5
0,5-1,9
0,5-1,9
250,0-300,0
2,5-2,7
0,4-1,0
5,0-11,2

Мінеральний склад капустяних овочів, використаних у ролі основної сировини у рецептурах
овочевих консервів, вказано в табл. 1.
Капустяні овочі – цінне джерело багатьох дефіцитних макро- та мікроелементів. Як видно з табл. 1,
у їх мінеральному складі переважає калій. Він бере
активну участь у метаболізмі клітин, сприяє нервово-м’язовій діяльності, поліпшує роботу м’язів організму, регулює внутрішньоклітинний тиск.
Слід зазначити, що за вмістом кальцію кольрабі
та білоголова капуста перевищують картоплю у 4,8
раза, а цибулю ріпчасту – на 17 мг/%. Найвищим
вмістом калію вирізняється капуста кольрабі, у складі якої його у 1,6-2 рази більше, ніж в інших видах

зостера
2700
4240
106
829
696-1720
307
25
0,37
79-100
7,6
1,56
11,31

Упродовж 1990-2001 рр. вченими Наукового
центру радіаційної медицини проведено дослідження морських водоростей Азовського та Чорного морів. Найбільш корисними та перспективними серед
них виявилися цистозіра чорноморська та квіткова
рослина зостера, 2 г яких забезпечують добову потребу людини в йоді, марганці, селені. У лабораторії
радіаційної гігієни харчування Наукового центру
радіаційної медицини АМН України проведено дослідження з вивчення хімічного складу цих водоростей та далекосхідної водорості ламінарії (для порівняння). Високий вміст йоду, селену, заліза, кобальту
та інших мікроелементів ставить ламінарію та
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цистозіру, за цими показниками, на перше місце
серед інших харчових продуктів України [1].
Нами було досліджено макроелементний склад
розроблених овочевих консервів (табл. 3).

з цистозірою (941 мг/100 г) та “Осінь” з ламінарією
(914 мг/100 г).
Основною сировиною для розроблених овочевих салатів були капустяні овочі, які бідні на

Таблиця 3
Макроелементний склад овочевих салатів
Овочеві салати
Контрольний зразок
Салат “Осінь” з
ламінарією
Салат “Осінь” з
цистозірою
Контрольний зразок
Салат “З цвітної
капусти з
ламінарією”
Салат “З цвітної
капусти з
цистозірою”
Контрольний зразок
Салат “Смакота” з
цистозірою
Контрольний зразок
Салат
“Подільський” з
цистозірою

