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АНОТАЦІЯ 

Гармаш О. М. Удосконалення технології виробництва м’ясних виробів 

з використанням біотехнологічних прийомів. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі 

спеціальності 03.00.20 «Біотехнологія». Національний університет 

біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. 

Дисертацію присвячено вдосконаленню технології м’ясних виробів з 

використанням біотехнологічних прийомів з метою отримання продукції з 

покращеними фізико-хімічними, функціонально-технологічними та 

структурно-механічними властивостями. 

У роботі науково обґрунтовано рецептурний склад і вдосконалено 

технологію м’ясних виробів (варених ковбас, цільном’язової шинки), що дає 

змогу раціонально використати пшеничний білок глютен і фермент 

трансглютаміназу та створити комбіновані продукти з підвищеною 

біологічною цінністю, токсикологічну безпечність яких доведено в умовах in 

vivo на лабораторних тваринах – мишах. 

Експериментальним шляхом дослiджено вплив активованих водних 

середовищ на зростаючу здатність білка утворювати гідромодуль, впливати 

на мiкробiологiчне середовище готового продукту та підсилювати дію 

трансглютамінази. Підтверджено здатність ферменту впливати на реологiчнi 

показники фаршiв і готових м’ясних виробів.  

Доведено покращення реологічних показників, структури, 

мікробіологічних показників м’ясних виробів завдяки внесенню обраних 

компонентів. На основі отриманих результатів розроблено удосконалену 

технологію сосисок і цільном’язової шинки з використанням пшеничного 

білка глютену та ферментного препарату трансглютамінази. Ефективнiсть 

запропонованої технологiї пiдтверджено економiчними розрахунками. 

Мета роботи – наукове обґрунтування та розроблення технології 

м’ясних виробів з використанням біотехнологічних прийомів. 
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Для досягнення поставленої мети вирішували такі завдання: 

– здійснити моніторинг комлексних властивостей пшеничного білка ‒ 

глютену та ферментного препарату ‒ трансглютамінази й експериментально 

довести перспективність їх застосування у технології м’ясних виробів 

(варених ковбас і цільном’язової шинки); 

– встановити раціональну частку внесення функціональних 

інгредієнтів, раціональні умови гідратації пшеничного білка для збагачення 

м’ясних виробів; 

– дослідити вплив функціональних харчових інгредієнтів на фізико-

хімічні та структурно-механічні властивості модельних фаршевих систем; 

– обґрунтувати доцільність використання трансглютамінази в 

технології багакомпонентного розсолу для цільном’язових виробів із 

курятини та дослідити комплексні зміни якості м’ясної сировини під час 

посолу; 

– визначити хімічний склад, функціонально-технологічні, фізико-

хімічні, органолептичні властивості, харчову та біологічну цінність м’ясних 

виробів; 

– дослідити в умовах in vivo на лабораторних тваринах – мишах 

безпечність м’ясних виробів з використанням пшеничного білка – глютену та 

ферментного препарату – трансглютамінази; 

– удосконалити технологічну схему виробництва м’ясних виробів, 

збагачених функціональними інгредієнтами з використанням 

біотехнологічних прийомів; 

– розробити нормативну документацію на м’ясні вироби, здійснити 

промислову апробацію вдосконаленої технології та визначити її економічну 

ефективність. 

Об’єкт дослідження – біотехнологiя м’ясних виробів (варених ковбас і 

цільном’язової шинки) з використанням ферментних препаратiв і рослинного 

бiлка – глютену. 
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Предмет дослідження − пшеничний білок – глютен Альма-Текс 67, 

ферментний препарат – трансглютаміназа Activa GS, активовані водні 

середовища. 

Методи дослідження: загальноприйняті та спеціальні методи 

визначення фізико-хімічних, функціонально-технологічних, реологічних, 

мікробіологічних, медико-біологічних, органолептичних показників, а також 

методи планування експерименту, математичного моделювання, аналітичної 

обробки дослідних даних з використанням методів математичного 

моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів. За результатами 

дослідження вперше: 

– науково обґунтовано та розроблено технологію м’ясних виробів 

(варених ковбас, цілом’язової шинки) з використанням ферментного 

препарату  – трансглютамінази Activa GS, активованих водних середовищ і 

пшеничного білка – глютену АльмаТекс 67; 

– розроблено оригінальну композицію багатокомпонентного розсолу  

та досліджено динаміку зміни показників активної кислотності і редокс-

потенціалу залежно від часу, компонентного складу та матеріалів ємностей  у 

процесі зберігання, проаналізовано ступінь седиментаційної стійкості; 

визначено перспективність застосування композиції активованого 

багатокомпонентного розсолу у технології цільном’язових м’ясних 

продуктів; 

– на основі експериментальних досліджень показників якості і 

безпечності модельних фаршів та готової продукції науково обґрунтовано 

доцільність комплексного застосування трансглютамінази, активованих 

водних систем і пшеничного білка – глютену – у біотехнології варених 

ковбас та цільном’язової шинки; 

– підтверджено токсико-фізіологічну безпечність готових м’ясних 

виробів в умовах in vivo на лабораторних тваринах – мишах; 
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– доведено можливість покращення збалансованості амінокислотного 

складу варених ковбас та цільном’язових виробів на основі традиційних 

видів м’ясної сировини за умови використання глютену у кількості 2,5 % у 

складі; 

Практичне значення одержаних результатів. За результатами 

проведеної роботи розроблено рецептуру та технологію варених ковбасних 

виробів з використанням біотехнологічних прийомів. 

Розроблено та затверджено технічні умови на готовий продукт 

ТУ У 10.1-00493706-043:2017 «Ковбаса варена з трансглютаміназою» 

(Додаток Д). 

Біотехнологію варених ковбасних виробів впроваджено на 

м’ясопереробному комбінаті ТОВ «Титан» (Додаток Ж). 

Особистий внесок здобувача. Автором обґрунтовано тему, 

сформульовано основні ідеї роботи. Особисто підібрано методики, освоєно 

методи, на основі чого проведено комплекс аналітичних та 

експериментальних досліджень у лабораторних і виробничих умовах. 

Здобувачем проаналізовано і систематизовано матеріали досліджень, 

проведено критичний аналіз та статистичну обробку даних, розроблено 

технічні умови на удосконалені варені ковбасні вироби, підготовлено та 

оформлено матеріали для патентування. Планування експериментальних 

робіт і формулювання основних висновків проведено разом із науковим 

керівником доктором технічних наук, професором Л. В. Баль-Прилипко. 

Особистий внесок автора підтверджується патентами України, статтями у 

наукових виданнях і тезами наукових доповідей на проведених в Україні та 

за кордоном наукових конференціях. У наукових працях, опублікованих у 

співавторстві, використано матеріали результатів досліджень, одержаних 

особисто автором у процесі виконання досліджень. 

Ключові слова: біотехнологічні прийоми, варені ковбасні вироби, 

цілом’язова шинка, технологія, якість, безпечність, ферментний препарат 

трансглютаміназа, пшеничний білок глютен. 
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ANNOTATION 

Garmash O. M. Improvement of meat products production technologies 

with the use of biotechnological techniques. − The qualification scientific work 

on the rights of the manuscript. 

Thesis for a PhD in Technical sciences, specialty 03.00.20 

«Biotechnology». National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine. Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the improvement of technologies of meat 

products using biotechnological techniques in order to obtain products with 

improved physical and chemical, functional-technological and structural and 

mechanical properties. 

Study scientifically substantiate recipe composition and improved 

technology of meat products (boiled sausages, whole muscle ham), 

allowing rational usage of wheat gluten protein and transglutaminase enzyme, and 

develop new combined products with high biological value, whose toxicological 

safety is proved  in conditions in vivo on laboratory animals – mice. 

Influence of activated aqueous media on increasing protein ability to form a 

hydromodule, influencing the microbial environment of the finished product and to 

enhance the transglutaminase action has been experimentally studied. The ability 

of the enzyme to influence rheological indicators of minced and finished meat 

products has been confirmed. 

Improvement of rheological indicators, structures, microbiological 

indicators of meat products has been proved due to the introduction of selected 

components. Based on the results obtained, the improved technology of sausages 

and whole muscle ham with the use of a wheat gluten protein and an enzyme 

preparation – transglutaminase, has been developed. The efficiency of the 

proposed technology is confirmed by economical calculations. 

The purpose of the work is scientific substantiation and development of 

technologies of meat products using biotechnological techniques. 

To achieve the goal, the following tasks were solved: 
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- to monitor the accommodation properties of wheat protein − gluten and 

enzyme preparation − transglutaminates and experimentally prove the prospect of 

their application in the technology of meat products (boiled sausages and integral 

ham); 

- to establish a rational part of the introduction of functional ingredients, 

rational conditions for hydration of wheat protein for the enrichment of meat 

products; 

- to investigate the influence of functional food ingredients on physical and 

chemical and structural and mechanical properties of model minced systems; 

- to substantiate the expediency of using transglutaminase in the technology 

of a racing brine for whole chicken products and investigate comprehensive 

changes in the quality of meat raw materials during the salt; 

- to determine the chemical composition, functional and technological, 

physico-chemical, organoleptic properties, food and biological value of meat 

products; 

- to investigate in vivo in laboratory animals - mice safety of meat products 

using wheat protein - gluten and enzyme preparation - transglutaminouses; 

- to improve the technological scheme of production of meat products 

enriched with functional ingredients using biotechnological techniques; 

- Develop normative documentation for meat products, to carry out an 

industrial testing of improved technology and determine its economic efficiency. 

The object of research is the biotechnology of meat products (boiled 

sausages and whole-size ham) using enzyme preparations and vegetable gluten. 

Subject of research − wheat protein - gluten Alma-Tex 67, enzyme 

preparation - Activa GS transglutaminase, activated water media. 

Methods of research: generally accepted and special methods for 

determining physical and chemical, functional and technological, rheological, 

microbiological, medical, biological, organoleptic parameters, as well as methods 

of experiment planning, mathematical modeling, analytical processing of 

experimental data using mathematical modeling methods. 
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Scientific novelty of the results obtained. According to the results of the 

study for the first time: 

- scientifically assessed and developed technologies of meat products (boiled 

sausages, cyclix ham) using an enzyme preparation - Activa GS transglutaminase 

activated aqueous media and wheat protein - gluten almatex 67; 

- the original composition of multicomponent brine has been developed and 

the dynamics of changes in active acidity and redox potential are investigated, 

depending on the time, component composition and materials of containers during 

the storage process, the degree of sedimentation stability is analyzed; The 

prospects of application of the composition of activated multicomponent brine in 

the technology of integral meat products are determined; 

- вased on experimental research indicators of quality and safety of model 

minced and finished products, the expediency of the complex use of 

transglutaminates activated by aqueous systems and wheat protein - gluten - in 

biotechnology of boiled sausages and a whole-headed ham; 

- confirmed toxic-physiological safety of finished meat products in vivo in 

laboratory animals - mice; 

- proved to improve the balance of the amino acid composition of boiled 

sausages and integral products based on traditional types of meat raw materials, 

provided that gluten is used in an amount of 2.5% in a composition. 

The practical significance of the results obtained. According to the results 

of the work, the receptor and technology of boiled sausage products using 

biotechnological techniques have been developed. 

The technical specifications for the finished product of TU is developed and 

approved by 10.1-00493706-043: 2017 "Sausage boiled with transglutaminase". 

Biotechnology of boiled sausage products is introduced on a meat 

processing plant LLC "Titan". 

Personal contribution of the applicant. The author is substantiated by the 

topic, the main ideas of work are formulated. Personally selected methods, 

mastered methods, based on which a set of analytical and experimental studies in 
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laboratory and industrial conditions is carried out. The applicant analyzes and 

systematized research materials, a critical analysis and statistical data processing, 

developed technical conditions for improved boiled sausage products, prepared and 

drawn up materials for patenting were developed. Planning of experimental works 

and the formulation of basic conclusions was carried out together with the 

scientific leader of the doctor of technical sciences, professor L. Bal-Prylypko. The 

author's personal contribution is confirmed by patents of Ukraine, articles in 

scientific publications and theses of scientific reports on conducted in Ukraine and 

abroad of scientific conferences. In scientific works published in co-authorship, 

materials of research results obtained by the author in the course of research are 

used. 

Key words: biotechnological techniques, boiled sausage products, whole 

muscle ham, technology, quality, safety, enzyme preparation-transglutaminase, 

wheat glutenprotein 
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Львівського національного університету ветеринарної медицини  
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С. 124–128. (Здобувачем проведено експериментальні дослідження варених 
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ВСТУП 

Харчові технології виходять, в наш час, на абсолютно новий рівень. 

Значна увага приділяється розробці комбінованих продуктів харчування, що 

засновані на конверсії частини м’ясної сировини рослинними білками. При 

цьому завдання стоїть у збереженні вихідних властивостей продукту, що 

володіють достатньо високою харчовою цінністю, які повноцінно 

задовольнятимуть потребу людського організму. 

Сучасна промисловість широко застосовує рослинні білки, що 

пояснюється низкою показників: збалансований амінокислотний склад, 

низька ціна та високі функціональні характеристики, що дозволяє коригувати 

технологічні властивості вихідної сировини та забезпечити високу якість 

готових продуктів. 

Проте, на даному етапі розвитку суспільства до певних продуктів з 

рослинними білками, споживач відноситься упереджено, а саме до м’ясних 

продуктів з вмістом сої. У зв’язку з негативним відношенням до даного 

джерела білку, актуальним питанням для м’ясних підприємств є перехід на 

впровадження рослинних білкових інгредієнтів, що є альтернативою сої.  

Суха пшенична клейковина або глютен вперше був отриманий з 

пшеничного ядра в 1845 р. в Англії.  

Суха клейковина використовується як добавка в кількості від 2 до 6% 

на м'ясну сировину. Вироби, що містять клейковину, за смаковими 

властивостями перевершують вироби, що не містять білкових добавок.  

Сьогодні в якості альтернативного структуроутворююча виступає, 

порівняно новий ферментний препарат – трансглютаміназа, яка бере участь в 

утворенні додаткових зв’язків в білкових молекулах та покращує 

органолептичні показники варених ковбас.  

Технологiї комбiнованих м'ясних та мʹясовмiсних продуктiв у всьому 

свiтi сьогоднi значною мiрою змiнюються у бiк використання ферментних 

препаратiв i бiонанотехнологій замiсть використання харчових добавок. 
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На даний час найбiльш перспективним i легко впроваджуваним в 

iснуючi виробничi схеми виготовлення м'ясних i мʹясовмiсних продуктiв є 

використання трансглютамiнази, яка може розглядатися як замiна 

структуроутворювачiв, харчових фосфатiв, як допомiжний засiб для 

виготовлення виробiв із зниженим вмiстом кухонної солi тощо. 

Для ринку м'ясної продукцiї варенi ковбаснi вироби є традицiйними 

комбiнованими продуктами харчування, що дозволяють найрацiональнiше 

використовувати тваринну i рослинну сировину. У той же час до якостi 

варених ковбасних виробiв, як нi до якої iншої групи м'ясної i мʹясовмiсної 

продукцiї, споживач не пред'являє настiльки високих вимог. Це пояснюється 

перш за все, тим, що варенi ковбаснi вироби в нашiй країнi вiдносяться до 

продукцiї повсякденного вжитку, рiчний обсяг виробництва якої складає 

понад 1,4 млн. т або 65 % всього обсягу виробництва ковбас i продуктiв з 

м'яса, з яких 25 % припадає на сосиски та сердельки. 

Актуальність теми. Технологiї комбiнованих м’ясних і м’ясовмiсних 

продуктiв у всьому свiтi сьогоднi значною мiрою змiнюються у бiк 

використання ферментних препаратiв i бiонанотехнологій, замiсть 

використання харчових добавок. 

Зараз найбiльш перспективним i легко впроваджуваним у виробничi 

схеми виготовлення м’ясних i м’ясовмiсних продуктiв є використання 

трансглютамiнази, яка може розглядатися як замiна структуроутворювачiв, 

харчових фосфатiв, як допомiжний засiб для виготовлення виробiв зі 

зниженим вмiстом кухонної солi тощо. 

Для ринку м’ясної продукцiї варенi ковбаснi вироби є традицiйними 

комбiнованими продуктами харчування, що дають змогу як 

найрацiональнiше використовувати тваринну i рослинну сировину. Водночас 

до якостi варених ковбасних виробiв, як нi до якої iншої групи м’ясної i 

м’ясовмiсної продукцiї, споживач не пред’являє настiльки високих вимог. Це 

пояснюється, насамперед, тим, що варенi ковбаснi вироби в нашiй країнi 

належать до продукцiї повсякденного вжитку, рiчний обсяг виробництва якої 
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складає понад 1,4 млн т, або 65 % всього обсягу виробництва ковбас i 

продуктiв з м’яса, з яких 25 % припадає на сосиски та сердельки. 

Вагомий внесок у розроблення технології м’ясних виробів із 

використанням рослинної сировини зробили науковці: Л Баль-Прилипко, 

В. Пасічний, М. Паска, М. Янчева, Г. Сімахіна та інші вчені. Однак у 

доступних літературних джерелах відсутні систематизовані дані щодо впливу 

комбінування тваринної і рослинної сировини із ферментативною обробкою 

на якість і безпечність готових ковбасних виробів. 

У зв’язку з цим, розробка технологiї варених ковбасних виробів на 

основi використання рослинних iнгредiєнтiв i ферментативної обробки 

трансглютамiназою є актуальним завданням, яке вирішує дисертація. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно із програмою науково-дослідних робіт кафедри 

технології м’ясних, рибних та морепродуктів Національного університету 

біоресурсів і природокористування України за темою: «Розробка та 

удосконалення ресурсозаощаджувальних технологій харчових та кормових 

продуктів із сировини водного тваринного та рослинного походження» 

(номер державної реєстрації 0113U000764). 

Мета та завдання дослідження. Мета роботи – наукове обґрунтування 

та розроблення технології м’ясних виробів з використанням 

біотехнологічних прийомів. 