Макроелементи, мг/100 г
Ca
Mg
43,9±4,2
17,3±1,5
48,6±4,6
26,6±2,5

Fe
0,63±0,05
1,3±0,11

K
165,0±14,7
218,0±20,0

Na
788,0±76,7
914,0±85,1

P
31,1±2,7
36,7±2,8

1,4±0,12

268,8±23,3

47,4±4,1

27,1±2,5

941,0±87,7

38,2±3,3

0,89±0,07
1,8±0,16

145,9±11,7
250,1±21,5

21,5±1,7
45,8±4,3

13,6±1,2
28,9±2,8

965,3±89,9
992,0±90,2

43,2±4,2
51,9±4,4

2,2±0,18

273,6±22,2

45,2±4,0

29,6±2,7

1001,0±92,2

49,7±4,1

0,52±0,05
2,3±0,17

171,9±15,1
302,0±27,7

14,2±1,4
29,7±2,1

12,9±1,1
31,7±2,3

787,0±76,6
825,0±79,1

45,0±4,3
31,3±2,2

0,54±0,04
1,6±0,11

333,0±29,1
438,0±40,2

41,4±4,0
53,4±4,7

27,0±2,5
25,8±2,3

774,0±75,5
826,0±80,5

45,0±4,3
32,1±2,5

Розроблені овочеві консерви характеризуються
підвищеним вмістом багатьох мікроелементів (табл. 3).
Вдале поєднання капусти кольрабі та морської водорості цистозіри (8% до основної сировини) збагатило салат “Подільський” калієм, кількість якого
зросла до 438 мг/100 г, що у 1,5-2 рази більше, ніж у
інших розроблених салатах. Одночасно це вплинуло
на підвищення вмісту кальцію в цьому салаті – до
53,4 мг/100 г.
Використання 6% водоростей у салатах “З цвітної капусти з ламінарією” та “З цвітної капусти з
цистозірою” та 8% цистозіри у салаті “Смакота”
сприяло збагаченню їх солями кальцію – до 45 та
29,7 мг/100 г відповідно, що більше ніж у 2 рази
перевищило їх вміст у контрольних зразках.
Високий вміст солей магнію і фосфору у бурих
морських водоростях впливає на підвищений вміст
цих елементів у всіх розроблених зразках овочевих
консервів порівняно з контрольними зразками.
Цвітна капуста вирізняється високим вмістом
заліза (до 1400 мг/100 г), а заміна 6% її цистозірою
вплинула на збільшення цього елемента в салаті “З
цвітної капусти з цистозірою” до 2,2 мг/100 г, тобто
у 2,5 раза.
Слід зауважити, що цистозіра, порівняно з ламінарією, містить у 3-4 рази більше заліза, що сприяло
підвищенню його вмісту в салаті “Смакота” − до 2,3
мг/100 г, а його солей у складі контрольного зразка
− в 4,4 раза.
Найбільший вміст натрію виявлено у салатах “З
цвітної капусти з цистозірою” (1000 мг/100 г), “З
цвітної капусти з ламінарією” (992 мг/100 г), “Осінь”

мікроелементи, особливо йод, селен тощо. Тому
перспективним джерелом біологічно цінних речовин, зокрема мікроелементів, для створення овочевих консервів лікувального і профілактичного призначення є морські водорості, які характеризуються
високим їх вмістом.
Нами було також досліджено мікроелементний
склад розроблених овочевих консервів (табл. 4).
Як і слід було очікувати, у розроблених овочевих салатах значно збільшилася кількість мікроелементів, особливо йоду та селену. Варто зауважити,
що їх вміст у готових виробах залежав не від виду
овочів, які використали у рецептурах того чи іншого
салату, а переважно від кількості та якості водорості
(ламінарії чи цистозіри), якою замінили частину
основної сировини під час їх розробки. У результаті
найбільше йоду виявилось в салатах “З цвітної капусти з ламінарією” та “Осінь” з ламінарією – 2200 мкг
та 1570 мкг на 100 г, що у 628 та 523 рази більше,
ніж їх вміст у контрольних зразках відповідно.
У салатах “Смакота”, “Подільський”, “Осінь” з
цистозірою та “З цвітної капусти з цистозірою”
вміст йоду у 2-4 рази менший, ніж у салатах “З цвітної капусти з ламінарією” та “Осінь” з ламінарією,
незважаючи на те, що у салати “Смакота”, “Подільський” водорості вносили по 8% до маси основної сировини. Це пояснюється тим, що у їх рецептурах використали цистозіру, в складі якої йоду
майже в 4 рази менше, ніж у ламінарії.
Значно зріс також вміст селену у розроблених
консервах. Слід зазначити, що необхідною умовою
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організмі людини таких елементів, як селен і кобальт, знижує біодоступність інших есенціальних
мікроелементів. А саме у разі дефіциту селену та
кобальту організм може відчувати ендогенний дефіцит йоду навіть за його достатнього надходження з
продуктами харчування [7].
Кількість кобальту в салатах “Осінь” завдяки використанню по 6% ламінарії та цистозіри збільшилась порівняно з контрольним зразком у 4,3 та 5 разів відповідно.

для засвоєння йоду є дотримання балансу в організмі йоду і селену. Селен є активним центром у таких селеноцистеїнових ферментах, як дейодинази.
Вони беруть дієву участь у нормалізації роботи щитовидної залози. Їх основне завдання полягає у
трансформації тетрайодтироніну в активний тиреогормон. Тільки за таких умов стає можливою ефективна діяльність щитовидної залози. За даними WHO,
близько 43 млн людей постійно страждають від погіршення здоров’я у зв’язку з дефіцитом йоду і
селену в організмі [6].

Таблиця 4
Мікроелементний склад овочевих салатів
Овочеві
салати
Контрольний
зразок
Салат “Осінь”
з ламінарією
Салат “Осінь”
з цистозірою
Контрольний
зразок
Салат “З цвітної капусти з
ламінарією”
Салат “З цвітної капусти з
цистозірою”
Контрольний
зразок
Салат “Смакота” з
цистозірою
Контрольний
зразок
Салат “Подільський” з
цистозірою

I
3,0±
1,1
1570,0±
112,1
365,7±
30,3
3,5±
0,8

Co
3,0±
0,2
12,9±
1,2
14,9±
1,3
2,7±
0,3

Мікроелементи, мкг/100 г
Cu
Zn
Se
78,1±
408,0±
2,1±
6,4
33,3
0,2
95,8±
589,0±
35,4±
8,1
46,9
2,7
104,2±
645,0±
38,6±
9,9
52,2
2,9
54,3±
223,8±
2,3±
4,8
19,3
0,1

2200,0±
198,8

16,7±
1,1

134,1±
11,5

675,0±
59,1

45,6±
3,3

141,0±
12,3

12,5±
1,1

1,7±
0,1

580,0±
46,5

25,8±
2,3

154,0±
13,0

768,3,0±
66,1

52,4±
4,8

149,0±
13,7

12,5±
1,0

1,8±
0,1

1,4±0,1

2,8±0,3

106±
10,2

512±
46,6

2,0±0,2

115,0±
5,3

12,3±
1,1

4,1±
0,4

726,0±46,
1

27,8±2,2

131,6±
12,9

714,0±60
,7

82,0±5,
6

231,0±19,3

14,5±1,3

4,6±
0,3

1,0±0,1

3,0±0,2

80,0±
5,4

534±
42,4

1,3±0,1

160,3±15,1

8,4±
0,7

4,1±
0,4

698,9±43,
3

19,0±1,7

98,9±
8,4

627,0±
49,2

79,4±6,
2

218,0±17,7

9,3±
0,8

4,6±
0,4

Так, у салатах “Осінь” на основі білоголової капусти із додаванням до їх складу по 4% ламінарії та
цистозіри вміст селену становив 35,4 і 38,6 мкг, що
більше, ніж у контрольному зразку у 17 і 18 разів
відповідно. У салатах “З цвітної капусти з ламінарією” та “З цвітної капусти з цистозірою” кількість
селену порівняно з контрольним зразком зросла в 20
та 23 рази відповідно.
Ще більше селену в салатах “Смакота” та “Подільському” (82,0 та 79,4 мкг/100 г відповідно), що
пояснюється високим його вмістом у цистозірі порівняно з ламінарією.
Значно збільшилась концентрація й інших есенціальних мікроелементів. Найбільший вміст кобальту зосереджений у салатах “Смакота”, “З цвітної капусти з цистозірою” та “Подільський” − 27,8, 25,8 та
19 мкг/100 г відповідно, що у 10, 9,6 та 6,3 раза більше
контрольних зразків. Вченими доведено, що нестача в

Mn
165,0±
15,5
221,0±
17,3
222,0±
16,9
69,9±
5,8

F
16,7±
1,3
20,3±
1,7
18,7±
1,3
14,3±
1,3

Cr
4,1±
0,4
4,3±
0,3
4,0±
0,3
2,7±
0,3

Салати “З цвітної капусти з ламінарією” та “З
цвітної капусти з цистозірою” характеризуються
підвищеним вмістом міді та цинку, що у 2,5-2,8 та 33,4 раза більше, ніж у контрольних зразках.
Найбільша концентрація солей марганцю спостерігається у салатах “Смакота” (231 мкг/100 г), “Осінь”
(222 мкг/100 г) та “Подільському” (218 мкг/100 г),
вміст яких у 2, 1,3 та 1,4 раза відповідно перевищує
контрольні зразки.
Дещо зросла також кількість інших мікроелементів під час додавання ламінарії та цистозіри в
овочеві салати.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Таким чином, підтверджено, що овочеві салати, збагачені ламінарією та
цистозірою, – це нові консервовані продукти,
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призначені для систематичного споживання у складі
харчових раціонів всіх вікових груп населення. З їх
допомогою знизиться ризик захворювань, пов’язаних з йододефіцитом, зберігатиметься і поліпшуватиметься здоров’я завдяки наявності в складі фізіологічно цінних інгредієнтів.
На підставі наукових досліджень обґрунтовано
доцільність впровадження у харчування овочевих
салатів із морськими водоростями як високоефективних засобів нормалізації мікроелементного статусу організму та запобігання виникненню захворювань, спричинених нестачею йоду, селену, заліза, міді, цинку, кобальту тощо.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЯГІДНИХ ПОРОШКІВ
У ВИРОБНИЦТВІ ПЕЧИВА ТА БІСКВІТІВ
Анотація. У статті підкреслена актуальність використання продуктів переробки ягід у виробництві
борошняних кондитерських виробів. Проведено порівняльне оцінювання хімічного складу різних видів ягід,
порошки з яких рекомендують застосовувати як сировину для виробництва печива та бісквітів. Показано
високу харчову цінність ягід, яка обумовлена вдалим поєднанням у їх складі вітамінів, мінеральних речовин,
добре засвоюваних вуглеводів та інших біологічно активних сполук. Проаналізовано позитивний вплив порошків з ягід на формування споживних властивостей печива і бісквітних напівфабрикатів та підвищення
їх біологічної цінності. У результаті проведення численних досліджень багатьох вчених рекомендується
використовувати у рецептурах бісквітних напівфабрикатів та печива порошки з плодів обліпихи, горобини
чорноплідної, калини звичайної, чорниці, смородини, ожини, аґрусу, лохини, журавлини, глоду та черемхи.
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PERSPECTIVES OF BERRY POWDERS USING IN COOKIES AND
BISCUITS PRODUCTION
Abstract. The article highlighted the topicality of berries processing products using in the production of flour
confectionery. Conducted a comparative evaluation of the chemical composition of different types of berries,
powders of which are recommended as raw material for the production of cookies and biscuits. Substantiated the
high nutritional value of berries, which is due to apposite combination in their composition of vitamins, minerals,
well digestible carbohydrates and other bioactive compounds. Analyzed the positive impact of berries powders on
the formation of consumer properties of cookies and biscuit semi-products as well as on raising their biological
value. Recommended, as a result of numerous studies of many scientists, to use in recipes of biscuit semi-products
and cookies powders of berries of buckthorn, ashberry, ordinary viburnum, bilberry, currant, bramble, gooseberry,
blueberry, cranberry, hawthorn and bird-cherry tree.
Keywords: cookies, biscuits, berries, berries powders, consumer properties, nutritional and biological value.
Постановка проблеми. Проблема дефіциту біологічно активних речовин, а саме харчових волокон,
вітамінів, мінеральних елементів тощо, є однією з
найбільш актуальних не тільки в Україні, а й в інших
економічно розвинених країнах світу. Збагачення
харчових продуктів – ефективний механізм для ко-