Для досягнення поставленої мети вирішували такі завдання: 

– здійснити моніторинг комлексних властивостей пшеничного білка ‒ 

глютену та ферментного препарату ‒ трансглютамінази й експериментально 

довести перспективність їх застосування у технології м’ясних виробів 

(варених ковбас і цільном’язової шинки); 

– встановити раціональну частку внесення функціональних 

інгредієнтів, раціональні умови гідратації пшеничного білка для збагачення 

м’ясних виробів; 
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– дослідити вплив функціональних харчових інгредієнтів на фізико-

хімічні та структурно-механічні властивості модельних фаршевих систем; 

– обґрунтувати доцільність використання трансглютамінази в 

технології багакомпонентного розсолу для цільном’язових виробів із 

курятини та дослідити комплексні зміни якості м’ясної сировини під час 

посолу; 

– визначити хімічний склад, функціонально-технологічні, фізико-

хімічні, органолептичні властивості, харчову та біологічну цінність м’ясних 

виробів; 

– дослідити в умовах in vivo на лабораторних тваринах – мишах –

безпечність м’ясних виробів з використанням пшеничного білка – глютену та 

ферментного препарату – трансглютамінази; 

– удосконалити технологічну схему виробництва м’ясних виробів, 

збагачених функціональними інгредієнтами, з використанням 

біотехнологічних прийомів; 

– розробити нормативну документацію на м’ясні вироби, здійснити 

промислову апробацію вдосконаленої технології та визначити її економічну 

ефективність. 

Об’єкт дослідження – біотехнологiя м’ясних виробів (варених ковбас і 

цільном’язової шинки) з використанням ферментних препаратiв і рослинного 

бiлка – глютену. 

Предмет дослідження − пшеничний білок – глютен Альма-Текс 67, 

ферментний препарат – трансглютаміназа Activa GS, активовані водні 

середовища. 

Методи дослідження: загальноприйняті та спеціальні методи 

визначення фізико-хімічних, функціонально-технологічних, реологічних, 

мікробіологічних, медико-біологічних, органолептичних показників, а також 

методи планування експерименту, математичного моделювання, аналітичної 

обробки дослідних даних з використанням методів математичного 

моделювання. 
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Наукова новизна одержаних результатів. За результатами 

дослідження вперше: 

– науково обґунтовано та розроблено технологію м’ясних виробів 

(варених ковбас, цілом’язової шинки) з використанням ферментного 

препарату  – трансглютамінази Activa GS, активованих водних середовищ і 

пшеничного білка – глютену АльмаТекс 67; 

– розроблено оригінальну композицію багатокомпонентного розсолу та 

досліджено динаміку зміни показників активної кислотності і редокс-

потенціалу залежно від часу, компонентного складу та матеріалів ємностей у 

процесі зберігання, проаналізовано ступінь седиментаційної стійкості; 

визначено перспективність застосування композиції активованого 

багатокомпонентного розсолу у технології цільном’язових м’ясних 

продуктів; 

– на основі експериментальних досліджень показників якості і 

безпечності модельних фаршів та готової продукції науково обґрунтовано 

доцільність комплексного застосування трансглютамінази, активованих 

водних систем і пшеничного білка – глютену – у біотехнології варених 

ковбас та цільном’язової шинки; 

– підтверджено токсико-фізіологічну безпечність готових м’ясних 

виробів в умовах in vivo на лабораторних тваринах – мишах; 

– доведено можливість покращення збалансованості амінокислотного 

складу варених ковбас та цільном’язових виробів на основі традиційних 

видів м’ясної сировини за умови використання глютену у кількості 2,5 % у 

складі; 

отримало подальший розвиток застосування основних положень 

розробленої біотехнології варених ковбасних виробів для виробництва 

продукції із застосуванням біологічно активних харчових інгредієнтів. 

Новизна одержаних результатів підтверджена патентами на корисні 

моделі: патентом № 75918 «Спосіб виробництва вареної ковбаси 
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пролонгованого терміну зберігання» та патентом № 90939 «Спосіб 

визначення каталітичної ефективності препарату трансглютамінази». 

Практичне значення одержаних результатів. За результатами 

проведеної роботи розроблено рецептуру та технологію варених ковбасних 

виробів з використанням біотехнологічних прийомів. 

Розроблено та затверджено технічні умови на готовий продукт 

ТУ У 10.1-00493706-043:2017 «Ковбаса варена з трансглютаміназою». 

Біотехнологію варених ковбасних виробів впроваджено на 

м’ясопереробному комбінаті ТОВ «Титан». 

Матеріали дисертації використовуються у науковій роботі і 

навчальному процесі кафедри технології м’ясних, рибних і морепродуктів 

Національного університету біоресурсів і природокористування України (акт 

впровадження від 20 січня 2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Автором обґрунтовано тему, 

сформульовано основні ідеї роботи. Особисто підібрано методики, освоєно 

методи, на основі чого проведено комплекс аналітичних та 

експериментальних досліджень у лабораторних і виробничих умовах. 

Здобувачем проаналізовано і систематизовано матеріали досліджень, 

проведено критичний аналіз та статистичну обробку даних, розроблено 

технічні умови на удосконалені варені ковбасні вироби, підготовлено та 

оформлено матеріали для патентування. Планування експериментальних 

робіт і формулювання основних висновків проведено разом із науковим 

керівником доктором технічних наук, професором Л. В. Баль-Прилипко. 

Особистий внесок автора підтверджується патентами України, статтями у 

наукових виданнях і тезами наукових доповідей на проведених в Україні та 

за кордоном наукових конференціях. У наукових працях, опублікованих у 

співавторстві, використано матеріали результатів досліджень, одержаних 

особисто автором у процесі виконання досліджень. 

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї та результати 

дисертації доповідалися та обговорювалися, а також здобули позитивні 
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відгуки на: VI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Новітні 

тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів» (м. Львів, 

2014 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові здобутки 

у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, 

стандартизації і безпеки продовольства» (м. Київ, 2014 р.); IV Міжнародній 

науково-практичній конференції «Перспективи розвитку м’ясної, молочної та 

олієжирової галузей у контексті євроінтеграцій» (м. Київ, 2015 р.); ІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Національне виробництво й 

економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного 

розвитку та міжрегіональної інтеграції» (м. Кам’янець-Подільський, 2016 р.). 

Список публікацій 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Баль-Прилипко Л. В., Гармаш О. М., Леонова Б. І. Інноваційні 

технологічні рішення при виробництві варених ковбас. Продовольча 

індустрія АПК. 2012. Вип. 3. С. 13–16. (Здобувачем проведено 

експериментальні дослідження інноваційних технологій за виробництва 

ковбасних виробів, зроблено висновки та підготовлено статтю до друку). 

2. Баль-Прилипко Л. В., Гармаш О. М. Білково-жирові емульсії у 

технології варених ковбасних виробів. Продовольча індустрія АПК. 2013. 

Вип. 3. С. 13–16. (Здобувачем проведено експериментальні дослідження 

використання білково-жирової емульсії за виробництва ковбасних виробів, 

зроблено висновки та підготовлено статтю до друку). 

3. Баль-Прилипко Л. В., Виннов А. С., Леонова Б. И., Гармаш А. М., 

Александров Р. В. Эффективность катализа образования изопептидных 

связей препаратами трансглутаминазы. Продовольча індустрія АПК. 2014. 

Вип. 1. С. 7–10. (Здобувачем проведено експериментальні дослідження 

трансглютамінази, зроблено висновки та підготовлено статтю до друку). 

4. Баль-Прилипко Л. В., Крижова Ю. П., Гармаш О. М. Технологія 

варених ковбас із застосуванням трансглютамінази. Науковий Вісник 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
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біотехнологій ім. С. З. Гжицького. 2016. Том 18. № 1 (65). Ч. 4. С. 3–8. 

(Здобувачем проведено експериментальні дослідження щодо застосування 

трансглютамінази у технології варених ковбасних виробів, зроблено 

висновки та підготовлено статтю до друку). 

Стаття у науковому фаховому виданні України, 

включеному до міжнародних наукометричних баз даних 

5. Баль-Прилипко Л. В., Крижова Ю. П., Гармаш А. М. Використання 

ферментних препаратів при виробництві варених ковбас. Продовольча 

індустрія АПК. 2017. № 5 С. 11–15. (Здобувачем проведено експериментальні 

дослідження щодо використання ферментних препаратів за виробництва 

варених ковбас, зроблено висновки та підготовлено статтю до друку). 

Стаття у науковому виданні іншої держави 

6. Баль-Прилипко Л. В., Гармаш О. М. Совершенствование 

технологии производства вареных колбасных изделий с применением 

биотехнологических приемов. Georgian Engineering News. 2020. № 1. Vol. 90. 

С. 124–128. (Здобувачем проведено експериментальні дослідження варених 

ковбасних виробів, зроблено висновки та підготовлено статтю до друку). 

Статті в інших виданнях 

7. Баль-Прилипко Л. В., Гармаш О. М. Вдосконалення використання 

жировмісної сировини при виробництві ковбасних виробів. Мясное дело. 

2011. № 2. С. 12–13. (Здобувачем проведено експериментальні дослідження 

жировмісної сировини за виробництва варених ковбасних виробів, зроблено 

висновки та підготовлено статтю до друку). 

8. Баль-Прилипко Л. В., Леонова Б. І., Гармаш О. М. Сучасні 

дослідження властивостей електроактивованих водних середовищ для 

застосування в м’ясопереробній промисловості. Науковий вісник 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Серія: Агрономія. 2013. Вип. 183 (2). С. 258–264. (Здобувачем проведено 

дослідження властивостей електроактивованих водних середовищ для 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669836:%D0%90%D0%B3%D1%80.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669836:%D0%90%D0%B3%D1%80.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669836:%D0%90%D0%B3%D1%80.


26 
 

застосування в м’ясопереробній промисловості, зроблено висновки та 

підготовлено статтю до друку). 

Патенти України на корисну модель 

9. Мельничук С. Д., Баль-Прилипко Л. В., Леонова Б. І., Гармаш О. І. 

Спосіб виробництва вареної ковбаси пролонгованого терміну зберігання. 

Патент на корисну модель № 75918 Україна, МПК (2016.01) А23L 1/31, А23L 

1/318. № u201202302; заявлено 27.02.2012; опубліковано 25.12.2012. Бюл. 

№ 24. (Здобувачем проведено патентний пошук, здійснено порівняльний 

аналіз існуючих аналогів, узагальнено та систематизовано результати, 

підготовлено заявку на патент). 

10. Баль-Прилипко Л. В., Віннов О. С., Леонова Б. І., Гармаш О. І., 

Александров Р. В. Спосіб визначення каталітичної ефективності препарату 

трансглютамінази. Патент на корисну модель № 90939 Україна, МПК 

(2016.01) С12N 9/10. № u201401090; заявлено 05.02.2014; опубліковано 

10.06.2014. Бюл. № 11. (Здобувачем проведено патентний пошук, здійснено 

порівняльний аналіз існуючих аналогів, узагальнено та систематизовано 

результати, підготовлено заявку на патент). 

Тези наукових доповідей 

11. Баль-Прилипко Л. В., Леонова Б. І., Гармаш О. І., Старкова Е. Р. 

Біотехнологічні прийоми у сучасній м’ясопереробній промисловості. Новітні 

тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів: VI 

Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Львів, 10–11 квітня 2014 

року: тези доповіді. Львів, 2014. С. 62–64. (Здобувачем вивчено питання 

біотехнологічних прийомів у сучасній м’ясопереробній промисловості, 

узагальнено та систематизовано результати). 

12. Баль-Прилипко Л. В., Гармаш О. І., Леонова Б. І., 
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РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ 

БІОТЕХНОЛОГІЇ ВАРЕНИХ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ  

1.1. Біотехнологічні та технологічні методи моделювання якісних 

характеристик ковбасних виробів 

Управління якістю м'ясних продуктів в цілому та ковбасних виробів 

зокрема є актуальною проблемою не тільки з огляду на постійне 

удосконалення законодавчої бази в сфері контролю якості, але й беручи до 

уваги стан сировинної бази України [1, 2]. Проблеми з якістю сировини, яка 

надходить на м'ясопереробні підприємства також створюють й прецеденти з 

точки зору адаптації біотехнологічних прийомів у такі виробничі практики. 

Виходячи з цього та наведених у попередньому розділі даних щодо стану 

сировинної бази України, критичним аспектом розробки біотехнології 

варених ковбас є здатність такої технології бути застосованою для 

переважної більшості видів оброблюваної сировини, що можна коротко 

описати як універсальність [3]. Вади сировини м'ясної галузі можуть 

спричинятись кількома групами факторів, серед яких можна виділити – 

прижиттєві, вади, що виникли у процесі забою, вади, що виникли у процесі 

автолізу, вади, що виникли у процесі зберігання та підготовки сировини до 

виробництва ковбасних виробів [4]. Прижиттєві вади в основному викликані 

неправильним режимом утримання або транспортування тварин, проте 

великою мірою можуть бути наслідком генетичних схильностей певний 

порід. Вади, що виникають у процесі забою тварин в своїй більшості є 

наслідком порушення теорії оглушення, надмірного стресу тварини, або 

санітарних умов забійного цеху. Причинами вад, що виникають у процесі 

зберігання сировини, здебільшого є процеси псування м’яса, передумовою до 

початку яких є недотримання умов, термінів та мікроклімату зберігання 

сировини.  

З точки зору універсальності використання трансглютамінази має 

досить широкий спектр доступних субстратів. Це пояснюється власне 

механізмом впливу даного виду ферментів. Трансглутаміназа, тобто протеїн-
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глутамін-γ-глутамілтрансфераза, відноситься до класу трансфераз [5]. Даний 

фермент каталізує утворення ізопептидних зв'язків між групою γ-

карбоксамідних залишків глутаміну (донор) і ε-аміногрупами першого 

порядку різних з'єднань, наприклад білків (акцепторів ацетильного залишку) 

[6, 7]. 

 

Рис. 1.1. Механізм дії трансглютамінази 

 

Якщо лізин є акцептором ациламінокислоти, то молекула білка 

збагачується цією амінокислотою. Перенесення ацилу на залишок лізину, 

зв'язаний у поліпептидних ланцюгах, індукує процес зшивання, тобто 

утворення між- або внутрішньомолекулярних поперечних зв’язків ε- (γ-глу)-

лізин [8]. 

Крім того, трансглутаміназа каталізує реакцію дезамінування, якщо в 

системі відсутні вільні аміногрупи. У цьому випадку вода виступає 

акцептором ацилу. Реакції, які каталізуються цим ферментом, призводять до 

значних змін з точки зору фізичних та хімічних властивостей білків, таких як 

зміни в'язкості, термічної стійкості, еластичності та пружності білків. 

Трансглютамінази широко поширені в природі [9, 10]. Вони 

знаходяться в тканинах ссавців [10], у багатьох безхребетних і в мікробних. 

Трансглютаміназа також присутня в рослинних тканинах сої, топінамбура, 
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кормових буряків та яблуневих садів [11]. Показано, що він бере участь у 

багатьох фізіологічних процесах: у коагуляції, антибактеріальних імунних 

реакціях та у фотосинтезі. Трансглутаміназу було виділено з 

Streptoverticillium sp. і Physarum polycephalum. Як позаклітинний фермент 

його біосинтезують Streptoverticillium sp., Streptoverticillium cinnamoneum, 

Streptomyces netropsis, Streptoverticillium griseocarneum, Streptoverticillium 

ladakanum і Streptomyces lydicus. Виявлено також у спорах Bacillus subtilis. 

На ферментативну активність трансглутамінази тварин впливають численні 

фактори, серед яких ключовими є іони Са2 +. Було продемонстровано, що 

присутність іонів кальцію викликає конформаційні зміни в молекулі 

ферменту, що потім сприяє його активності та відображає залишки 

амінокислот у каталітичному центрі [12]. 

Трансглютамінази мікробіологічного походження мають низьку 

молекулярну масу, на відміну від трансглютаміназ, виділених з тканин 

тварин. Мікробіологічна трансглутаміназа - це єдиний поліпептид, 

молекулярна маса якого становить близько. 38 кДа. До його складу входять 

331 амінокислота з ізоелектричною точкою при рН 8,9. Це простий 

мономерний білок (не глікопротеїн чи ліпопротеїн) [13]. 

Температура 40 °C при рН 5,5 є найбільш сприятливою для 

каталітичної активності трансглутамінази, за винятком трансглютамінази, 

виділеної з Streptomyces sp., яка діє найбільш ефективно при більш високій 

температурі 45 °C. Цей фермент не стабільний при 50 °С (оскільки він 

втрачає 50% своєї активності при нагріванні протягом 30 хв) і дуже чутливий 

до нагрівання в присутності етанолу. Додавання вуглеводів, таких як 

мальтодекстрин, сахароза, манноза, трегалоза та знижений глутатіон (GSH), 

значно підвищує термічну стабільність ферменту. Казеїн може захищати 

трансглутаміназу від деградації позаклітинними протеолітичними 

ферментами. При температурі, близькій до 0 °С, трансглутаміназа зберігає 

свою загальну ферментативну активність[14]. 
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Ферменти, біосинтезовані бактеріями, стабільні при широкому 

діапазоні значень рН, тобто від 4,5 до 8,0. Крім того, вони не потребують 

активації іонів кальцію, що на відміну від трансглютаміназ тваринного 

походження. Це вкрай бажане властивість, з практичної точки зору, для 

використання в ферментативному препараті. Активність трансглутамінази 

збільшується за наявності Co2+, Ba2 + та K +. Мікробні трансглютамінази 

інгібуються іонами Zn2 +, Cu2 +, Hg2 + і Pb2 +, які зв'язуються з тіоловою 

групою цистеїну в активному центрі. Трансглютамінази тварин беруть участь 

у ряді фізіологічних процесів, наприклад вони беруть участь у 

сперматогенезі та згортанні крові. У рослин виявлено також багато форм 

трансглутаміназ. Було також підтверджено, що більше однієї 

трансглутамінази може функціонувати в одній рослині або навіть в одній 

органелі. Ці ферменти відіграють певну роль у процесах росту та розвитку 

рослин. Специфічною особливістю рослини є чутливість до світла ферменту 

трансглутамінази. Ця властивість особливо стосується хлоропластної 

трансглутамінази (ХТГл), що було підтверджено багатьма дослідженнями 

[15]. 

Застосування ізольованих ферментів трансглутамінази з 

мікробіологічного джерела дозволило спростити певні процеси та 

забезпечило економію енергоресурсів та часу виробництва готового 

продукту. Завдяки встановленим процедурам трансгенезу, передача генів 

стала можливою, а експресія генів породжувала продукцію трансглутамінази. 

Передача генів до систем експресії, таких як Escherichia coli, надзвичайно 

підвищила ефективність виробництва. Слід також зазначити, що ці ферменти 

безпечні для споживачів і легко розкладаються, що, на відміну від хімічних 

речовин, є великою перевагою.  