рекції харчування людини. З цією метою використовують нетрадиційну сировину, що містить мікронутрієнти, дефіцит яких досить широко розповсюджений та небезпечний для здоров’я людини.
Аналіз хімічного складу різноманітних борошняних кондитерських виробів доводить, що переважна
більшість з них не відповідає вимогам нутріціології.
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У зв’язку з цим останнім часом розробка та впровадження у виробництво виробів з використанням
продуктів переробки овочів, фруктів та ягід є актуальними.
Сьогодні у кондитерській промисловості спостерігається тенденція створення принципово нового
покоління виробів з використанням порошків із ягід,
які збагачують їх біологічно активними добавками і
позитивно впливають на поліпшення споживних
властивостей виробів та розширення їх асортименту.

Хімічний склад плодів ягід, які використовують
під час виробництва порошків та в майбутньому рекомендуються вводити у рецептури різних видів печива та бісквітних напівфабрикатів, вказано в табл. 1.
Як видно з табл. 1, ягоди можна вважати цінною
сировиною, яка сприяє підвищенню біологічної цінності борошняних кондитерських виробів.
Відмінною особливістю ягід є те, що вони містять
добре засвоювані вуглеводи – глюкозу, фруктозу і сахарозу. Вуглеводи – найбільш розповсюджені в природі органічні речовини. Вони складають 5-10% від
загальної маси плоду, завдяки цим речовинам ягоди
приємні на смак. Найбільше їх міститься у плодах
шипшини, глоду, горобини чорноплідної та аґрусу.
Із полісахаридів у ягодах є геміцелюлоза, клітковина, крохмаль та пектинові речовини.
Для ягід характерна наявність пектинових речовин та клітковини, які відіграють важливу роль у нормалізації життєдіяльності людського організму. Вони
перешкоджають всмоктуванню холестерину і забезпечують перистальтику кишківника; пектин має детоксикантні властивості, що дозволяють використовувати
ягоди у виробництві борошняних кондитерських
виробів лікувально-профілактичного призначення.
Пектинові речовини, що містяться в ягодах,
виводять з організму важкі метали і радіоактивні
речовини, різні види патогенних мікроорганізмів.
Жирів і білків у ягодах мало, але вони відіграють
важливу роль в обміні речовин, оскільки входять у
склад протоплазми й оболонок рослинних клітин.
Як запасні поживні речовини жири відкладаються у
насінні плодів. Слід зауважити, що обліпиха – одна
із небагатьох рослин, у насінні і плодах якої нагромаджуються жири у кількості від 3,6% до 6,2%.
Висока біологічна цінність ягід обумовлена вдалим поєднанням вітамінів та мінеральних речовин.
Ягоди – цінне джерело каротиноїдів, зокрема
β-каротину, вміст якого слугує одним із основних
показників якості плодів. Найбільшим значенням
β-каротину характеризуються плоди шипшини, обліпихи та глоду.
Більшість ягід містить значну кількість фолієвої
кислоти, інозиту, вітамінів К, групи В, нікотинову
кислоту, біотин, холін тощо.
Практично єдиним джерелом вітаміну С для людини є рослини, зокрема плоди ягід; у продуктах
тваринного походження цей вітамін міститься у дуже маленьких кількостях і тому швидко руйнується.
Вітамін С характеризується імуномоделюючою
дією і потужними антиоксидантними властивостями, які посилюються присутністю групи флавоноїдів і β-каротину. Найбільший вміст аскорбінової
кислоти виявлений у шипшині – до 1762 мг/100 г, а
також у смородині чорній та обліписі.
За вмістом вітамінів С і Р шипшина – найбагатша культура серед усіх плодових деревних і
ягідних рослин. У плодах може нагромаджуватись
до 2000-2500 мг/100 г вітаміну С та до 2500 мг/100 г
вітаміну Р. У плодах чорноплідної горобини міститься велика кількість Р-активних речовин, що
перевищує добову потребу в цьому вітаміні в 40-65
разів. Завдяки високому вмісту вітаміну Р у поєднанні з аскорбіновою кислотою ягоди чорноплідної
горобини зменшують проникність і ламкість капілярів, беруть участь в окисно-відновних процесах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам підвищення біологічної цінності та створення
нових борошняних кондитерських виробів із використанням продуктів переробки фруктів та ягід присвячені численні праці І. В. Сирохмана, А. М. Дорохович, В. Ф. Доценка, Г. М. Лисюк, М. М. Калакури,
М. І. Пересічного, Н. М. Типсиної, В. В. Матюшева
та інших науковців.
Постановка завдання. Мета роботи полягає у
науковому обґрунтуванні перспективності використання порошків з різноманітних ягід у виробництві
печива та бісквітів на основі систематизації досліджень різних вчених щодо впливу окремих видів
порошків на формування споживних властивостей
печива та бісквітних напівфабрикатів.
Для досягнення мети були визначені такі завдання: проаналізувати використання окремих видів