Трансглутаміназа широко застосовується в різних галузях 

промисловості через свою здатність змінювати фізичні та хімічні 

характеристики білків. На сьогоднішній день для біосинтезу трансглютаміназ 

використовується головним чином метод експресії бактерій з 
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Streptoverticillium mobaraensis. Однак даний метод має деякі недоліки, 

пов'язані, наприклад, проблеми, пов'язані з посттрансляційною модифікацією 

білка. Таким чином, слід проводити дослідження з метою розробки більш 

дешевої та ефективної системи, яка дозволить зменшити витрати, пов'язані з 

розподілом, зберіганням, екстракцією та очищенням рекомбінантних білків.  

Трансглутаміназа також широко використовується в м'ясній промисловості, 

головним чином у виробництві реструктурованих м'ясопродуктів. Крім 

позитивного впливу на текстуру кінцевого продукту, використання 

препаратів трансглутамінази полегшує міцну згуртованість м'ясного блоку 

без необхідності термічної обробки або додавання солі або фосфатів. 

Застосування трансглутамінази в переробці м’яса значно покращує текстуру 

кінцевого продукту, що призводить, наприклад, до підвищення його 

твердості. Більше того, він зміцнює текстуру гомогенізованих ковбас із 

свинини, яловичини або м’яса птиці. Додавання трансглутамінази дозволяє 

використовувати сировину нижчої якості, наприклад, колаген, білки крові та 

механічно знежирене м'ясо, при виробництві м'ясних продуктів з більш 

високою поживною цінністю, доповнюючи його амінокислотами, в яких він є 

дефіцитним (наприклад, екзогенний лізин) [16-18]. Застосування 

трансглутамінази створило нові технологічні можливості для виробництва 

дрібних і крупномелених ковбас, віденських ковбас та копченостей. Замість 

якісного м'яса для виробництва цих продуктів тепер можна використовувати 

сировину та добавки нижчої якості, такі як знежирене молоко, соєве чи 

пшеничне борошно. Вплив ферменту на білки цієї сировини дає продукти, 

які не відрізняються зовнішнім виглядом, текстурою, запахом, смаком та 

харчовою цінністю від аналогічних продуктів, виготовлених виключно з 

високоякісного м’яса. Застосування трансглутамінази дозволяє виробляти 

деякі види обробленого м’яса з меншою жирністю; у цьому випадку казеїн 

натрію, оброблений трансглутаміназою, замінює раніше витягнутий 

тваринний жир. Продукти з наповнювачами не відрізняються за своїми 

органолептичними властивостями від звичайного обробленого м’яса [20]. 
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Трансглютаміназа може створювати у м'ясі системи з обмеженими 

пептидними зв'язками, зв'язуючи разом невеликі шматочки м’яса. Казеїнат та 

частина міозину разом з іншими хромопротеїнами, вступаючи в реакцію з 

трансглютаміназою, стає в'язким і функціонує як гелева основа для з’єднання 

різних харчових продуктів разом [21]. Використовуючи цю систему, великі 

шматки реструктурованого м'яса, такі як, напівфабрикати цільном’язеві 

(наприклад біфштекс) або рибне філе можна одержати з фрагментів [20] 

шматкового м'яса. Шматки можна зв'язати між собою без внесення в систему 

хлориду натрію або фосфатів, отримуючи  м'ясні продукти з високими 

технологічними показниками та мінімальною шкодою для здоров’я [21]. На 

функціональну поведінку міофібрилярних білків впливає їх здатність 

утворювати в'язкі гелі через білково-білкові взаємодії для утримання води та 

в разі проведення процесу емульгування утворювати стійку плівку на 

поверхні крапель жиру. З метою поліпшення функціональних властивостей 

м'яса на виробничих потужностях в даний час використовують широкий 

спектр рослинних добавок, особливо продуктів переробки соєвих білків. 

Часто споживачі мають негативне сприйняття, розцінюючи дані добавки як 

хімічно модифіковані або як отримані з генетично модифікованих рослин. 

Використання ферментативно каталізованих реакцій для зміни структури 

білка є критичним способом поліпшення їх функціональності. 

Трансглютаміназа каталізує зшивання міофіріллярних білків. В ході 

досліджень було встановлено здатність даного ферменту впливати не тільки 

на тканину скелетних м’язів, але і на м’язи серця. Згідно з дослідними 

даними простежується вплив на тканини яловичого серця та поліпшення їх 

функціональних властивостей. Результати дозволяють припустити, що 3 г 

трансглютамінази / 100 г білків при проведенні посолу у присутності 

ферменту дозволяють досягнути максимального результату при тривалості 

ферментації 60 хв при 35°С. Дані режими визнано оптимальними для 

поліпшення гідратаційних та агрегаційних властивостей міофібрилярних 

білків [22-24]. Також дослідження показали, що текстура курячих ковбас 
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продемонструвала значне зростання функціональних характеристик за 

рахунок утворення зшивок ε- (γ-глутаміл) лізину внаслідок додавання 

трансглютамінази до курячих ковбас. [25, 26] В іншому дослідженні 

повідомлялося, що зшивання SPI та казеїну чи WPI забезпечувало 

біополімери поліпшена термостійкість та емульгуючі характеристики [27, 

28]. 

 

1.2. Будова та застосування гідроколоїдів у м’ясопродуктах 

Сьогоднішня тенденція до використання харчових продуктів зі 

зниженим або низьким вмістом жиру та харчових продуктів, що містять 

функціональні інгредієнти, є більш значущою, ніж раніше. Традиційні м'ясні 

продукти мають приблизно 20–30% жиру, що збільшує ризик ожиріння та 

деяких видів раку, а насичений жир має чіткий взаємозв'язок із високим 

рівнем холестерину в крові та ішемічними захворюваннями серця [29, 30]. 

Ковбаси як перероблені м'ясні продукти використовуються в різних 

культурах по всьому світу. Ряд різних інгредієнтів у відповідній кількості 

необхідний для отримання продукту бажаної якості та рівня безпечності, за 

умови збереження рівня рентабельості. Два фактори, які мають важливе 

значення для отримання продукту із заданими характеристиками - це 

здатність формувати міцну та цілісну матрицю та здатність системи продукту 

зв’язувати воду – вологозв’язуюча здатність (ВЗЗ) [31-33]. Жир має великий 

вплив на текстуру, соковитість, почуття рота та смак м'ясних продуктів. Жир 

взаємодіє з іншими компонентами, присутніми в м'ясних системах. Це 

покращує сприйнятливість споживачів та загальний смак [34-36]. М'ясні 

білки є емульгуючим агентом у м'ясних системах. Для отримання стабільної 

м'ясної емульсії білки даної системи перед формуванням продукту повинні 

оточити дрібно нарізані частинки жиру. Міозин є основним структурним 

білком, що забезпечує емульгування жиру та вільної або доданої вологи у 

системі. Неполярні амінокислотні залишки хвоста міозину проявляють 

здатність зв’язуватись з поверхнею жирових клітин, так як тоді ж полярні 
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амінокислотні залишки головки міозину будуть приєднані до водної фази. 

Таким чином, жир є вкрай критичним компонентом при формуванні якісних 

характеристик м'ясних продуктів [37-38]. Зменшення рівня введеного жиру в 

рецептурах ковбасних виробів може призвести до небажаних характеристик 

текстури (гумова і суха текстура), слабко-вираженого аромату, невідповідних 

сенсорних властивостей та зовнішнього вигляду кінцевого продукту, також 

збільшує час приготування та зменшує ніжність та соковитість [39-45] . 

Одними з найбільш ефективних гідроколоїдів для регулювання 

реологічних характеристик продуктів є камеді, які володіють широким 

спектром функціональних властивостей і використовуються для вирішення 

різних технологічних завдань - рівномірного розподілу і зв'язування вологи в 

продукті, стабілізації структури білково-жирових і жирових емульсій у 

виробництві кондитерських виробів, м'ясних, молочних продуктів (у тому 

числі в процесі зберігання), зниження втрат вологи в продукті при 

термообробці [46, 47]. 

Практично всі харчові продукти є дисперсними системами. 

Стабілізація системи, до складу якої входитьзагущувач, зводиться до 

підвищення гідродинамічного фактору її стійкості. У цьому випадку 

знижується швидкість коагулоції дисперсної фази в результаті підвищення 

в'язкості дисперсійного середовища [48-49].Основне призначення камедів - 

стабілізація структури продуктів емульгованого типу і суспензій. Також 

камеді можуть бути використані без зміни технології при приготуванні 

білково-жирових емульсій для стабілізації та пластичності їх структури [50-

53]. 

Багато харчових добавок цієї групи мають суміжну технологічну 

функцію стабілізатора (емульсії, що утворюються і зберігають однорідність 

дисперсії речовин, які не змішуються), оскільки підвищення в'язкості 

дисперсної харчової системи при введені в неї  згущувача або перетворення 

такої системи в слабкий гель, при низьких концентраціях гелеутворювачів, 

запобігають будь-якому її поділу на початкові компоненти [54-57]. 
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Камеді можуть використовуватися у виробництві ковбасних виробів 

для приготування жирових емульсій, які застосовують для зниження 

собівартості виготовленої продукці [58-60]. 

Камеді доцільно додавати у воду разом з сухими білковими 

компонентами системи на початковому етапі процесу її приготування  при 

перемішуванні компонентів, перед додаванням жирної сировини[10]. 

Гідроколоїди можуть використовуватися при виробництві варених 

ковбас, ліверннх ковбас, паштетних виробів, білково-жирових емульсій та в 

складі розчинів  для ін’єктування при виробництві цільном'язових м'ясних 

продуктів. Введення камеді до складу м'ясних продуктів дозволить 

поліпшити їх структурно-механічні характеристики і зменшити втрати 

вологи при зберіганні 

При виробництві м'ясних продуктів камеді використовують в якості 

загущувачів і стабілізаторів консистенції, так як вони сприяють формуванню 

в'язкості фаршу та на пластичності структури готового продукту. При 

виготовленні м'ясного фаршу камеді додають в кількості до 0,5 % [61-63]. 

При додаванні в рідку харчову систему в процесі приготування 

м’ясного продукту, загущувачі і гелеутворювачі зв'язують воду, в результаті 

чого харчова колоїдна система втрачає свою рухливість і консистенція 

харчового продукту змінюється. Ефект зміни консистенції (підвищення 

в'язкості або гелеутворювання) буде визначатися, зокрема, особливостями 

хімічної будови введеної добавки. Як вказувалося вище, в'язкість розчинів 

залежить від виду камеді, температури, концентрації, величини рН 

середовища [64]. 

Використання камеді у харчових системах пов'язано з трьома 

основними [65, 66] їхніми властивостями: в'язкість водних розчинів, 

здатність до проявів синергізму при комбінуванні з іншими гідроколоїдами, 

регулювання процесу синерезису (відділення рідини). У м'ясній 

промисловості вони застосовуються переважно в суміші з карагінаном, що 
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дозволяє поліпшити текстуру готової продукції. Природа синергізму полягає 

у взаємодії різних за будовою молекул гідроколоїдів [67]. 

Камеді є гетерополісахаридами розгалуженої будови. Їх полімерний 

ланцюг побудований із залишків кількох моносахаридів (від двох до п'яти 

різних типів), до складу  яких входять: D-галактоза, L-манноза, L-арабіноза, 

L-рамноза, D-ксилоза, D-глюкуронова кислота і галактуронова кислота. 

Використовуються в різних галузях харчової промисловості такі: камедь 

ріжкового дерева, гуарова камедь, конжаковая камедь, камідь тари [68]. 

Камеді ріжкового дерева (рис.1.2) і гуарова (рис.1.3) представляють 

собою галактоманнани і складаються з двох типів моносахаридів: D - манози, 

залишки якої з'єднані між собою β-1-4 зв'язками і утворюють довгий 

лінійний манановий ланцюг, і D-галактози, залишки якої у вигляді 

одинарних ланок утворюють бічні ланцюги, приєднані до полімерного 

ланцюга маннана 1,6-зв'язками [69]. Розрізняються ці камеді тільки кількістю 

бічних галактоз і характером їх розподілу вздовж маннанового ланцюга.  

Вони розподілені не рівномірно, а у вигляді блоків, до того ж не 

регулярно, тому що макромолекули цих галактоманнанів мають не 

заміщеніні («гладкі» лінійні зони) і густо заміщенні ділянки - «ворсисті» - 

розгалужені зони.  

 

 

Рис. 1.2. Структура молекули камеді ріжкового дерева 
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Рис 1.3. Структура молекули гуарової камеді 

Камідь гуара в порівнянні з камеддю ріжкового дерева містить майже в 

2 рази більше галактози, ланки якої розподілені вздовж полімерного ланцюга 

гуара так, що майже кожна друга маннанова ланка пов'язана із залишком 

галактози, а у камеді ріжкового дерева - кожне четверте або п'яте, причому не 

регулярно.  

Тому в маннановому ланцюгу гуара довжина «гладких» зон в 2 рази 

коротша, ніж у камеді ріжкового дерева. Це означає, що в останньої, навпаки, 

блоки з незаміщеними ланками манози («гладкими» зонами) більш ніж у два 

рази довші в порівнянні з "гладкими" зонами гуарової камеді [70]. 

Саме ця особливість полісахаридної структури галактоманнанів 

обумовлює істотну відмінність у фізичних властивостях зазначених камедів: 

розчинність у воді, здатність утворювати в'язкі водні розчини, здатність до 

гелеутворення і прояву синергізму при взаємодії з іншими полісахаридами.  

За наявними відомостями [71], камедь гуара дуже ефективна добавка, 

що підвищує стабільність м'ясних емульсій та запобігає синерезису і 

дозволяє покращувати смакові характеристики ковбас. Дана камедь повністю 

гідратується в холодній воді, утворюючи в'язкі розчини у сфері рН 2,5 - 7,0, 

початкова точка її гідратації становить 10°С, температура повної гідратації  -

20°С [72,73]. 

В'язкість розчинів полімеру багато в чому визначається його 

молекулярною масою. Співвідношення в'язкості до швидкості зсуву для 



39 
 

розчинів гуарової камеді підвищується іззбільшенням молекулярної маси 

камеді, і швидкість зсуву, при якій наступає руйнування структури 

(«розчинення»), зміщується в бік більш низьких значень: при максимальному 

значенні  в'язкості 30 - 50 МПа-с швидкість зсуву становить 0,04 – 0,08 с-1, 

при мінімальному значенні  в'язкості 0,08 - 0,15 мПа-с - швидкість зсуву 

становить 500 – 800 с -1[73]. 

Камідь ріжкового дерева в холодній воді погано і розчиняється і 

набухає. Вона повністю розчиняється тільки при нагріванні до 80 – 90°С при 

інтенсивному перемішуванні з утворенням високов'язких розчинів. 

Наприклад, 1%-й розчин має в'язкість - 3100 - 3400 мПа-с, а при концентрації 

2 - 3% утворює густу пастоподібну масу [74]. 

Знання властивостей інгредієнтів, правильний їх підбір і чіткий вибір 

співвідношення складових частин допомагають створювати комплексні 

суміші гідроколоїдів з позитивними технологічними властивостями, не 

властивими окремим зєднуванням: збільшенням в'язкості системи, 

зниженням ефекту синерезиса, підвищеням еластичності і т.п. Переваги 

подібних композицій перед звичайними карагінанами стають відомі вже при 

розгляді модельних систем, а саме 1% гелів, виготовлених у присутності 2% 

розчину хлориду натрію. Рекомендується використовувати при складані 

сумішей на основі каппа-карагінану гуарову камідь для усунення проявів 

синерезису і камідь ріжкового дерева як синергічної взаємодії з карагенаном 

[75]. 

Спеціалісти компанії ПТІ створили серію стабілізаційних систем, в 

тому числі Рондагам СМ250 для м'ясної промисловості, які мають вище 

зазначені характеристики. Візьмемо для порівняння три продукти: 

рафінований каппа-каррагінан, напів-рафінований каппа-каррагінан, 

функціональну суміш гідроколоїдів Рондагам СМ 250.  

Рондагам СМ 250 ‒ суміш каррагінана (Е 407), камеді ріжкового дерева 

(Е 410), гуарової камеді (Е 412), ксантанової каміді (Е415) та хлориду калія 

(Е508). Даний інгредієнт рекомендується використовувати при виробництві 
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ковбас з великою кількістю жировмісної сировини з метою отримання 

еластичної та щільної консистенції [76]. 

Кілька видів крохмалю зазвичай додають до м'ясних виробів на етапі 

створення емульсії з метою контролю над їхніми функціональними 

властивостями (адгезія, зв'язування, гелеутворення, стабілізація емульсії, 

утримання вологи) та для збільшення виходу.  

Крохмалі отримують з різних рослинних джерел, таких як зерно 

(пшениця, кукурудза), бульби (картопля) та корінь (тапіока). Модифікований 

картопляний та кукурудзяний крохмаль успішно використовували для 

контролю стійкості емульсії та утримання води болонських ковбас із овечим 

хвостовим жиром.  

Картопляний крохмаль краще контролював відділення желе/жиру, ніж 

кукурудзяний крохмаль завдяки кращим гідратаційним/зв'язуючим 

властивостям та більшій кількості амілопектину, який мав стабілізуючий 

ефект. Модифікований картопляний крохмаль (в комплексі з фосфатом) з 

різним рівнем жиру та білка впливав на властивості ошпарених ковбас.  

Додавання крохмалю не компенсувало негативного впливу зменшення 

жиру на згуртованість, клейкість і жувальність, але це суттєво впливало на 

ВЗЗ, урожайність і твердість ковбаси. Загалом, модифікований крохмаль не 

був придатний для поліпшення текстурних параметрів. Включення 

модифікованого воскового кукурудзяного крохмалю в ковбасу з яловичини 

покращило ВЗЗ, вихід при термічній обробці та зменшив втрати при 

остиганні. Таким чином, це дозволило знизити жир у рецептурі дослідної 

ковбаси, яка була більш прийнятною, ніж контрольний зразок за 

органолептичними показниками. Інші види модифікованого крохмалю, такі 

як модифікований рисовий крохмаль (екструдований та фосфорильований), 

додавали до ковбаси з низьким вмістом жиру (зменшення жиру на 55%), що 

знижувало енергетичну цінність та покращувало текстурне сприйняття 

ковбаси. Крім того, тип модифікованого картопляного крохмалю (МКК) з 

низько жирною ковбасою вплинув на колір, текстуру та створив ніжну і 
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низькокалорійну ковбасу. Таким чином, виробництво низькокалорійної 

ковбаси шляхом додавання МКК стало можливим [77, 78].  

Суміш карагенану/геллану та камеді конжака (конжаковий 

глюкоманнан) додавали до ковбаси без емульгуючих агентів та без 

крохмалю, що вказувало на те, що взаємодія між камедями впливає на 

властивості ковбаси. Підвищення рівня карагенану в суміші негативно 

впливало на відділення рідини, зусилля для різання та силу деформації 

продукту. Але гелланова камедь позитивно впливала на текстуру, а камедь 

конжака покращувала стійкість емульсії, твердість та пружність. Загалом, за 

результатами взаємодії камедей перспективним та реальним є виготовлення 

продукту з більш високим рівнем ВЗЗ, а також в широких межах можна 

регулювати та  впливати на текстуру та колір готового продукту. Зроблено 

висновок, що комбінація камедей може використовуватися як підходящий 

замінник крохмалю [79, 81].  

Конжак глюкоманнан ‒ нейтральний полісахарид, що видобувається з 

бульби Amorphophallus konjac. Борошно конжака ‒ низькокалорійний 

інгредієнт. Він є головною діючою речовиною при формуванні термічно 

стійкого гелю при розчиненні в лужному коагулянті (наприклад, гідроксиду 

кальцію). Важливими технологічними властивостями є властивість 

утримування воду, характеристика гелеутворення та загущення. Зазвичай 

суміш конжака (КГМ) використовувалася як багатокомпонентний замінник 

жиру в м'ясних продуктах; це було поєднання конжака з крохмалем, з 

карагенаном або без нього. Включення суміші конжака у двох формах (сухий 

і передгідратний) в систему модельного фаршу напівкопчених ковбас з 

низьким вмістом жиру вказувало на те, що вона збільшує твердість, 

клейкість, зусилля зсуву і щільність продукту в попередньо зволоженій 

формі краще, ніж суха. Використання 1 % КГМ у рецептурі напівкопченої 

ковбаси з низьким вмістом жиру було рекомендовано, оскільки воно 

дозволило створити продукт, який текстурно схожий на аналог з вищим 

рівнем жиру. Збільшення ВЗЗ, більш стабільна матриця гелю та краща 
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текстура продукту з КГМ обумовлені взаємодією між карагенаном, 

борошном конжака та крохмалем. В іншому дослідженні порівняно вплив 

різних сумішей конжака (борошна / крохмалю, конжакового борошна / 

крохмалю / карагенану) на ковбаски для гриля з низьким вмістом жиру. 

Поєднання крохмалю, карагенану та конжакового борошна дозволяє 

створити продукт з більш високим виходом при термообробці та більш 

прийнятною текстурою. Виробництво сосиски з низьким вмістом жиру (18% 

жиру) в присутності суміші конжака/геллану показало, що ці добавки 

покращують сенсорні властивості продуктів з низьким вмістом жиру, 

подібних до продуктів з високим вмістом жиру (28 % жиру). Це зменшило 

час зберігання порівняно з високим вмістом жиру, але було забезпечило 

достатню тривалість зберігання (6-9 тижнів). 

Серед раніше перерахованих камедів великий інтерес представляє 

також конжаковакамідь – глюкоманан (водорозчинний полісахарид). 

Технологічні функції конжака: загусник, гелеутворювач, эмульгатор, 

замінник жиру, плівкоутворювач. Конжаковакамідь складається з D- манози і 

D- глюкози в співвідношенні 1,6:1 в 1,4 положеннях [58]. Застосування 

конжакової камеді обумовлене здатністю розчинів цього полісахариду до 

згущення, желювання і вологоутримання в різних харчових системах. Для 

цього її диспергують в холодній воді при постійному перемішувані (20 – 

30 хв) до повного розчинення. Диспергування в гарячій воді призводить до 

утворення  великої кількості грудочок [42]. 

В'язкість розчинів, утворених конжаковою каміддю, змінюється з 

часом та внаслідок її набрякання. Розчини, утворені конжаковою каміддю, з 

часом набрякають, віповідно, в'язкість розчинів змінюється з часом. В 

залежності від концентрації розчини конжакової камеді протягом першої 

години після приготування мають низькі показники в'язкості. При 

постійному перемішуванні максимальних стабільних значень вони досягають 

через 12 год (у разі 1,5 %-ної концентрації камеді в розчині). При цьому 

в'язкість 1,5 %-го розчину може бути в 15 разів вища, ніж 0,5 %-го, що 
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виготовлений в аналогічних умовах. Тривалість досягнення постійних 

значень в'язкості для 0,5%-го розчину буде складати приблизно 5 год [81]. 

В'язкість 1 %-го розчину глюкоманнана досягає 40000 мПа·с, що 

суттєво вище в'язкості розчинів гуарової камеді, камеді ріжкового дерева, 

ксантана, карбоксіметілцелюлози та інших природних полісахаридів. Це 

пояснюється значно більш високою молекулярною масою глюкоманнанів,  

що коливається в діапазоні 0,67-2,4 млн Дальтон [25, 82]. 

Вплив величини рН на зміну в’язкості розчинів конжакової камеді для 

0,5 і 1,0 %-ої концентрації, показує, що цей показник практично не 

змінюється при значеннях рН від 2,0 до 8,0. При рН 10 в'язкість розчинів 

конжакової камеді збільшується, і вони можуть перетворюватися в гелі [23, 

83]. 

При рН = 5 глюкоманнан і ксантанова камідь утворюють гель при 

співвідношені 2:3, відповідно. Максимальний показник міцності розчину 

гелю з 1,0 % -го, концентрацією що складається з ксантанової і конжакової 

камеді, складає 161,3 г при співвідношенні камедів, %: 60: 40, відповідно [2, 

84]. 

Конжакова камідь є неіоногенним полісахаридом, тому на її розчини 

солі впливу не мають. Незалежно від концентрації розчини конжакової 

камеді зберігають постійні показники в'язкості в діапазоні рН = 3,8 - 8,0 [85]. 

Доведена синергетична взаємодія конжакової камеді з каппа-

карагенаном, ксантановою каміддю і агаром. [86-89]. 

Водні розчини, які містять суміш конжакової і ксантанової камедів,  

після нагрівання формують гелі. Причому незмішані розчини камедів при тих 

же умовах не желеутворюються [90-96]. Це може бути обумовлено 

міжмолекулярними взаємодіями, які могли відбуватися за наступних причин: 

відбулося прикріплення основи глюкоманнана до спіралі молекули 

ксантанової камеді; основа глюкоманнана з'єдналася з вільною межею 

целлюлози, утвореною на основі денатурованої ксантанової спіралі; 

деацештилювання ксантану в ксантан-конжаковомуманнані, збільшувало 
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желе утворення цієї суміші; нагрівання зруйнувало об'єднані ланцюги 

ксантану, що забезпечували взаємодію з глюкоманнаном [97]. Тим не менш, 

точна природа взаємодії конжакової і ксантанової камеді до теперішнього 

часу не встановлена і знаходиться в стадії дослідження [98, 99].  

В'язкість і міцність гелю суміші конжакової камеді з іншими камедями, 

взятими в різних пропорціях при загальній концентрації сумішів 1%, 

наведена в табл. 1.1 [2]. 

Таблиця 1.1  

Зміна структурно-в’язкістних властивостей сумішей камедів, 

залежно від їх концентрації в суміші 

Камеді 
Концентрація (конжаковакамідь:інша камідь),% 

0,0:1,0 0,2:0,8 0,4:0,6 0,6:0,4 0,8:0,2 1,0:0,0 

В’язкість, мПа·с 

Ксантанова 8248 8810 12000 13240 16000 29500 

Ріжкового 

дерева 
226 650 2700 7500 15750 29500 

Гуарова 4,263 6,700 10000 14750 20750 29500 

Міцність гелю 

Ксантанова - 7,6 161,5 84,5 34,5 - 

Ріжкового 

дерева 
- - - - - - 

Гуарова - - - - - - 

 

Серед харчових полісахаридів виділяється ще одна невелика група  мік-

робіологічного походження, що використовується в харчових системах для 

згущення, гелеутворення і стабілізації водних систем. Дані полісахариди 

отримують біохімічним шляхом з цукрів або з рослинних джерел шляхом 

аеробної ферментації з використанням для цього бактерії 

Xanthomonescompestris. До полісахаридів мікробного походження, відомих 

також як біокамеді відносяться: ксантановакамідь, камідь Рамзана, 

гелановакамідь, камідьвелану, декстран і ін. [25, 33]. 
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Ксантанова камідь (рис. 1.4) ‒ це лінійний гетереополісахарид, 

макромолекула якого складаються з одного головного ланцюга з великим 

числом бокових ланцюгів, які містять три моносахаридні одиниці. Молекула 

ксантановоїкаміді представляє собою пятивиткову спіраль. 

Головний полімерний ланцюг ксантану, побудований з ланок D-

глюкози, з’єднаних між собою β-1,4 ацетальними зв'язками, тобто структура 

ксантану  ідентична структурі целлюлози. Кожний ланцюжок включає одну 

ланку глюкоуронової кислоти, перебуваючи між двома ланками L-D-маннози 

[42, 44].

 

Рис 1. 4 Структура молекули ксантанової камеді 

Одна з них з'єднана з головним ланцюгом і в 6-тому положеннні має 

ацетатну групу, а друга знаходиться в кінці ланцюжка і містить 

піровиноградну кислоту. Завдяки такій структурі і наявності в бокових 

ланцюжках карбоксильних груп ксантановакамідь легко гідратується у воді і 

здатна розчинятися в розчинах цукру і в молоці [51]. 

Стабілізація цієї спірально-впорядкованої (лінійної) структури, що 

надає її полімерному ланцюгу жорсткості, відбувається в результаті 

утворення міжвиткових і міжмолекулярних водневих зв'язків, обумовлених 
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присутністю в головному ланцюгу  карбоксилвмісних трисахаридних 

замісників[87]. 

Цікавою особливістю макромолекулярної структури ксантанової 

камеді, що найбільш яскраво виявляється в водних її розчинах, є 

розкручування спіралі та перехід її у випадковий клубок при тепловій або 

зсувній дії (механічному навантаженню) [26, 35]. Це супроводжується 

подальшим зменшенням ефективності гідродинамічного об'єму клубка, і як 

наслідок, змінами в'язкості розчинів. Причому, структура клубка 

повертається знову в початковий спіральний стан після охолодження або 

зняття зусилля зрушення. Дана обставина означає, що розчини ксантанової 

камеді у воді виявляють надзвичайну властивість − при механічному 

навантаженні (розмішуванні, перекачуванні насосом і. т. д.) втрачають 

в'язкість, а після того як вплив закінчується первинна в'язкість 

відновлюється, тобто її розчини  тіксотропні [59, 63].  

Разом з тим в розчині відбувається безлад внаслідок відштовхування 

між негативно зарядженими карбоксильними групами. У результаті, між 

агрегатами утворюються слабкі лабільні міжмолекулярні зв'язки, які  

інтенсивно руйнуються під впливом механічного зусилля. Основні функції 

ксантанової камеді - підвищення в'язкості і стабілізація емульсії або суспензії 

в водних системах. Характерною для ксантанової камеді є здатність вже при 

дуже низьких концентраціях утворювати розчини з надзвичайно високою 

в'язкістю. 

Початкова точка гідратації ксантанової камеді становить 15-20°С, 

температура повної гідратації 30 °С [18, 21]. 

Даний гідроколоїд має надзвичайно високу в'язкість при низьких 

швидкостях зсуву, що вказує на відмінну здатність диспергувати тверді 

частинки та каплі жирової фази. Крім того, простежується сильне 

розрідження розчину, що обумовлює можливість його швидкої течії при 

звичайному струшуванні [23, 26]. 
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Унікальна властивість ксантанової камеді полягає в її здатності 

утворювати розчини, в'язкість яких мало змінюється при зміні температури 

приблизно до 100°С. При цій температурі в'язкість різко падає, а після 

охолодження повертається до початкового значення [23]. 

Відмінною властивістю ксантанової камеді є чудова сумісність її 

розчинів з різними солями, а також багатьма  натуральними і синтетичними 

речовинами [53]. Необхідно мати на увазі, що ксантанова камідь майже 

виняткова в комбінації з іншими гідроколоїдами, зокрема в тих сферах, де 

необхідна висока в'язкість або формування пружних гелів. Цікавою є 

комбінація ксантану з галактоманнанами (гуаровою камеддю або камеддю 

ріжкового дерева), при взаємодії з якими простежується  синергізм [27, 28]. 

Синергетична взаємодія з гуаровою каміддю приводить до підвищення 

в'язкості цієї бінарної суміші, в той час як при взаємодії з каміддю ріжкового 

дерева відбувається гелеутворення з формуванням пружного гелю, яке 

здійснюється в результаті протікання інтенсивних взаємодій між 

незаміщенними «гладкими» областями і спіралевидними ділянками 

жорсткого молекулярного ланцюга ксантанової камеді [8, 87]. Це 

супроводжується виникненням додаткових міжмолекулярних зв'язків, які 

сприяють формуванню жорстких структурних утворень і просторових 

зв'язків між ними - тривимірної сітки гелю. 

Така структурна система, при загальній концентрації суміші камедів у 

розчині 0,03 % і вище, має консистенцію, характерну для пружних гелів. 

Міцність гелю, що  формується ксантановою камеддю спільно з каміддю 

ріжкового дерева, залежить від співвідношення компонентів у суміші, при 

цьому максимально міцність гелю складає 18 кг, і досягається приблизно при 

співвідношенні камеді в суміші, що дорівнює 1: 1 [71]. 

Суміш ксантанової і гуарової камеді не формує гель. Проте 

простежується багатократне збільшення в'язкості розчину при низькій 

загальній концентрації їх суміші у водному розчині. Оптимальним для 

взаємодії ксантанової камеді з гуаровою є співвідношення, %: 80:20, яке 
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забезпечує максимальну в'язкість - близько 900 мПа-с при загальній 

концентрації камеді в розчині 1%, і температурою розчину 25 °С (результат 

вимірювання на віскозиметрі Брукфільда при швидкості 60 сˉ1 [2]. 

Таким чином, ксантановакамідь - одна з кращих харчових добавок,  що 

загущує при низьких концентраціях і покращує  текстуру. Вона здатна 

забезпечити стабільність дисперсії, масляної фази емульсії при широкому 

температурному діапазоні (15‒80 °С) і значень рН (5,5‒9,0); дозволяє 

керувати синерезисом, реологічними властивостями водних систем і м’ясних 

емульсій [105]. При цьому, для виробництва багатьох видів м’ясопродуктів 

інгредієнти повинні мати такі характеристики як желеутворення і 

структуроутворення. Тому ксанатнову камідь необхідно комбінувати з 

іншими гідроколоїдами, наприклад каппа - або йота - каррагінанами в 

поєднанні з соєвими або тваринними білками у складі розсолів для 

шприцювання делікатесних мясних продуктів[29]. 

Відомо, що при одночасному використання гуарової і ксантанової 

камеді у співвідношенні 80:20 буде максимальний показник в'язкості при їх 

концентрації в розчині – 1,0 %, але така композиція не володіє 

гелеутворюючими властивостями [7, 30]. Гелеутворення можливо при 

комбінуванні ксантанової камеді з каміддю ріжкового дерева, при цьому 

максимальна міцність гелю досягається при співвідношенні камеді в суміші 

1:1, при тій же загальній концентрації в водній системі [2, 78]. 

Синергетична здатність ксантанової камеді по відношенню до 

більшості гідро колоїдів, що проявляється при взаємодії з багатьма 

загущувачами (карагенан, камеді ріжкового дерева, гуара, конжака, тари, 

геллана та ін), ще більше розширюють діапазон її технологічних функцій і 

потенціальних можливостей практичного застосування: розробка змішаних 

гідроколлоїдних систем, ефективних для отримання пружних гелів, і 

утворення харчовими системами різних видів текстур [26, 74]; підвищення 

ефективності стабілізуючої дії синергетичних композицій гідроколоїдів для 

широкого діапазону заморожених і охолоджених продуктів харчування [8]; 
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можливість створення вологоутримуючих композицій, що дозволяють 

зменшити втрати вологи при зберіганні продукції, отримання захисного 

покриття з контрольованою втратою вологи; створення комплексів 

гідроколоїдів і емульгаторів, які  поліпшують емульгуючі характеристики та 

стабілізацію емульсіі з рослинних і тваринних жирів [31, 32, 76]. Незважаючи 

на те, що гідроколоіди, як правило, включають в рецептуру в кількості менше 

1 %, їх вплив на текстуру кінцевого продукту дуже великий [29]. Більшість 

гідроколоїдів володіють вибірковим синергізмом, тому неправильно 

розглядати їх характеристики окремо. Знання цих властивостей дозволяє 

фахівцям грамотно підходити до створення комплексних систем спрямованої 

дії і надавати їм задані характеристики.  

Описані взаємодії високомолекулярних гідроколоїдів в даний час 

успішно використовуються для створення різних видів комплексних 

харчових добавок з широким спектром функціональних властивостей, що 

дозволяє вирішувати самі складні проблеми промислового виробництва 

продуктів харчування [33, 100]. 

Варто привести дослідження колективу вчених з Туреччини [55], в 

якому розкрите питання використання ксантанової камеді. Зразки 

фрикадельки виготовляли за трьома різними рецептурами, включаючи 0,5, 1 

та 1,5 % кожного зразка додавання камеді та контрольні зразки. Після 

термічної обробки зразки, в які додавали камедь, порівнювали з 

контрольними зразками фрикадельок. Фізичні та хімічні аналізи проводили 

на сировинних та варених зразках окремо. Вміст вологи (а точніше рівень 

відділення при сушінні) у дослідній групі зразків зменшився після додавання 

камеді. Спостерігалось значне зниження вмісту вологи та жиру у зразках як 

до, так і після термообробки у групі виробів, що містили у рецептурі з камеді, 

порівняно з контролем. Вміст золи та значення в’язкості текстури 

збільшувались із додаванням гідроколоїду до фрикадельок. Почервоніння 

фрикадельки зменшилось із збільшенням кількості додавання камеді у сирих 

та варених котлетних зразках, а це означає, що додавання ясен призвело до 
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отримання більш світлого кольору. За результатами сенсорного аналізу 

перевагу більшість експертів надала дослідній групі зразків. 

 

1.3. Властивості та характеристики емульгаторів 

Емульгатори та комплексні харчові добавки, до складу яких вони 

входять, використовуються для утворення стабільних емульсій. Ці 

інгредієнти покращують структурно-механічні характеристики (СМВ) 

готових продуктів [101, 102]. Але не завжди можливо одночасно отримати 

гарну консистенцію і хороші органолептичні показники м’ясної системи 

[103]. В зв’язку з цим постійно ведуться дослідження по створенню 

оптимального співвідношення якісного та кількісного складу компонентів 

харчових добавок, які використовуються при виготовлені ковбасних виробів 

[37]. Емульгатори мають широкий спектр дії. Вони відповідають за взаємо - 

розподіл двох несумісних фаз, [42] за консистенцію харчового продукту, 

його пластичні характеристики, в'язкість і відчуття «наповненості» у роті. 