порошків із ягід у рецептурах і технологіях виробництва різних видів печива та бісквітних напівфабрикатів, їх процентний вміст до маси основної сировини; показати їх вплив на органолептичні та фізико-хімічні показники готових виробів. Використання порошків із фруктів та ягід у виробництві борошняних кондитерських виробів дозволить розширити
сировинну базу кондитерської промисловості та
асортимент борошняних кондитерських виробів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Створення високоякісних і повноцінних продуктів
значною мірою залежить від властивостей вихідної
харчової сировини. Кондитерські вироби належать до
важливих і улюблених компонентів харчового раціону дітей і підлітків, однак велика частина їх характеризується низьким вмістом вітамінів, мінеральних речовин, харчових волокон, дефіцит яких у харчуванні
дітей є серйозною проблемою у нашій країні.
Дослідження багатьох вчених та технологів різних країн світу підтверджують перспективність використання у кондитерській промисловості рослинних природних компонентів, а саме порошків з ягід.
Висока харчова цінність таких порошків обумовлена вдалим поєднанням вітамінів, мінеральних
речовин і добре засвоюваних вуглеводів – глюкози,
фруктози, сахарози, а також речовин, що мають приємний смак та аромат.
У результаті проведення численних досліджень
багатьох вчених рекомендується використовувати у
рецептурах бісквітних напівфабрикатів та печива
порошки з плодів обліпихи, горобини чорноплідної,
калини звичайної, чорниці, смородини, ожини, аґрусу, лохини, журавлини, глоду та черемхи.
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Токофероли сприяють засвоєнню білків і жирів,
задіяні у процесах тканинного дихання, впливають
на функцію статевих та деяких інших залоз. Для харчових продуктів особливо цінною є висока антиоксидантна активність токоферолів. Найбільше міститься токоферолів у плодах шипшини та обліпихи.
Ягоди також характеризуються і багатим мінеральним складом. Вони містять калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, залізо та йод тощо. Мінеральні
речовини у ягодах мають легкозасвоювану форму,
вони мають високу біологічну активність, беруть
участь у біохімічних процесах в організмі людини.
Плоди глоду є дуже цінним джерелом калію порівняно з іншими ягодами – 2700 мг/100 г, що у 8 разів
більше, ніж у чорної смородини та ожини, у 10-14
разів більше, ніж у ягодах аґрусу, калини звичайної
та обліпихи. Із вивченої групи ягід кальцієм багаті
ожина, глід та калина, висока концентрація магнію
спостерігається у плодах глоду, а натрію – в обліписі.
За вмістом мікроелементів ягоди також суттєво
відрізняються між собою. Так, у плодах лохини міститься найбільше заліза (18 мг на 100 г), яке є складовою гемоглобіну, міоглобіну й інших дихальних
пігментів, що беруть участь у вбиранні та транспортуванні кисню у всі тканини організму. За вмістом
заліза також цінні плоди смородини чорної, глоду,
горобини чорноплідної та шипшини.
Слід зауважити, що немає жодної ягоди з таким
високим вмістом йоду, як у ягодах чорноплідної
горобини – 6,4-10 мкг/100 г.
До складу органічних кислот ягід належать:
яблучна, лимонна, виннокам’яна й інші кислоти, а їх
кількість коливається від 0,6% до 4,2%.
Ягідні порошки – це суміш сухих подрібнених
ягід різної фракції (до 0,2 мм) з яскраво вираженим
смаком і ароматом одного зі складників. Ці порошки
є економічними, простими у використанні, можуть
застосовуватись у рецептурах борошняних виробів
у вигляді наповнювача для надання тісту кольору,
смаку й аромату натуральної рослинної сировини.
Таким чином, порошки з ягід – цінна харчова добавка, що зберігає корисні властивості вихідної сировини.
Нами проаналізовано результати наукових досліджень різних вчених щодо рекомендацій введення
ягідних порошків і їх концентрацій у різні види печива та бісквітні напівфабрикати на заміну частини
основної сировини, а також їх вплив на органолептичні та фізико-хімічні показники готових виробів.
Результати вказані в табл. 2.
Науковцями проводились дослідження з додаванням різних кількостей ягідних порошків, якими
заміняли аналогічну кількість пшеничного борошна.
Водночас аналізувався вплив різної кількості порошків на якість готових виробів та були надані
рекомендації щодо внесення відповідної кількості
ягідного порошку на заміну пшеничного борошна,
яка найкраще вплинула на споживні властивості
готових виробів.
Так, у результаті досліджень запропоновано додавати у бісквітний напівфабрикат по 5% порошків
з чорної смородини і чорниці; 6% порошку із вичавом журавлини; 5%, 7% і 10% порошку з чорноплідної горобини; 7% порошку з аґрусу, по 10% порошку
із обліпихи та черемхи; 15% порошку із ожини; 30%