Нижче в якості прикладу розглянуті області використання даних добавок 

[104].  

Наприклад, у рефераті до патенту [105] викладені дослідження 

емульгуючої композиції для ковбасного виробу, що містить 100 мас. частин 

глютену і 10-55 мас. частин каррагенанe. Для створення нормальних 

структурних характеристик ковбаси рекомендується вводити дану суміш в 

кількості не більше 2 % від маси м'ясної сировини. В іншому патенті ( JP 05-

023123) харчова добавка для ковбас містить крохмаль і емульгатор - ефіри 

сахарози або моногліцериди жирних кислот [27]. Прикладом може бути  

патент [106], в якому жирова емульсія для колбасних виробів із свинини 

включає від 5 до 40% жиру, від 0,5 до 9% желеутворюючого агента - 

карагінану, крохмалю, емульгатора та інших компонентів.  

В іншому патенті [107] при виготовлені емульсіі для ковбас були 

використані в ролі емульгатора моно- і дигліцериди харчових жирних кислот 

лимоннокислі, сіль лимонної кислоти та стабілізатор - білок тваринного 
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походження. Одну частину емульгатора розчиняють у воді при 

співвідношенні 1:2 і після утворення желе та його  охолодження додають при 

приготуванні фаршу. Використання зазначеної композиції дозволяє 

здійснювати високотемпературну обробку ковбасного фаршу без втрати 

жиру/або утворення  желе під оболонкою.  

Про цінність емульгаторів роблять висновки по тому, який ступінь 

дисперсності вони здатні надати диспергованій рідини і яка для цього 

потрібна мінімальна, але достатня кількість для покриття адсорбційним 

шаром всієї поверхні дисперсної фази. Важливе значення при оцінці 

емульгаторів мають також їх функціональність та вартість, при цьому 

емульгатори повинні бути безпечні [108]. Відомо, що у рефераті до патенту 

JP 05-023123 [86] харчова добавка, що ефективно впливає на структуру 

варених ковбас, містить композицію крохмалю і емульгатора (ефіри сахарози 

або моногліцериди жирних кислот). Отже, вивчення функціональних 

властивостей композицій емульгаторів з іншими гідроколоїдами ( наприклад 

камідями) для використання у виробництві ковбасних виробів є  актуальним.  

Широко відомі харчові добавки для виробництва мясних продуктів, до 

складу яких входять гідрогелі, а саме каррагінани камеді, метилцелюлозу, 

модифікований крохмаль і т.п. [45]. Проте, не дивлячись на їх 

вологоутримуючі і структуроутворюючі характеристики, самостійно вони не 

створюють стійку емульсійну систему білок-жир-вода. Наприклад, відома 

харчова добавка, що містить емульгатор-моноефіргліцерина та жирних 

кислот [46]. Але застосування цієї добавки не забезпечує стабільної 

консистенції продукту і збереження вологи в ньому, що призводить до 

утворення бульйонно-жирових набряків у готових виробах [109, 110]. 

При виробництві харчових емульсій структурно-механічний принцип 

стабілізації набуває вирішальне значення [111]. З термодинамічної точки 

зору емульгатор, адсорбуючись на поверхні часток дисперсної фази, знижує 

поверхневий натяг, що призводить до утворення стабільних систем [110]. 

Інше пояснення полягає в тому, що при наявності дифільних стабілізаторів 
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на межі розділу фаз виникає енергетичний бар'єр, обумовлений силами 

відштовхування. Коли мова йде за високомолекулярні стабілізатори, 

агрегативна стійкість може бути досягнута за рахунок виникнення 

структурно-механічного бар'єру. Природа емульгатора зумовлює не тільки 

стійкість і тип емульсії ‒ м / в («масло у воді»); в/м («вода в маслі»). Відомо, 

що в емульгаторів можуть бути використанні іоногенні (що містять полярні 

группи) і неіоногенні (главним чином високомолекулярні) зв’язки [47]. 

Неіоногенні поверхнево-активні речовини (ПАР) - речовини, молекули яких 

не здатні до дисоціації. Їх дифільні молекули в якості полярних груп, що 

зумовлюють їх розчинність, містять звичайно гідроксильні або ефірні групи 

[35]. 

Молекули харчових емульгаторів володіють дифільною будовою, тобто 

містять гідрофільні і гідрофобні групи. Гідрофільні групи забезпечують 

розчинність ПАР у воді, гідрофобні (зазвичай вуглеводні) при достатньо 

високій молекулярній масі сприяють розчиненню ПАР в неполярних 

середовищах [48]. На межі фаз дифільні молекули орієнтуються енергетично 

найбільш прийнятним для себе чином: гідрофільні групи - у бік полярної 

(звичайно водної) фази, гідрофобні ‒ у бік неполярної (газової або масляної) 

фази - правило Бенкфорта. Таким чином, формується міжфазний 

прикордонний шар, завдяки якому знижується поверхневий натяг і стає  

можливим утворення емульсії [33, 57]. 

При зближенні (зіткненні) частинок фаршу з жировими кульками в 

процесі подрібнення, волога, що утримується навколо захисних оболонок, не 

встигає відторгнутися, так як захисні оболонки, що володіють пружністю і 

механічною міцністю, чинять опір значним руйнівним зусиллям. Таким 

чином, кількість зв'язаної вологи в фарші зростає, що покращує якість 

готового продукту[34]. 

Введення жиру у вигляді емульсії забезпечує рівномірний розподіл 

його в структурі фаршу, дозволяє вводити до складу фаршу жири, що мають 

дієтичне значення. Жир не відділяється від фаршу, що виключає утворення 
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жирових набряків[35]. Використання стабільних водно-жирових емульсій у 

виробництві ковбасних виробів представляє особливий інтерес у зв'язку з 

підвищену засвоюваність організмом жирів у високодисперсному 

(емульгованому) стані. 

Доведено дослідженнями «in-vivo», що при годівлі пацюків 

сардельками, до складу яких вводили жир у вигляді емульсії, виявлено більш 

інтенсивне виділення шлункового соку, НСl, пепсину і трипсину. 

Засвоюваність сардельок виявилася вищою на 2-3 % у порівнянні з 

приготованими звичайним способом [112].  

Дія емульгаторів на цьому не закінчується. Завдяки утворенню 

просторових і електростатичних бар'єрів вони додатково стабілізують 

емульсії, тобто запобігають повторному злипанню вже сформованих 

частинок дисперсної фази і повторному розшаруванню.  

Заміна жирової тканини або топленого жиру жировими емульсіями 

дозволяє отримати фарш і продукт з високими структурно-механічними 

властивостями.  Застосування жирових емульсій є гарантованим засобом 

попередження втрат вологи при тепловій обробці. При приготуванні 

емульсій необхідно враховувати функціональні характеристики препаратів. 

Так, наприклад, соєвий ізолят має високу вологозв’язуючу здатність (ВЗЗ) і 

гелеутворюючу здатність. Казеїнат натрію має високу розчинність , він 

швидко розчиняється у фарші і виконує в ньому, насамперед роль 

емульгатора жиру. На емульгуючу здатність білків впливають багато 

факторів, в тому числі розчинність, концентрація білка, рН, ОВП [33]. 

Введення жирових емульсій при виготовленні сосисок та сардельок 

дозволяє різко скоротити витримку м'яса в посолі і використовувати в 

ковбасному виробництві збірний і кістковий жири. Крім того, при введенні у 

фарш жиру у вигляді емульсії виходить рівномірний розподіл його у фарші 

готового продукту і знижуються втрати вологи при термічній обробці.  
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Введення жирових емульсій дозволяє точно дозувати компоненти 

фаршу, регулювати склад продукту і отримувати готовий продукт з заданими 

структурно-механічними властивостями. 

Доведено, що застосування стабільних білково-жирових емульсій 

сприяє покращенню якості готового продукту протягом зберігання, зокрема 

ліпідна фаза більш стабільна до окисних процесів [113]. 

Взаємодія емульгаторів з білками 

Взаємодія між емульгаторами та білками відбувається за рахунок 

електростатичних або гідрофобних сил або їх поєднання. Наявність цієї 

взаємодії може явно впливати на характеристики компонентів на міжфазних 

поверхнях розділу. 

Білки протягом часу можуть змінювати свою конфігурацію на поверхні 

розділу фаз. В результаті виникає сильна взаємодія між білком та поверхнею, 

що перешкоджає  заміщенню білка емульгатором, який має більш високу 

поверхневу активність [82]. За рахунок дії емульгатора білок розвертається, 

підвищується доступність його гідрофобних елементів, що викликає 

осадження на поверхні розділу фаз, завдяки нейтралізації заряду. Поверхнева 

активність комплексу збільшується порівнянні з нативним білком [83, 84, 

114]. 

При внесенні в систему емульгатора з низькою розчинністю в воді, 

взаємодія з білками суттєво залежить від їх фазової структури. В залежності 

від виду емульгатора зв’язування може привести до стабілізації структури 

білка при низьких значеннях співвідношення поверхнево-активних речовин 

та білку. Але підвищена концентрація ПАР може спровокувати розвертання  

та осаджування білку. Завдяки тому, що білок розвертається під дією 

емульгатора при наявності поверхневого розподілу фаз, звільняється підхід 

до його гідрофобних елементів. Тоді на поверхні розподілу масло-вода 

з’являється можливість розчинення гідрофобних елементів в жировій фазі і 

відбувається  їх взаємодія [115-120]. 



55 
 

Відоме пояснення стабілізації колоїдних частинок природними 

полімерами під дією активованих водних середовищ.  

 

1.4. Перспективні напрямки використання активованих водних 

середовищ у харчовій промисловості 

В м’ясній промисловості вода є незамінною складовою для 

виготовленнявареих м’ясних виробів. Тому велика увага повинна 

приділятися якості води, яка використовується у виробництві. Підвищення 

продуктивності технологічних процесів переробки жирної сировини, а також 

використання різних добавок, які дозволяють суттєво збільшити обсяг 

випуску продукції і забезпечити раціональне її використання 

супроводжується використанням води.  

Незвичайність фізико-хімічних властивостей молекул води базується 

на їх унікальній характеристики змінювати структуру водних зв’язків. 

Водний зв'язок – сила притягання, що утворюється між електронегативними  

атомами,що здатні притягувати електрони , наприклад , атоми хлору, кисню , 

фтору і атомом водню [41]. 

Атом кисню в молекулі води забирає від зв’язаних з ним хімічним 

зв’язком двох атомів водню, валентні електрони і отримує невисокий 

негативний заряд, а кожний атом водню – невисокий позитивний заряд. 

Такий водневий зв'язок або сила тяжіння, утримують сусідні молекули води 

достатньо близько один від одного. Водневий зв'язок більш слабший 

простого ковалентного зв’язку, однак він породжує більшість аномальних  

властивостей  води. акіі сили достатньо динамічні – вільно руйнуються і 

швидко відновлюються. Серед молекул води проходить активна взаємодія , 

наслідком чого є швидка зміна структурної решітки. Цією властивістю  

структура молекул води відрізняється від інших речовин , наприклад , від 

твердих кристалічних тіл, структурна решітка яких достатньо стійка [42]. 

В даний час простежується чітка тенденція пошуку, розробки та 

використання нових методів обробки жирної сировини при виробництві 
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продуктів, що дозволяють підвищити швидкість впливу на сировину в 

порівнянні з традиційними технологіями. Це завдання можна вирішити 

використовуючи активовані водні середовища. 

Метою використання водних розчинів, що підлягають активації, 

являється зменшення або повне виключення хімічних реагентів, зниження 

забрудненості мікроорганізмами, токсичними речовинами, радіонуклідами 

продуктів харчування, підвищення продуктивності біологічних процесів 

виробництва, підвищення їх ефективності [123-127]. Найбільш 

перспективним і біологічно безпечним являються електрохімічна активація 

водних систем , що відкривають широкі можливості для удосконалення 

технологічних процесів, створення продуктів нового покоління, підвищення 

якості і конкурентоспроможності продукції , що випускається [43, 128]. 

Електроактивована вода поділяється на 2 фракції: аноліт і католіт. 

Аноліт (кисла фракція води) має явно виражені бактерицидні 

характеристики, а потенційний запас енергії активованих розчинів може 

сприяти зміні швидкості і напряму деяких хімічних і фізіологічних реакцій і , 

що дуже важливо для галузей харчової промисловості, не забруднює 

оброблюваний об'єкт ніякими хімічними речовинами-добавками [129]. 

Встановлено, що католіт (лужна фракція води з рН 11,0-12,0) володіє 

сильними лужними властивостями і з його допомогою можна регулювати рН 

м'ясної сировини з фізико-і біохімічною специфікою (DFD, PSE) з метою 

змін його функціонально-технологічних властивостей (ФТС) і отримання 

високоякісних готових виробів [44, 121, 122]. 

У своїх працях Борисенко А.А. [131, 132] систематизував основні 

характеристики католіта і аноліта в технологічних процесах: католіт володіє 

біологічною активністю стимулятора росту і життєдіяльності живих 

організмів, зниженою величиною поверхневого натягу і підвищеної 

пом’якшувальною здатністю , підвищеною розчинювальною здатністю, 

властивостями каталізатора процесів, підвищеною екстрагуючою здатністю, 

підвищеною адсорбційно-хімічної активністю, нейтралізує корозійно-
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агресивні характеристики газорідинних середовищ, не токсичний, 

нешкідливий.   

Загальним, що виявляється при експериментальному дослідженні 

різних методів активації води, є збільшення концентрації водневих іонів рН, 

а отже, електричної провідності . Відзначається, що у всіх випадках при 

кожному із перерахованих вище  методів активації концентрація водневих 

іонів рН збільшувалась до кінця процесу обробки води від 7 одиниць у 

вихідній воді до 11,5 одиниць в активованій. При рН = 11,5 одиниць 

активована вода має найвищу активність [132]. 

Досліджено можливість застосування активованих розсолів при посолі 

яловичого фаршу, що сприяє більш швидкому зростанню липкості фаршу і 

його вологоутримуючої здатності в порівнянні з традиційним посолом. 

Причому, вперші 4-5 годин дозрівання посоленого м'яса простежується 

прямопропорційна залежність зростання цих характеристик. На подальших 

стадіях приріст липкості випереджає приріст вологозв'язуючої здатності 

посоленого яловичого фаршу. 

Таким чином, для виробництва білково-жирових емульсій та варених 

ковбас доцільно використовувати активовану воду. При цьому вихід ковбас 

зростає на 2,5-3,5% в порівнянні з традиційним способом і зростає 

однорідність фаршу при приготуванні . 

Широке впровадження розглянутих сучасних способів обробки, 

зберігання і використання активованих водних розчинів дозволяє значно 

підвищити якість м'ясних продуктів, знизити втрати сировини, скоротити  

витрати на вироблення одиниці готової продукції [45]. 

На даний час накопичено чисельний експериментальний матеріал про 

фізико-хімічні характеристики чистої води та водних систем, надійно 

встановлені деякі деталі будови та властивостей води, однак багато питань 

поки що залишається безвідповіді. Власне структура та характеристики 

чистої води визначають комплекс специфічних властивостей її як розчинника 

і цим відрізняють від неводних розчинників [133]. 
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Специфічність фізико-хімічних властивостей води в значній мірі 

зумовлена наявністю водневих зв’язків між її молекулами. Незважаючи на 

велику кількість теоретичних та експериментальних досліджень, фізична 

природа цих зв’язків остаточно не з’ясована . 

Наявні літературні дані досліджень щодо застосування активованих 

водних розчинів в різних областях харчової технології дають можливість 

подальшого їхпрактичного застосування у технології м’ясних продуктів. 

Таким чином, використання активованих водних розчинів в харчовій і 

переробній промисловості відкриває найширші можливості для модифікації 

існуючих і розробки нових технологічних процесів і технологій. У зв'язку з 

цим великого значенняпредставляють дослідження з вивчення властивостей 

активованих жирових систем та їх впливу на якісні показники, 

характеристики нешкідливості та безпечності харчових продуктів. 

 

1.5 Взаємодія ферменту трансглютамінази з білками при використанні 

активованих водних середовищ 

Білки – високомолекулярні природні полімери, на частку яких 

доводиться близько половини сухої біомаси клітини. Розробка способів 

поліпшення якості білковмісних систем з урахуванням функціонально-

технологічних властивостей і залежності їх від реакційної здатності, 

структури, фізико-хімічних, біохімічних та інших видів перетворень в 

технологічних процесах виробництва та зберігання харчових продуктів грає 

важливу роль [46]. 

У науковій літературі зазначається, що білкові речовини є амфотерні 

поліелектроліти, тобто подібно амінокислотам вони володіють кислотними 

та основними властивостями. Ці характеристики білка обумовлені 

електрохімічної природою R-радикалів амінокислот, що входять до складу 

білка. Оскільки більша частина йоногенних і полярних R - груп знаходяться 

на поверхні білкової глобули, то саме вони визначають кислотно-основні 

характеристики та заряд білкової молекули. Кислотні характеристики білку 
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надають аспаргінова і глутамінова амінокислоти, дисоціація їх 

карбоксильних груп є джерелом негативних електричних зарядів на поверхні 

білкової молекули.  

Останнім часом питання пов’язані з білком, зачіпають велику частину 

біологічних проблем, набувають універсального для біології і практичної 

діяльності людини значення. Багато галузей по виробництву харчових 

продуктів і медичних препаратів базуються на хімії і технології білків. 

Основні характеристики білку надають лізин, аргінін, гістидин, здатні 

до протонування і до створення на поверхні білкової молекули позитивних 

зарядів. Вамфотерну природу білкової молекули вносять вклад (хоча і 

несуттєвий) її N-і С-кінцеві амінокислоти. Слабка дисоціація SH-груп 

цистеїну і ОН - груп тирозину дуже несуттєво впливає на амфотерність 

білків. 

В цілому, чим більше "кислих" амінокислот міститься в білку, тим 

сильніше виражені його кислотні характеристики, тим вище сумарна 

щільність негативного заряду, і чим більше основних амінокислот, тим 

яскравіше проявляються основні характеристики білка і вище щільність 

позитивних зарядів на його молекулі. Однак слід зазначити, що значення рН 

радикалів амінокислот коливаються досить в широких межах (таблиця 1.2).  

Таблиця 1.2 

Значення рН радикалів амінокислот 

Функціональна група рН 

а-СООН 1,5-3,0 

Y-COOH 2,0 - 4,0 

Амідазольна група 5,5-7,5 

SH-група цистеїну 8,0-9,0 

ОН-група тирозину 9,0-10,0 

a-NHb- гpyпa 10,0-11,0 
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Амфотерна природа білків обумовлює відповідну буферність їх 

розчинів. Кожен білок у водних або буферних розчинах має свій сумарний 

заряд певної величини. Амфотерний характер білків особливо яскраво 

проявляється при зміні рН білкового розчину [47]. 