порошку із глоду до маси борошна пшеничного з
відповідним зменшенням його вмісту. Для виробництва масляних бісквітів рекомендують заміняти
6% борошна пшеничного вищого ґатунку порошками з обліпихи або калини чи горобини звичайної.
Пісочне тісто готують із заміною 4,5% пшеничного борошна порошком із вичавок обліпихи, 7% –
порошком із вичавок лохини, а для цукрового печива 6% борошна заміняють шипшиновим порошком
та 10% – порошком з аґрусу.
Використання сировини рослинного походження у вигляді ягідних порошків сприяє підвищенню
біологічної цінності, розширенню асортименту та
поліпшенню споживних властивостей борошняних
кондитерських виробів.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Таким чином, у науковців
і виробників зростає інтерес до використання у виробництві борошняних кондитерських виробів порошків з ягід як джерела цінних біологічно активних
речовин. Додавання ягідних порошків сприяє підвищенню їх біологічної цінності, дозволяє усунути
дефіцит незамінних харчових сполук, поліпшити
органолептичні властивості розроблених виробів та
розширити їх асортимент.
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ТОВАРОЗНАВЧЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТОМАТНИХ СОКІВ
Анотація. У статті представлено результати товарознавчого оцінювання якості томатного соку провідних вітчизняних виробників за органолептичними, фізико-хімічними показниками та відповідністю маркування.
Аналізуючи дані проведених досліджень, встановлено, що фізико-хімічні показники (вміст сухих речовин та масова
частка титрованих кислот) всіх зразків відповідають вимогам нормативної документації. Досліджено вміст
бета-каротину та обґрунтовано можливість використання цього показника для ідентифікації томатних соків.
Аналіз отриманих даних дозволив зробити висновок, що нормовані національними стандартами показники якості,
такі як вміст сухих розчинних речовин та титрована кислотність, не можуть слугувати критеріями автентичності томатних соків.
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СOMMODITY ASSESSMENT OF TOMATO JUICES QUALITY
Abstract. The article presents the results of commodity assessment of quality of tomato juices produced by
leading domestic manufacturers according to the organoleptic, physical&chemical parameters and labeling
compliance. While analyzing the outcome of the research, found that the physical and chemical properties (dry
substances content and mass fraction of titrated acids) of all researched samples meet the requirements of
regulatory documents. The content of beta-carotene is investigated and the use of this indicator for identification of
tomato juices is substantiated. Analysis of the received data led to the conclusion that rationed by the national
standards quality indicators, such as the content of soluble dry substances and titrated acidity, can not be the
sufficient criteria for the authenticity of tomato juices.
Keywords: tomato juice, quality, labeling, organoleptic evaluation, dry substances content, titrated acidity,
beta-carotene.
Постановка проблеми. Споживання соку в Україні становить близько 10-12 л на одну особу в рік.
Цей показник є досить низьким (порівняно з країнами ЄС − 30 л, а в США – 50 л) [1] і продовжує

скорочуватись. Згідно з даними Державної служби
статистики України, в першій половині 2016 року
Україна виробила на 15% менше фруктових і овочевих соків порівняно з аналогічним періодом минулого
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року. Скорочення виробництва стало продовженням
минулорічної тенденції, коли за підсумками року
ринок соків скоротився на 40,4% [2, 3].
На зменшення обсягів виробництва соків вплинуло кілька факторів: закриття ринку Росії та зниження купівельної спроможності населення. Щоб
зменшити собівартість і зробити продукт більш доступним для споживача, виробники розширюють
асортимент соковмісних напоїв та нектарів за рахунок скорочення виробництва натуральних соків [2].
Водночас така ситуація зумовлює високий ризик
зниження якості та фальсифікації соків шляхом розведення або ж заміни дорогої сировини більш дешевою. Тому актуальним питанням стає дослідження
якості та виявлення ознак можливої фальсифікації
соків, представлених на вітчизняному ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вимоги до якості томатного соку в Україні на сьогодні
нормуються ДСТУ 4283.1:2007 та ГОСТ 937-91 [4, 5].
Показники якості, що визначаються вітчизняними
нормативними документами (вміст розчинних сухих
речовин, титрована та активна кислотність), легко
можуть доводитися до норми після розведення за
допомогою цукру, солі, лимонної кислоти. Таким
чином, показники, встановлені національними стандартами, не є критеріями натуральності й можуть
легко підроблятися. Водночас Асоціацією сокової
промисловості ЄС (AIJN) рекомендується понад 50
показників, комплексне дослідження яких дозволяє
встановити автентичність соків. Серед них – вміст
глюкози, D-фруктози, D-ізолимонної, L-яблучної,
молочної кислот, вітаміну С, етанолу, Калію, Магнію, Кальцію, амінокислот, пектину, формольне

число тощо [6]. Таким чином, під час товарознавчого оцінювання соків, окрім загальних показників
якості, необхідним є також дослідження вмісту окремих біологічно активних компонентів, характерних для сировини, з якої виготовлена продукція [7].
Як відомо, томати є важливим джерелом каротиноїдів, зокрема бета-каротину [7-10], функціональні
властивості та біодоступність якого всебічно вивчені [11-16]. Низка досліджень доводить збереження
значної частини каротиноїдів у томатопродуктах, у
тому числі й у соках [17-19]. Таким чином, їх вміст
може слугувати однією із ознак натуральності продуктів переробки томатів.
Постановка завдання. Мета дослідження –
здійснити порівняльне оцінювання якості томатних
соків різних виробників, які реалізуються в Україні.
Матеріали та методи. Об’єкт досліджень –
томатні соки різних виробників. Для дослідження
обрано 4 найменування соків: ТМ “Sandora”, ТМ
“Садочок”, ТМ “Rich” (відновлені) та ТМ “Galicia”
(прямого віджиму).
Маркування соків оцінювали на відповідність
вимогам Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів [20]. Органолептичне
оцінювання якості проводили за розробленою
5-бальною шкалою (табл. 1).
З фізико-хімічних показників визначали вміст
сухих розчинних речовин рефрактометричним методом [21], загальну кислотність – титруванням [22],
вміст бета-каротину – фотометричним методом [23].