На підставі аналізу літературних джерел відомо, що біологічні об'єкти 

чутливі до активації навіть мінімальної інтенсивності. Це пояснюється тим, 

що в живомуорганізмі є надзвичайно тонкі і чутливі системи складних білків-

ферментів, які в природних умовах сприяють оптимальному протіканню 

біохімічних реакцій. 

Проведені дослідження фізико-хімічних властивостей 

електроактивованої води і можливостей її технологічної реалізації в м'ясній 

промисловості показали, що використання кислої і лужної води в 

технологічних процесах відкривають новий напрям у науці і практиці м'ясної 

галузі, що дозволяє ефективно вирішувати давноназрілі проблеми 

регулювання деяких фізико-хімічних і фізико-технологічних властивостей 

багатокомпонентних білковмісних систем, в тому числі і м'яса, і на цій основі 

створює передумови управління багатьма технологічними процесами вході 

виготовлення продукції нового покоління, що задовольняє в цілому сучасним 

напрямкам розвитку м'ясної галузі [48]. 

Як показують аналітичні дослідження різних літературних джерел 

електроактивації є найчистішим методом регулювання фізико-хімічних 

властивостей рідин, оскільки не супроводжується введенням в технологічні 

рідини яких додаткових хімічних речовин.  

Основні аспекти регулювання фізико-хімічних властивостей 

білковмісних систем, а саме м'ясних, лежать в основі дозрівання м'яса.  

Сукупність автолітичних перетворень біохімічних речовин, результатом яких 

є позитивні зміни властивостей сировини: формується ніжна консистенція, 

соковитість, специфічні аромат і смак, що наступають після дозволу 

м'язового задубіння під дією гідролітичних ферментів та інших фізико-

хімічних факторів [134]. 
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М'ясна сировина включає в себе різні компоненти, вона мінлива за 

складом і властивостями, що може призводити до значних коливань в якості 

готової продукції. У зв'язку з цим, особливо важливе значення набуває 

знання функціонально-технологічних властивостей різних видів м'ясної 

сировини та їх компонентів, розуміння ролі ферменту трансглютамінази і 

характеру зміни їх властивостей під впливом зовнішніх факторів. 

Ферменти є органічними сполуками білкової природи, які утворюються 

в живих організмах, і здатні прискорювати перебіг хімічних реакцій в 

організмі. Саме існування життя зумовлене наявністю білків з 

ферментативними функціями, а обмін речовин у кожній клітині визначається 

певним набором ферментів. 

Від інших каталізаторів ферменти відрізняються тим, що в природі 

вони зустрічаються лише в живих організмах, мають високу специфічність і 

каталітичну дію. Крім того, всі біохімічні реакції відбуваються за участю 

ферментів при нормальному тиску, температурі, при слабо-кислій, 

нейтральній або слаболужній реакції середовища. 

Для ферментів характерним є те, що їх синтез та каталітична активність 

контролюються на генетичному рівні, а також за участю цілого ряду 

низькомолекулярних сполук-субстратів або продуктів реакції [135]. 

В організмі людини понад двох тисяч ферментів забезпечують обмін 

речовин і енергії. Усі ферменти поділяються на шість класів: 

оксидоредуктази - прискорюють окислювально-відновні реакції; трансферази 

‒ прискорюють реакції перенесення окремих атомів і груп атомів від одних 

субстратів до інших; гідролази ‒ каталізують гідролітичні реакції; ліази ‒ 

каталізують процес відщеплення будь-яких груп негідролітичним шляхом з 

утворенням нових зв’язків; ізомерази ‒ прискорюють процеси ізомеризації 

органічних сполук; лігази ‒ каталізують реакції синтезу, які пов’язані з 

використанням АТФ та деяких інших трансфераз [87]. 

Згідно з "Переліком харчових добавок, дозволених до використання в 

харчових продуктах" [136] в Україні дозволено до використання понад 300 
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харчових технологічних добавок, які за призначенням умовно поділяються на 

класи. Одним із класів є ферментні препарати, основною функцією яких є 

підвищення продуктивності технологічних процесів і підвищення якості 

харчових продуктів. 

Характеристики ензиму трансглютаміназа (TG) використовує ε-

аміногрупу пов'язану в протеїнах залишкового лізину в якості одержувача 

ацилу і каталізує перетворення міжмолекулярних і внутрішньо молекулярних  

поперечних зв'язків (epsilon-(gamma-glutamyl) lysine cross-links) в 

залишковий глютамін. 

На відміну від інших використовуваних в промисловості ензимів (напр. 

амилаз і протеаз), які поділяють субстрат на більш дрібні фрагменти, 

Трансглютаміназа створює з білкових ланцюгів більші протеїнові з'єднання в 

тому числі може проявляти сильний  позитивний вплив на текстурні 

характеристики продуктів харчування і розробляти нові продукти. 

Трансглютамінази  природнім чином присутні в бататьох організмах. 

Для підтвердження безпечності харчових добавок на початку 1960-х 

років була заснована міжнародна організація – Комісія Кодекс Аліментаріус, 

головна мета якої полягала у захисті здоров’я споживача, а також у наданні 

допомоги при розповсюдженні продукції на міжнародному ринку. Комісія 

Кодекс Аліментаріус володіє правом дозволу щодо застосування харчової 

продукції у всьому світі, але будь-яка країна (яка не являється членом ЄС) 

вільна щодо прийняття власних стандартів.  

Найбільш розповсюдженою міжнародною системою контролю 

безпечності харчових добавок являється система ФАО/ВОЗ, відповідно якій 

Об’єднаним комітетом експертів по харчовим добавкам (JECFA), 

визначається якість добавок (в даний час понад 600 назв) і створена 

класифікація добавок по найменуванням та по чистоті. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Внаслідок проведеного огляду літературних джерел встановлено 

наступне: 

1. Світовий ринок м’ясопрдуктів знаходиться на стадії вирівнювання 

попиту, формуючи таким чином запит на продукти з високими 

органолептичними та функціонально-технологічними показниками. 

2. Використання гідроколоїдів та ферментних препаратів є одним з 

ключових підходів до покращення функціонально-технологічних показників 

та формування нового асортиментного ряду продукції з високою доданою 

вартістю. 

3. Використання білкових препаратів у технології ковбасних виробів є 

поширеною практикою, проте мало дослідженим залишається питання 

взаємодії ферментних препаратів трансглютамінази із деякими субстратами 

(наприклад глютеном). 
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РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Схема проведення експерименту 

Комплексні теоретичні та експериментальні дослідження в межах 

дисертаційної роботи проводились в умовах кафедри технологiї м′ясних, 

рибних та морепродуктiв Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, а також в Українськiй лабораторiї якостi i 

безпеки продукцiї АПК.  

В данiй роботi предметом дослiдження виступали фiзико-хiмiчнi 

властивостi активованої та водопровiдної води, пшеничного білку - глютену, 

ферментного препарату - трансглютамiнази, а також  комплекснi показники  

якостi та безпечностi фаршу i готової продукцiї.  

Згiдно схеми експериментальних дослiджень на першому етапі була 

проаналiзована спецiалiзована лiтература; проведено пошук нових 

препаратiв, якi покращують структурнi характеристики м’ясних продуктiв, 

знайдено новi воднi середовища, якi дають можливiсть працювати з 

покращеним м’ясним продуктом, знайдена альтернатива сої – пшеничний 

білок, як бiлок , який покращує харчову цiннiсть готового продукту. 

Наступний етап – це вибiр об’єктiв наших дослiджень, та методи, якi 

використовували в дисертаційній роботi; дослідження вивчаємих об’єктiв.  

Вiдповiдно до поставленої мети та завдань роботи було розроблено 

схему проведення експериментальних дослiджень, яка представлена на 

рисунку 2.1. 
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Рисунок 2.1 Схема проведення експериментальних досліджень 
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2.2 Об’єкти і предмети дослідження 

Об’єкт дослідження: є біотехнологiя м’ясних виробів з використанням 

трансглютамінази та рослинного бiлку – глютену. 

Предмет дослідження: встановлення впливу трансглютамінази на 

комплексні показники якості і безпечності готових м’ясних продуктів. 

 

2.3 Методи досліджень 

Під час виконання експериментальної частини роботи застосовували 

загальноприйняті та спеціальні методи визначення фізико-хімічних, 

функціонально-технологічних, реологічних, мікробіологічних, медико-

біологічних, математичного моделювання аналітичної обробки дослідних даних 

із застосуванням сучасного програмного забезпечення. 

Підготовку проб досліджуваних зразків для органолептичних, 

структурно-механічних, фізико-хімічних і мікробіологічних досліджень 

здійснювали за ГОСТ 31499-2012 [137], відбір проб проводили відповідно до 

ГОСТ 26671-85[138]. 

Прийняті в роботі показники на різних етапах дослідження визначали 

наступними методиками: 

Визначення вологозв′язуючої здатностi фаршу та готового подукту 

Здатність до зв`язування вологи визначали у трьох паралельних визначеннях 

методом пресування досліджуваної проби масою 0,3 г вантажем масою в 1 кг, 

сорбції виділеної під тиском вологи фільтрувальним папером і визначені 

кількості відділеної вологи за площею вологої плями на фільтрувальному 

папері за методикою [139].  

Вміст зв’язаної вологи розраховують за допомогою формул:  

𝑥1 =               (2.1) 

 

𝑥2 =  × 100             (2.2) 

де х1 – вміст зв’язаної вологи, % до наважки м’яса;  

х2 – вміст зв’язаної вологи, % до загальної вологи;  
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a – загальний вміст вологи в наважці, см2;  

b – площа вологої плями, см2;  

m – маса наважки м’яса, мг;  

Пластичнiсть фаршу (см2/г) визначали за методом пресування проби 

після визначення її здатності до втримування вологи. Для обчислення 

використовували площу вологої плями, що була залишена дослідним зразком 

на фільтрувальному папері (внутрішня пляма) [140].  

Показник пластичності розраховували за формулою:  

𝑃 =                (2.3)  

де Р – пластичність, см2 /кг;  

Вф - площа вологої плями від наважки, см 2 ;  

m0 - маса наважки, мг;  

106 – показник для переведення мг у кг. 

Визначення емульгуючої здатностi Показник емульсуючої здатності 

дозволяє визначити наскільки стійкою є емульсія. Дослідження передбачає 

гомогенізацію наважки м’яса і емульгування його із рафінованою 

соняшниковою олією, а потім центрифугування із подальшим визначенням 

об’єму емульсованої олії [140]. 

Показник емульсуючої здатності розраховували за формулою:: 

ЕЗ= %,1001

V

V 

     (2.4) 

де  V1 – об’єм емульгованого масла , см3 ; 

V- загальний об’єм масла, см3. 

Визначення стабiльностi емульсiї  фаршу проводиться за 

загальноприйнятою методикою [102]: 

                                         СЕ= %,100
2

1

V

V 

                                                    (2.5) 

де  V1 – об’єм емульгованого масла , см3 ; 

V2- загальний об’єм емульсiї  , см3. 



68 
 

Водневий показник (рН) – потенціометричним методом згідно з ГОСТ 

26188 – 84 [141]; 

Окислювально-вiдновний потенцiал (ОВП) визначення показника 

здiйснено на багатофункцiональному приладi «Combo» згiдно iнструкцiї 

виробника [142];  

Визначення перманганатної окисностi у водi – згiдно з ГОСТ 23268.12-78 

[143]; 

Визначення загального залiза у водi – згiдно з ГОСТ 4011-72 [144]; 

Визначення сухого залишку у водi – згiдно з ГОСТ 18164-72 [145]; 

Визначення нiтратiв у водi – згiдно з ГОСТ 18826-73 [146]; 

Визначення загальної твердостi води – згiдно з ГОСТ 4151-72 [147]; 

Визначення хлоридiв у водi – згiдно з ГОСТ 4245-72 [148]; 

Визначення сульфатiв у водi – згiдно з ГОСТ 4389-72 [149]; 

Визначення кальцiю, магнiю у водi – згiдно з ГОСТ 23268.5-78 [150]; 

Визначення гiдрокарбонат-iонiв у водi – згiдно з ГОСТ 23268.3-78 [151]; 

Визначення електричної питомої провiдностi води – згiдно з ДСТУ 

8346:2015 [152]; 

Визначення показникiв мiкробiологiчної безпеки у водi: мiкробне число 

(загальна кiлькiсть бактерiй), Coli-iндекс (загальна кiлькiсть колi формних 

бактерiй в 1 дм3 води) – згiдно з Методичними вказiвками «Санiтарно-

мiкробiологiчний контроль якостi питної води», затверджених наказом МОЗ 

України [153].  

Визначення протеїну в глютену – згiдно з ГОСТ 10846-91 [154]; 

Визначення вологостi в глютенi– згiдно з ГОСТ 29143-91 (ИСО 712-85) 

[155]; 

Визначення жиру в глютенi– згiдно з ГОСТ 29033-91 [156]; 

Визначення золи в глютенi– згiдно з ДСТУ 2171:2009 [157]; 

Визначення кiлькостi та якостi клейковини глютену – згiдно ГОСТ 

13586.1-68 [158]. 
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Визначення вмiсту бiлка в готовому продуктi проводили за методом 

К’єльдаля ГОСТ25011-81 [159]. Метод заснований на мiнералiзацiї проби по 

К’єльдалю, вiдгонцi амiаку в розчин сiрної.  В процесi реакцiй видiлявся амiак, 

його кiлькiсть визначили за допомогою  титрування розчину соляної кислоти 

0,2 моль/дм3. Суть метод полягає у визначеннi мiнералiзацiї наважки з 

подальшою вiдгонкою амiаку в апаратi К’єльдаля. 

Масову частку бiлкових речовин обчислювали за формулою: 

100
25,6

0028,0 



m

V
x %,                                                (2.6) 

де 0,0028 – маса азоту, що вiдповiдає 1 см3 розчину соляної кислоти 0,2 

моль/дм3, г;  

V– об'єм розчину соляної кислоти 0,2 моль/дм3, затраченої на титрування, см3;  

6,25 – коефiцiєнт перерахунку азоту на бiлковi сполуки;  

m– маса наважки дослiдного продукту, г;  

100 – коефiцiєнт для перерахунку у вiдсотки. 

Визначення вмiсту жиру в готовому продуктi визначали методом 

Сокслета за ДСТУ ISO 1443:2005 [160]. Метод заснований на вивiльненнi 

загального жиру, що мiстяться в м’ясних продуктах: сумiшшю хлороформу i 

етилового спирту в фiльтруючiй роздiлюючiй воронцi. Кiлькiсть жиру 

обчислюємо за формулою:  

m
mmx

0

21
100)( 

 ,                                                       (2.7) 

де x – вмiст жиру в продуктi, %; 

m1– маса гiльзи з матерiалом до екстрагування, г; 

m2– маса гiльзи з матерiалом пiсля екстрагування, г; 

m0– маса наважки до висушування, г. 

Вмiст загальної вологи в готовому продуктi – метод полягав у 

висушуваннi наважки до постiйної маси при температурi t = 103 ± 2 °С [161]. 

При цьому вмiст вологи визначався за формулою: 
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100
01

21 





mm
mm

W  %,                                                    (2.8) 

де m0–  маса сухої бюкси, г; 

m1 – маса бюкси з наважкою, г; 

m2 – маса бюкси з наважкою пiсля висушування, г. 

Визначення вмiсту золи в готовому продуктi визначають озоленням 

наважки в муфельнiй печi за температури 500-700 °С протягом 1 години [162]. 

Вмiст золи розраховували за формулою:  

                           
mm

mmV
01

02
100)(




 ,                                                           (2.9)        

де m0– маса пустого тигля, г; 

m1– маса тигля з наважкою перед завантаженням в пiч, г; 

m2– маса тигля пiсля термообробки, г. 

Масову долю золи в перерахунку на абсолютну суху речовину можна 

визначити за формулою: 

W

X
X






100

100
1

,                                                           (2.10) 

де X – вмiст золи, %;  

W– масова доля вологи в продуктi, %. 

Визначення нiтрит натрiю в готовому продуктi– згiдно ДСТУ ISO 

2918:2005 [163]; 

Визначення хлориду натрiю в готовому продуктi– згiдно ГОСТ 9957-73 

[164]. 

Визначення енергетичної цiнностi продукту проводили у вiдповiдностi. 

Розрахунок енергетичної цiнностi виконали за такими спiввiдношеннями: 1 г 

жиру – 37,7 кДж/9кКал; 1 г бiлка – 16,7 кДж / 4 кКал; 1 г вуглеводiв – 15,7 

кДж / 3,75 кКал. Енергетичну цiннiсть визначали для 100 г дослiджуваної 

продукції [165]. 

Амiнокислотний склад готового продукту визначали на газовому 

хроматографi TraceUltra з полум’яно-iонiзацiйним детектором, на капiлярнiй 

колонцi SP-2560 (Supelco) [166]. 
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Визначення жирно-кислотного складу готового продукту  проводиться за 

загальноприйнятою методикою [167]. 

Перетравлюванiсть готового продукту визначали згiдно методик [168].  

Гранична напруга зсуву готового продукту та фаршу була визначена 

вiдповiдно до методики [169]. Метод базується на зануреннi конуса для 

вимiрювання структурно-механiчних властивостей в'язко-пластичних тiл. 

Для визначення граничної напруги зсуву на ряду з iншими реологiчними 

приладами широко застосовуються конiчнi пластометри. Вони дозволяють 

визначати консистенцiю м'ясопродуктiв за величиною граничної напруги зсуву 

або за вiдносною величиною – мiрою пенетрацiї. Гранична напруга зсувуӨн
0, 

Па, являє собою вiдношення сили опору Рʹ уздовж бiчної поверхнi конуса до 

площi F цiєї поверхнi: 

                                          Н

0 К mg/h2,                                                           (2.11) 

де К  - константа конуса, 

  - кут при вершинi конуса, град;  

m - маса конуса, кг;  

g – прискорення вiльного падiння, м/с2;  

h – глибина занурення конуса в продукт, м. 

Константу конуса приймають за даними Н.Н.Аграната: 

 , град          30           40          45          60         89,33        90 

К                 0,958     0,530     0,417     0,214     0,0836     0,00683 

Тривалiсть випробування складає 180 сек. 