Таблиця 1
5-бальна шкала оцінювання органолептичних показників якості томатних соків
Назва
показника

Колір

Смак

Коефіцієнт
вагомості

Характеристика та бали
5

4
Однорідний,
червоний, з
незначною
зміною
кольору

3
Нерівномірний червоний,
з незначною
зміною кольору

2
Нерівномірний, червоний,
зі світлими або
темними
вкрапленнями

1
Неоднорідний,
невластивий,
із значною
зміною кольору

Кислуватий, з
присмаком
перезрілих
томатів

Кислуватий
або пустий зі
стороннім
присмаком

Кислий зі
стороннім
присмаком

Слабовиражений, злегка
кислий

Слабовиражений, наявний сторонній
запах

Злегка неоднорідна, наявний
осад

Неоднорідна,
в’язка, наявний осад

0,2

Однорідний, червоний, характерний для соку зі
стиглих томатів

0,4

Добре виражений,
властивий соку зі
стиглих томатів,
гармонійний без
стороннього
присмаку

Недостатньо
виражений,
без стороннього присмаку

Інтенсивно виражений, приємний

Достатньо
виражений,
приємний

Аромат

0,1

Консистенція

0,3

Однорідна, осаду
немає

Злегка неоднорідна
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Недостатньо
виражений,
але характерний для цього
продукту
Злегка неоднорідна,
осад незначний

на етапі концентрування на нього впливають підвищені температури, які за низької кислотності зумовлюють втрати бета-каротину [24].
Аналізуючи отримані дані фізико-хімічних досліджень, можна зробити висновок, що сік ТМ “Rich”
та сік ТМ “Galicia” мають найкращі показники якості серед досліджуваних зразків за такими показниками, як колір, смак, масова частка сухих розчинних
речовин та вміст бета-каротину. Щодо зразка ТМ
“Садочок”, то менше значення вмісту сухих речовин
та титрованої кислотності порівняно з іншими торговельними марками може свідчити про менший

Виклад основного матеріалу дослідження.
Паковання соків всіх досліджуваних зразків було
герметично закупорено, не мало забруднень чи
будь-яких інших пошкоджень і дефектів. Інформація, вказана на маркуванні дослідних зразків, відповідала встановленим вимогам [20].
Найважливішим критерієм вибору соків споживачем є його органолептичні властивості. Тому наступним етапом дослідження стало оцінювання органолептичних показників за розробленою 5-бальною
шкалою (табл. 1). Результати дослідження наведені
в табл. 2.

Таблиця 2
Органолептичні показники якості дослідних зразків
Оцінка за 5-бальною шкалою

Показник
Зразок

Колір

Смак

Аромат

Консистенція

Загальна оцінка

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

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

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

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

4,80
4,35
4,95
4,85

ТМ “Sandora”
ТМ “Садочок”
ТМ “Rich”
ТМ “Galicia”

Отже, за результатами проведеного органолептичного оцінювання якості встановлено, що найвищу оцінку отримав зразок ТМ “Rich” (4,95 бала), а
найнижчу оцінку – зразок ТМ “Садочок” (4,35 бала),
зважаючи на недостатньо виражені смак та аромат,
тьмяний колір.
Результати дослідження фізико-хімічних показників якості томатного соку наведені у табл. 3.

вміст сокової частини, на що також вказує і органолептичне дослідження.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. За результатами проведених досліджень було встановлено, що всі дослідні
зразки відповідають вимогам національних стандартів.
Аналізуючи отримані дані, можна зробити висновок,

Таблиця 3
Фізико-хімічні дослідження томатних соків
Назва показника
Вміст розчинних
сухих речовин, %
Масова частка
титрованих кислот,
%
Вміст бета-каротину,
мг/100 г

Нормативне
значення
Не менше
4,2*/5,0**

ТМ
“Sandora”
7,0

Не менше 0,2
Не нормується

Виробник
ТМ
“Садочок”

ТМ “Rich”

ТМ
“Galicia”

6,2

7,4

7,1

0,54

0,38

0,56

0,46

2,49

2,89

3,23

5,89

*Вміст розчинних сухих речовин у соках зі свіжих чи заморожених плодів.
**Вміст розчинних сухих речовин у відновлених соках.
Таким чином, вміст сухих розчинних речовин та
титрованої кислотності у всіх зразках відповідає
вимогам стандартів. Вміст бета-каротину коливається в межах 2,4-3,2 мг/100 г, лише у ТМ “Galicia” цей
показник суттєво вищий та становить 5,89 мг/100 г.
Така різниця спричинена насамперед способом виробництва соку, адже лише сік ТМ “Galicia” є соком
прямого віджиму, всі інші представлені зразки –
відновлені. Під час виробництва відновленого соку

що нормовані національними стандартами показники якості, такі як вміст сухих розчинних речовин та
титрована кислотність, не можуть слугувати критеріями автентичності томатних соків. Водночас
суттєва різниця вмісту бета-каротину вказує на можливість використання цього показника поряд з
іншими ідентифікаційними ознаками натуральних
соків прямого віджиму, що стане предметом подальших досліджень.
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