Вимiрювання кольору готового продукту та фаршу [170]. Поставлена 

задача вирiшується тим, що спосiб вимiрювання кольору харчових продуктiв 

полягає у розмiщеннi зразкiв завтовшки 1,5-3 мм на склi скануючого пристрою, 

скануваннi зображення, вимiрюваннi кiлькостi трьох роздiлених основних 

кольорiв, знаходженнi формули кольору в системi колiрних координат RGB, та 

за необхiдностi представлення у форматах XYZ. Для перерахунку 

використовують наступнi формули: 
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Х=0,4360747R+0,3850649G+0,1430804B (2.12) 

Y=0,2225045R+0,7168786G+0,0606169B (2.13) 

Z=0,0139322R+0,0971045G+0,7141733B (2.14) 

де R (red), G (green), B (blue) – значення, знайденi на зображеннi продукту;  

XYZ координати кольору в мiжнароднiй колориметричнiй системi CIE (1931 р.). 

Визначення ступеня окислення жиру по пероксидному числу готового 

продукту проводили вiдповiдно до ГОСТ 8285-91 [171].  

Визначення ступеня окислення жиру по кислотному числу готового 

продукту проводили згiдно ГОСТ 8285-91 [172]. 

Активнiсть води дозволяє встановити зв'язок мiж станом слабко зв’язаної 

вологи у продуктi i можливiстю розвитку у ньому мiкроорганiзмiв. Показник 

активнiстi води (аw) визначають портативним швидкiсним приладом моделi 

AquaLab Cерiї 3ТЕ (США) за ГОСТ Р ИСО 21807-2012 [173].  

Визначення вмiсту важких металiв готового продукту проводили 

вiдповiдно до «Методичних вказiвок по атомно-абсорбцiйних методах 

визначення токсичних елементiв у харчових продуктах i продовольчiй 

сировинi» (МУ 01-19/47-11, затвердженi ГСЭН 25.12.92 р.), вмiст цинку 

визначили за ГОСТ 26934-86 «Сировина i продукти харчовi. Методи 

визначення цинку»; мiдi – згiдно ГОСТ 26931-86 «Сировина i продукти харчовi. 

Методи визначення мiдi»; свинцю – за ГОСТ 26932-86 «Сировина i продукти 

харчовi. Методи визначення свинцю»; кадмiю – за ГОСТ 26933-86 «Сировина i 

продукти харчовi. Методи визначення кадмiю». 

Визначення показникiв мiкробiологiчної безпеки готового продукту [174]. 

Кiлькiсть Staphylococcus aureus за ГОСТ 10444.2-94, МАФАнМ за ДСТУ 

8446:2015 та БГКП − за ГОСТ 30518-97. [175-177] 

Медико-біологічні дослідження м’ясних продуктів проводили на 45 

мишах лінії СВА, самцях, віком 4-5 місяців. Тварин було розділено на 3 групи, 

які знаходились на стандартному раціоні віварію, та під час експерименту 

отримували корм з розрахунку добової потреби 30 г. Протягом 14 днів до 

стандартного раціону груп тварин додавали відповідний вид м’ясних продуктів, 
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що становило 25 % загального  раціону. Інтактну групу утримували лише на 

стандартному раціон віварію. Контрольна група тварин отримувала 

стандартний корм віварію та додатково м’ясні продукти, виготовлені за 

традиційною технологією. Дослідна група тварин протягом експерименту окрім 

стандартного раціону споживала м’ясні продукти, виготовлені за розробленою 

біотехнологією. 

Контроль маси мишей проводили перед початком досліду та на 14-у 

добу, аналогічно досліджували наступні гематологічні показники: кількість 

еритроцитів, лейкоцитів, вміст гемоглобіну. В крові тварин визначали рівень 

малонового деальдегіду (МДА), активність лактатдегідрогенази (ЛДГ), 

глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г- 6-ФДГ) та аспартатамінотрансферази 

(АсАТ). 

Визначення гематологічних показників проводили за допомогою 

автоматичного гематологічного аналізатора серії НВ («SINNOWA Medical 

Science & Technology.Co.,Ltd», КНР) згідно стандартних методик наданих 

виробником. Вимірювання біохімічних показників проводили за допомогою 

стандартних наборів, згідно із інструкцією виробника на приладі Multiskan 

Ascent («Thermo Electron Corporation», США).  

Дані до і після експерименту в кожній групі тварин розглядали як 

пов'язані вибірки, а при порівнянні різних груп між собою як непов'язані 

вибірки. 

Отримані результати були оброблені за допомогою програми «Statisticа» 

та оцінені за критерієм Стьюдента.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Обґрунтовано напрямок та визначені об`єкти іі методи дослідження. 

Представлена програма організації досліджень, яка відображає основні 

напрями та логічний взаємозв’язок етапів експериментальних робіт, визначено 

об’єкт і предмети дослідження, охарактеризовано сировину та матеріали, які 

використовуються у ході роботи, охарактеризовані стандартні та спеціальні 

методи досліджень та статистична обробка експериментальних даних. 
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РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ХАРЧОВИХ ІНГРЕДІЄНТІВ 

3.1. Аналіз фізико-хімічних властивостей трансглютамінази на білкові 

системи 

Перспективним напрямком у технологiї харчової продукцiї є процеси 

ферментативної зшивки, якi з успiхом можуть бути реалiзованими на бiлкових 

субстратах. Цi процеси особливо проявляються на основi активованої води. 

Найбiльш вивченим способом ферментативного реструктурування м’ясної 

сировини є застосування трансглютамiнази. Проте, перш нiж працювати з 

ферментом, потрiбно визначити його активнiсть. А недолiком сучасних 

способiв є значна тривалiсть та трудоємкiсть процесу, складнiсть пiдготовки 

реактивiв та необхiднiсть використання дорогого спецiалiзованого обладнання. 

Тому для нас було перспективним розробити простий у використаннi та 

ефективний спосiб визначення якостi ферменту за допомогою кiлькiсного.  

В роботi для формування стандартного гелю був використаний харчовий 

желатин та препарат трансглютамiнази Activa®GS. Для приготування розчинiв 

желатину та препарату трансглютамiнази був використаний буферний розчини 

з рН=7,4. Пенетрацiю гелiв визначали пенетрометром Ulab 3-31 M з конусним 

iндектором (кут конуса 60°). Для термомостатування зразкiв та активацiї 

ферменту використовували ультратермостат Ultratherm BWT-UBIOSAN. Для 

всiх експериментiв в якостi зразкiв порiвняння використовували розчини 

желатину без введення препарату трансглютамiнази [178]. 

Використання запропонованого способу дозволяє здiйснювати оцiнку 

ефективностi утворення iзопептидних зв'язкiв промисловими препаратами 

трансглутамiнази, як iндикатору якостi продукту, в умовах виробничих 

лабораторiй пiдприємства, наукових органiзацiй без застосування складного, 

дорого обладнання та реактивiв. 

На основi вище проведених дослiджень з активованою водою було 

прийняте рiшення дослiдити та порiвняти активнiсть ферменту 

трансглютамiнази з активованою та водопровiдною водою. 
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Експериментальнi діаграми, якi описують величину пенетрацiї гелю, 

отриманого iз розчину желатину та буферної сумiшi, католiту, водопровiдної 

води з додованням рiзної кiлькостi ферментного препарату трансглютамiнази, 

пiсля термостатування при температурі 50 °С, iнактивацiї та витримцi для 

зажелування протягом 12 год при температурі 25 °С зображенi на рисунку 3.1. 

 

Рис. 3.1 Порiвняння величини пенетрацiї 

Католiт з рН=10 має найнижчi показники пенетрацiї при найменшiй та 

найбiльшiй величинi концентрацiї препарату трансглютамiнази, а показники 

водопровiдної води повна протилежнiсть католiту. Показник пенетрацiї та сила 

гелю є залежностями оберненими, чим бiльше значення пенетрацiї – тим менша 

сила гелю. Вiдповiдно чим менша сила гелю – тим менша активнiсть ферменту. 

Отже, найкраща активнiсть ферментного препарату трансглютамiнази 

Activa®GS проявляється при взаємодiї з католiтом.  

Наявність у ферментних комплексах трасглютамінази баластних сполук і 

наповнювачів потребує оцінки їх ферментативної активності, тобто визначення 

ефективності утворення ізопептідних зв'язків. 

Одним з найбільш поширених методів вимірювання активності 

трансглутамінази є метод, що базується на спектрофотометричній оцінці 

кількості продуктів каталізу. Даний метод потребує певного рівня наявного в 

лабораторії обладнання та застосування реактивів високого ступеня очищення. 

Масова частка трансглютамнази, % 



76 
 

Для визначення впливу трансглютамінази на білкові та колоїдні системи, 

беручи до уваги визначені у попередніх розділах оптимальні значення рН і 

температур активності трансглютамінази [90] та характеристик желатину, який 

виступає в моделі білковим субстратом, прийнято рішення визначати наступні 

показники: 

 концентрацію желатину в ході формування стандартного гелю, що дає 

можливість проводити достовірні вимірювання реологічних харктеристик; 

 залежність величини пенетрації модельних гелей на основі розчину 

желатину від концентрації присутнього в системі ферментного препарату. 

 мінімальна тривалість обробки модельної системи, яка потрібна для 

перебігу каталізу та формування гелю. 

 основні параметри визначення кількісної оцінки ефективності препарату 

трансглютамінази  ̶  ЕКТ. 

На даному етапі досліджень для формування зразків білкових систем був 

використаний желатин по ГОСТ 1293 «Желатин. Технічні умови» [179], марки 

П-9, з масовою часткою вологи 16,2 % і препарати трансглютамінази Activa® 

GS (Ajinomoto foods Еurope SAS, Hamburg Branch). 

Дослідження міцності гелів желатину марки П-9, в залежності від 

тривалості їх формування і масової частки білка в буферному розчині при 

температурі 25 °С (рис. 3.2) показали, що 10 %-ві системи досягають 

максимальної постійної міцності вже після 10-12 годин термостатування. 
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Рис. 3.2. Пенетрація гелів у часі  

Розчини желатину з концентрацією 6,0 і 8,0 % для досягнення 

максимальної міцності вимагають більш тривалої експозиції. Вид 

використаного для створення гелю желатину буферного розчину не впливає на 

величину його пенетрації. 

Виходячи з отриманих експериментальних даних, в подальших 

дослідженнях застосовували 10 % розчин желатину в фосфатному буферному 

розчині з рН 7,4. Тривалість термостатування при температурі 25 °С для 

формування стабільних міцних гелів становила 12 годин. 

Експериментальні криві описують величину пенетрації гелю, отриманого 

з 10 %-го розчину желатину з додаванням різної кількості ферментного 

препарату трансглутамінази Activa® GS після термостатування при температурі 

50 °С, інактивації і витримування для затвердіння протягом 12 годин при 25 °С 

представлені на рис. 3.3.  
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Рис. 3.3 Зміни пенетрації гелів (од. пенетрації) із вмістом 

трансглютамінази 

З отриманих даних випливає, що виведення в розчин желатину 

ферментного препарату трансглутамінази призводить до ефективного зниження 

величини пенетрації гелю, при цьому його максимальна міцність для діапазону 

концентрацій ферментного препарату 0,1-1 % розвивається протягом 12-

24 годин каталітичного процесу.  

З отриманого графіка випливає, що для повністю сформувався гелю 

желатину в розглянутому інтервалі концентрацій ферментного препарату 

кожному значенню кількості трансглутамінази в системі відповідає 

статистично достовірне, певне і однозначне значення величини пенетрації. 

Таким чином, величина пенетрации даного гелю є об'єктивним 

індикаторним показником, що характеризує процес утворення ізопептидних 

зв'язків під каталітичною дією ферментного препарату трасглутамінази і може 

бути використана для оцінки ефективності комерційних препаратів цього 

ферменту (ЕКТ). 
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На підставі результатів проведених досліджень можна рекомендувати 

наступні основні параметри кількісної оцінки ефективності каталізу препарату 

трансглютамінази (ЕКТ): 

1. Розроблено методику кількісної оцінки здатності комерційних 

препаратів трансглутамінази до каталізу освіти ізопептідних зв'язків зі зміни 

величини пенетрації стандартизованого білкового гелю. 

2. Виявлено, що для визначення ефективності каталізу препарату 

трансглютамінази доцільно використовувати в якості «стандартного» 10 % -ний 

розчин желатину харчового марки П-9. Гель з цього розчину досягає 

максимальної постійної міцності після 10-12 годин інкубації при температурі 

25 °С. 

3. Встановлено, що міцність «стандартних» гелів желатину змінюється за 

лінійним законом в залежності від масової частки введеного в систему 

препарату трансглутамінази в діапазоні його концентрацій до 1 %. Величина 

пенетрации отриманих гелів обернено пропорційна кількості введеного 

ферментного препарату. 

4. З метою кількісної оцінки ефективності препарату трансглютамінази в 

широкому діапазоні значень масова частка ферментного препарату повинна 

становити 0,5% 

5. Показано, що для розвитку каталітичного процесу формування 

ізопептідних зв'язків в 10 % розчинах желатину і з концентрацією ферментного 

препарату трансглутамінази до 1 % достатня тривалість термостатування при 

50 °С становить 24 години. Для повного формування гелю при температурі 

25 °С необхідно витримування зразків протягом 12 годин. 

 

3.2. Аналіз фізико-хімічних властивостей електроактивованих водних 

систем 

Розроблення шляхiв покращення якостi бiлковмiсних систем iз 

врахуванням функцiонально-технологiчних властивостей в залежностi вiд 

реакцiйної здатностi, структури, бiохiмiчних та iнших видiв перетворень 
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виступає на перший план у створеннi нутрiєнтно-збалансованих продуктiв 

нового поколiння.  

Використання електрохiмiчних способiв обробки харчових рiдких систем 

вiдкриває широкi можливостi для вдосконалення технологiчних процесiв, 

зменшення їх тривалостi i пiдвищення якостi продукцiї. В зв’язку з цим 

дослiдження по використанню електрохiмiчноактивних водних розчинiв для 

регулювання основних функцiональних характеристик бiлковмiсних систем в 

харчовiй технологiї мають важливе практичне значення. 

Попередньо були вiдiбранi зразки води для дослiджень i подальшої 

електроактивацiї з мiської мережi водопостачання в Українськiй лабораторiї 

якостi i безпеки продукцiї АПК. Активацiя води вiдбувалась на 

електроактиваторi «Iзумруд», загальна схема на рисунку 3.4. 

 
1 – свiтловий датчик ; 2 - перемикач; 3 – джерело водопостачання; 4 – джерело 

живлення; 5 – кран для змiни напору води; 6 - штекер; 7, 9 - трубки подачi активованої 

води – анолiта та католiта вiдповiдно; 8- трубка подачi водопровiдної води. 

 

Рис. 3.4 Загальна функцiональна схема активацiї води 

 

Порiвняльна характеристика властивостей вихiдної водопровiдної та 

електрохiмiчно активованої води представлена в таблицi 3.1. 
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Таблиця 3.1  

Порiвняльна характеристика води 

Найменування показникiв, 

одницi вимiрювань 

Результати випробувань 

водопровiдна 

вода 

вода 

активована 

(католiт) 

вода 

активована 

(анолiт) 

Водневий показник (рН) 7,32±0,01 8,56±0,01 6,73±0,01 

ОВП, мВ +332±1 -498±1 +276 

Окиснiсть перманганата (за 

Кубелем), мг/дм3 
1,93±0,03 1,25±0,04 1,09±0,04 

Вмiст загального залiза, 

мг/дм3 
0,25±0,003 0,02±0,004 0,29±0,004 

Сухий залишок, мг/дм3 363±2 328±2 264±2 

Вмiст нiтратiв (NO3
-),мг/дм3 0,26±0,04 0,22±0,01 0,23±0,03 

Загальна жорсткiсть, 

ммоль/дм3 
6,15±0,01 4,47±0,01 3,65±0,02 

Вмiст хлоридiв (Сl-), мг/дм3 3,7±0,04 4,1±0,05 5,5±0,05 

Вмiст сульфатiв (SO4
-), 

мг/дм3 
<10 <10 <10 

Вмiст кальцiю,  мг/дм3 105±0,01 80,0±0,01 74±0,01 

Вмiст магнiю, мг/дм3 45,2±0,2 45,2±0,2 32±0,2 

Вмiст гiдрокарбонат-iонiв 

(НСO3
-), мг/дм3 

425±2 384±1 279±2 

Електропровiднiсть, мк/см 568±2,7 522±2 406±1 
 

Виходячи з даних, якi наведені в таблицi, можна зробити висновок, що 

пiсля електрохiмiчної обробки вода володiє покращеними показниками якостi 

та безпечностi у порiвняннi з необробленою водопровiдною водою. Окисно-

вiдновний потенцiал водопровiдної води становить +332мВт  при рН=7,32, а 

електроактивована вода має ОВП -498 при рН=8,56. Тобто електроактивована 

вода набуває антиоксидантних властивостей, а спiввiдношення показникiв рН i 

ОВП дає можливiсть говорити про те, що такий розчин є бiологiчно доступним 

та корисним для людини. Так як знижуються затрати енергiї на подолання 

рiзницi значень цих показникiв води та внутрiшнього середовища органiзму 

людини.  

Окиснiсть перманганата характеризує вмiст у водi органiчних сполук, за 

результатами бачимо, що елекроактивована вода мiстить менше таких сполук у 

порiвняннi з водопровiдною. Показник перманганатної окисностi для 
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водопровiдної води становить 1,93мг/дм3 тодi як електроактивована вода має 

лише 1,25 мг/дм3. 

У водопровiднiй та електроактивованiй водi вмiст залiза становить 

0,25 мг/дм3 та 0,02 мг/дм3 вiдповiдно. Ця рiзниця вказує на осадження iонiв 

залiза в процесi електроактивацiї та перехiд його у нерозчиннi сполуки, що 

випадають в осад. 

Загальна жорсткість водопровiдної води становить 6,15 ммоль/дм3, в 

електроактивованiй це значення знижується до 4,47 ммоль/дм3, падiння даного 

показника  являється позитивною характеристикою системи. Так як жорсткiсть 

води чинить значний вплив  на якiсть готової продукцiї. Сольовий склад води  є 

важливим показником для перебiгу найважливiших технологiчних та хiмiчних 

перетворень, так, наприклад, iони Са2+, Mg2+, беруть участь в процесах 

гелеутворення, дозрiвання та iнших визначальних реакцiях у м’яснiй системi. 

Доведено, що наявнiсть у водi, яка використовується на технологiчнi цiлi, iонiв 

дво- i тривалентних металiв в пiдвищених концентрацiях, може опосередковано 

впливати на такi показники готових виробiв, як консистенцiя, монолiтнiсть, 

соковитiсть, колiр, вихiд.  

Показники мiкробiологiчної безпеки у водi були визначенi як для 

активованої так i для водопровiдної води (таблиця 3.2). 

Таблиця 3.2  

Мiкробiологiчна безпека води 

Найменування 

показникiв, 

одиницi 

вимiрювань 

Водопровiдна вода 
Електроактивована вода-

католiт 

Результати 

випробувань 

Норми за 

НД** 

Результати 

випробувань 

Норми за 

НД*** 

Мiкробне число 

води (загальна 

кiлькiсть 

бактерiй), 

КУО*/1 см3 води 

57 

Загальне 

мiкробне 

число в 1 

см3≤100 

27 

Загальне 

мiкробне 

число в 1 

см3<100 

Coli-

iндекс(загальна 

кiлькiсть колi 

формних 

бактерiй в 1 дм3 

1383 

 

Сoli-iндекс 

в 1 дм3<3 

колi формнi 

бактерiї 

вiдсутнi 

Сoli-iндекс 

в 1 дм3<3 
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води), в т.ч. 

E.Coli 

Примітка: *КУО – колонiй-утворюючi одиницi; НД* – Державнi санiтарнi правила i 

норми «Гiгiєнiчнi вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною», 

затвердженi наказом МОЗ України вiд 12.05.2010р. №400; НД* – ГОСТ 2874-82 Вода 

питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. 

 

Стосовно водопровiдної води ‒ вона має в два рази бiльше мiкробне 

число, а Coli-iндекс взагалi виходить за межi допустимих норм, перевищуючи 

їх у тисячi разiв. На пiдприємствах за мiкробiологiчним станом води надто не 

стежать, а отже якiсть готових ковбасних виробiв знаходиться в зонi ризику. 

Що стосується католiту – вiн задовольняє всі вимоги нормативної документаці. 

Тобто процес активацiї води покращує мiкробiологiчнi показники.  

Виходячи з аналiзу попереднiх даних можна зробити висновок про 

перспективнiсть використання електро-активованих водних середовищ. 

 

3.3. Обґрунтування застосування білкової сировини у біотехнології 

варених ковбасних виробів 

Збільшення кількості жиру в емульсіях до 20,0 % призводить до 

зменшення їх стабільності, зниження волого-утримуючої здатності і 

погіршення органолептичних показників готової продукції. Для одержання 

стабільних емульсій з високим вмістом жирної сировини необхідною умовою є 

наявність емульгаторів або емульгаторів-стабілізаторів. Головна причина 

стійкості таких емульсій полягає в утворенні на поверхні розділу фаз 

адсорбційної оболонки, яка утворюється або подвійним електричним шаром за 

рахунок того, що емульгатори мають в своєму складі полярні та неполярні 

групи; або колоїдно-дисперсним шаром з желеподібною структурою тому, що 

підвищується в’язкість дисперсного середовища.  

В якості продуктів, що забезпечують стабільність емульсії можуть 

виступати:  
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- продукти білкового походження ‒ білки рослинного і тваринного 

походження, амінокислоти;  

- гідро колоїди ‒ карагенани, альгінати, які без посередньо не беруть 

участі в гідрофобному скріпленні жиру, але за рахунок їх використання 

підвищують стабільність шляхом збільшення в’язкості середовища, з’єднання 

води, утворення структурних шарів;  

- похідні жирів ‒ монодигліцериди жирних кислот; 

- хімічні сполуки-солі, що емульгують ‒ фосфати.  

Одним з найпоширеніших і ефективних способів переробки жирної 

сировини є приготування жирових та білково-жирових емульсій. Перевага 

даного методу переробки жирної сировини полягає в наступному: 

 підвищенні стабільності фаршевої емульсії за рахунок попереднього 

емульгування жиру;  

 - швидкому та рівномірному розповсюдженні емульсії при складанні 

фаршу ковбас;  

 - поліпшенні консистенції ковбасних виробів унаслідок збільшення 

хімічно зв’язаної частки вологи у фарші ‒ за рахунок чого зростають твердо 

подібні властивості фаршу;  

 - зниженні втрат вологи при термообробці ковбасних виробів в 

білкових та натуральних оболонках;  

 - раціональному використанні жировмісної сировини за рахунок 

підвищення її функціональних властивостей і маскування специфічного 

присмаку жиру;  

 - зниженні собівартості жирної сировини.  

Глютен є натуральним iнгредiєнтом, його використання у складi м’ясних 

продуктiв обмежуються технологiчною необхiднiстю. Унiкальнi адгезiйнi i 

плiвко-утворюючi властивостi гiдратованої пшеничної клейковини дають 

можливiсть використовувати її в якостi добавки для зв’язування кусочкiв та 

обрiзкiв.  
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Останнiм часом бiлковi препарати рослинного походження набули 

поширення на українському ринку для корекцiї властивостей i балансування 

хiмiчного складу м’ясних продуктiв.  

Пшеничний бiлок характеризується не лише високим показником 

харчової цiнностi, але i чудовими функцiонально-технологiчними 

характеристикам при порiвняно низькiй вартостi. Це дає йому змогу  сьогоднi 

бути практично незамiнними рослинним iнгредiєнтом в ковбасному 

виробництвi. Тому виник науковий i практичний iнтерес пiддати комплексному 

вивченню якiсть вибраного альтернативного бiлкового iнгредiєнту.  

За органолептичними характеристиками глютен – це дрiбнi пористi 

гранули неправильної форми, кремово-коричневого кольору, в сухому виглядi ‒ 

без запаху, а в гiдратованому виглядi ‒ з приємним запахом i смаком, 

характерними для термiчно обробленої пшеницi. 

Кiлькiсть i якiсть сирої клейковини визначають лише в пшеничному 

борошнi. Клейковина пшеничного борошна являє собою сильно гiдратований 

комплекс, що складається з бiлкiв глiадину i глютенiну. Глютенiн є основою, а 

глiадин - її склеюючим початком. Якiсть клейковини визначають за кольором i 

запахом, еластичностю i розтяжностю. У клейковини хорошої якостi бiлий або 

з сiруватим вiдтiнком колiр, слабкий, приємний борошняний запах, вона 

пружна i еластична з середньою розтяжнiстю – саме перерахованi 

характеристики вiдносяться до нашого зразку. 

Вiдповiдно до ГОСТ 13586.1-68 найвища група якостi клейковини лежить 

в межах умовних одиниць 45-75 [180].  

Аналiзуючи показники загального хiмiчного складу наведеного в таблиці 

3.3 можемо сказати, що бiлок буде чудовим компонентом в рецептурах 

ковбасних виробiв. Так як вмiст клейковини знаходиться в межах показникiв 

найвищої групи, звідси можемо стверджувати про якiсний вплив дослiдного 

глютену  на структуру фаршу та його зв’язуванiсть. 
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Таблиця 3.3  

Хімічний склад пшеничного бiлка 

Показник Результати випробувань 

Сирий протеїн, % 70,52±0,26 

Сирий жир, % 0,86±0,01 

Вологiсть, % 6,7±0,04 

Зола, % 0,9±0,01 

Якiсть клейковини: 

-од.пр.ВДК 
51,3 

 

Досить високий вмiст протеїну дає нам преваги в цiнностi продукту. 

Однак харчова цiннiсть рослинних iнгредiєнтiв в наших продуктах харчування, 

повинна розглядатися з точки зору збалансованостi амiнокислотного складу 

бiлкiв. У зв'язку з цим були проведенi дослiдження за вмiстом незамiнних 

амiнокислот, i ось що ми маємо на рисунку 3.5. 
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Рис. 3.5 Амiнокислотний склад дослiджуваного та еталонного 

пшеничного білку, г/100 г білка  

При порiвняннi вмiсту незамiнних амiнокислот в рослинних концентратах 

з еталоном по ФАО/ВОЗ було встановлено, що для дослiдженого пшеничного 

зразку вмiст амiнокислот був дещо нижчий за їх значення, що 
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рекомендувалися, в еталонi бiлка. Однак при внесенні даного білку в готовий 

продукт його амінокислотний склад змінюється в позитивну сторону. 

По загальному хiмiчному складу i функцiонально-технологiчним 

характеристикам, в цiлому, пшеничний бiлок гарно пiдходить в якостi 

замiнника м’ясної сировини, i збалансованiсть бiлка не надто вiдрiзняється вiд 

еталонного ФАО/ВОЗ. 

Дослiдження багатьох вчених, пов'язанi з вивченням функцiонально-

технологiчних властивостей бiлкової добавки та перспективнiстю застосування 

добавки в гiдратованому виглядi говорять про суттєвий вплив води. 

Використовуваний сухих бiлок у м’ясопереробнiй промисловостi вимагає 

попереднього гiдратування з утворенням гiдромодуля [181]. 

Вiдповiдно до схеми експерименту були вивченi основнi функцiонально-

технологiчнi властивостi глютену, проведено гiдратацiю водопровiдною та 

електроактивованою водою.  

Вода служить для гiдратацiї i розчинення сухого препарату. 

Використання лужної фракцiї електроактивованої води дозволяє зрушити рН 

дослiджуваних бiлкових препаратiв в лужну сторону (далi вiд iзоелектричної 

точки), тим самим, збiльшити гiдрофiльнi властивостi макромолекул бiлкiв. 

Проаналiзувавши лiтературнi данi i власнi експериментальнi дослiдження 

(таблиця 3.4) говоримо про те, що величина рН рiдких бiлковмiсних систем 

залежить вiд кислотно-основної реакцiї сухих речовин, їх концентрацiї в рiдинi 

i вихiдного рН самої рiдини. 

Таблиця 3.4  

Змiна показника рН гiдратованої білкової добавки Альма Текс 67 

№ 

п/п 
Гiдро-

модуль 

Водопровiдна вода Електроактивована вода 

рН, од ОВП, мВ рН, од ОВП, мВ 

1 1:2 6,44±0,03 +270±1,35 7,37±0,04 -100±0,5 

2 1:2,5 6,42±0,03 +263±1,32 7,45±0,04 -109±0,54 

3 1:3 6,57±0,003 +256±1,28 7,4±0,04 -106±0,53 

4 1:3,5 6,45±0,03 +259±1,30 7,36±0,04 -110±0,55 
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Показник активної кислотностi водних полiдисперсних бiлковмiсних 

систем є в прямiй залежностi вiд виду води та її вихiдного рН [101]. 

Дослiдження показникiв, що впливають на рН систем веде до визначення 

основних закономiрностей процесу регулювання активної кислотностi цих 

систем та може бути основою для розробки нових способiв i технологiй 

виробництва харчових продуктiв. 

На рисунку 3.6 зображенi діаграми залишку вологи пiсля взяття на себе 

вологи глютен при рiзних спiввiдношеннях вода:глютен. З графiку видно, що 

активована вода з цим завданням справляється краще, так як при однакових 

кiлькостях глютену та рiдкої фракцiї спостерiгається рiзна гідратація (рис. 3.7). 

Отже, на гiдратацiю бiлку краще впливає електроактивована вода. 

 

Рис. 3.6 Гiдратацiя глютену пiд впливом рiзних водних систем 

 

Дослiд                                          Контроль 

Рис. 3.7 Процес гiдратацiї глютену 

Використовуючи лужну фракцiї активованої води вона дає можливiсть 

збiльшити рН дослiджуваних рiдких бiлковмiсних систем на 0,71-0,93 од. 
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В таблицi 3.5 наведено порiвняльний аналiз дослiджень з використанням 

електроактивованої води з рН 7,30-7,80 та питної водопровiдної з рН 6,80-7,90. 

Таблиця 3.5  

Функцiонально-технологiчнi характеристики пшеничного бiлка 

Найменування показникiв 
Пшеничний бiлок 

Питна вода Електроактивована вода 

Вологозвʹязуюча здатнiсть, % 

до маси продукту 
350±1,75 470±2,35 

Жирозвʹязуюча здатнiсть, % 

до маси продукту 
200±1 230±1,15 

Примітка: р<0,05 

Проаналiзувавши отриманi експериментальнi данi, бачимо, що 

використання активованої води сприяє збiльшенню вологоутримуючої та 

жирозвʹязуючої здатностi в порiвняннi з питною водопровiдною водою. 

Отже, встановлено, що для гiдратацiї бiлкових препаратiв ефективнiше 

використовувати лужну фракцію електроактивованої води. При введеннi 

гiдромодуля в фаршевi м'яснi системи необхiдно враховувати рН вихiдної 

сировини, бо коливання прямим чином впливає на якiсть готових ковбас. 

 

3.4 Обґрунтування застосування трансглютамінази в розробці 

багатокомпонентного розсолу для цільном’язових виробів із курятини 

У сучасній практиці технології цільном'язових м'ясопродуктів поряд зі 

стандартними посолочними розсолами (7-16 % хлориду натрію, 0,05-0,075 % 

нітриту натрію, до 4% цукру) широко застосовують полікомпонентні розсоли, 

до складу яких додатково додають різноманітні інгредієнти, що забезпечують 

спрямовану дію як на функціонально-технологічні властивості сировини, так і 

на протікання біохімічних і дифузійно-осмотичних процесів [182, 183].  

Так, наявність фосфатів у кількості 1,2 % від складу розсолу, змінює 

значення водневого показника рН, зв'язуючи йони кальцію, підвищуює 

вологозв'язуючу здатність (ВЗЗ), впливає на стабілізацію забарвлення м’ясної 

сировини, гальмує процеси ліпідного окислення. Глутамат натрію із внесенням 

додаткових смакових добавок сприяє підвищенню вологоутримуючої здатності 
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(ВУЗ) м'яса, в'язкості і адгезивності компонентів м'ясних систем, збільшення 

виходу готового продукту, а також поліпшення кольору, смакоароматичного 

букету і консистенції продукції. 

Додавання до рецептури розсолу хлориду кальцію (СаСl2), гірчиці, 

бактеріальних препаратів з молочнокислою мікрофлорою, регулює активність  

протеолітичних м’ясних ферментів та стан кальційзалежних міофібрилярних 

білків.  

Отримати бажану інтенсивність забарвлення м'ясопродуктів можна з 

додаванням в розсоли крові, форменних елементів, крові синтетичних 

колорантів (кармуазін). 

Включення до складу розсолів соєвих ізольованих білків дає можливість 

на 20-30 % збільшити вихід готової продукції, при одночасному поліпшенні 

текстури, соковитості і співвідношення жир:білок. 

Багатокомпонентний активований розсіл можна отримати двома 

способами [184]: 

- приготуванням необхідного розчину на основі питної води з подальшою 

його електроактивацією; 

- приготуванням розчину із заданою концентрацією компонентів на 

основі води, попередньо обробленої в електроактиваторі. 

Перший спосіб характеризується низкою труднощів при реалізації: 

потребує очищення пор діафрагми від утворюваних при активації розсолу 

продуктів хімічних реакцій; кожна нова рецептура вимагає проведення 

попередніх експериментів для вибору оптимальних параметрів 

електроактивації, щоб одержати потрібні властивості активованого розчину. 

Враховуючи названі фактори, найбільш зручним є другий спосіб 

отримання активованих багатокомпонентних розсолів. Проте існує імовірність, 

що інгредієнти, які вносяться до електроактивованої води, можуть значно 

змінювати її початкові фізико-хімічні властивості. З наведеного аналізу огляду 

літератури нами не знайдено достатньо вичерпної інформації щодо впливу 
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рецептурних складових на комплексні характеристики активованих розсолів, 

тому дані дослідження є актуальними.  

Результатами різних дослідників [185] дозволили розробити оригінальні 

рецептури багатокомпонентних розсолів (табл. 3.9), що використовувались для 

подальших досліджень. 

Таблиця 3.9 

Рецептури багатокомпонентних розсолів 

Рецептури зразків  

Найменування інгредієнтів контроль дослід 1 дослід 2 дослід 3 

Філе куряче охолоджене 100,0 100,0 

Розсіл для ін’єктування 25,0 25,0 

Сіль нітритна 7 7 7 7 

Соевий білок (концентрат) 4 - - - 

Пшеничний  білок  - 4 4 4 

Трансглютамінази препарат Activa 

GS 

- 0,04 0,06 0,08 

Глюкоза 0,5 0,5 0,5 0,5 

Альматекс "Шинка" 

(фосфатомістка)  

2,2 - - - 

Альматекс "Шинка" (безфосфатна)   1,2 1,2 1,2 

Вода водопровідна 86,3 - - - 

Вода католіт  87,26 87,24 87,22 

Загалом 100 100 100 100 

 

Відмінність між зразками полягала у виключенні фосфатів з дослідних 

розсолу, заміни водопровідної води на католіт, препарату трансглютамінази 

Activa GS  з метою зменшення кількості нітриту.  

При приготуванні багатокомпонентних розсолів слід дотримуватися 

встановленої методики, так як отриманий технологічний результат в основному 

залежить від послідовності і ступеня розчинення інгредієнтів у воді. 

Для проведення досліджень прийнято рівень ін’єктування – 25 % до маси 

несоленої сировини. Приготування розсолу проводилось в лабораторних 
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умовах. Свіжоприготований католіт розділили на дві порції, одна з яких мала 

кімнатну температуру, а інша була охолоджена до +1 оС.  

Технологічний процес приготування активованого багатокомпонентного 

розсолу складається з наступних операцій (рис. 3.17) 

  

Розчинення ферментого препарату у льодяній воді (0-2 °C) 

 

Додавання функціональної суміші для ін’єктування та перемішування 

протягом 2 хв. 

 

Додавання інгредієнтів, згідно рецептури. Перемішування протягом 2 хв. 

 

Додавання солі нітритної та перемішування протягом 1 хв. 

Рис. 3.17 Технологічний процес приготування активованого 

багатокомпонентного розсолу 

Отриману суміш інтенсивно перемішували до повного розчинення, потім 

додавали охолоджений католіт та знову перемішували. Готовий розсіл мав 

температуру +2 оС.  

 

3.4.1 Дослідження фізико-хімічних властивостей активованого  

багатокомпонентного розсолу 

Наступним етапом роботи була порівняльна характеристика та 

дослідження зміни основних фізико-хімічних показників багатокомпонентних 

розсолів в процесі зберігання залежно від варійованих зовнішніх факторів:  

часу зберігання, компонентного складу та матеріалів ємностей,  в яких готували 

і зберігали приготовлені розчини. В ході проведеного аналізу даних таблиці 

3.10, відмічена зміна параметрів рН та ОВП багатокомпонентних розсолів від 

початкових значень води/католіту (водопровідна вода мала ОВП +322 при рН 

6,96, а значення ОВП свіжоприготовленого католіту складало -230 при рН 

8,51). Ця різниця залежить від впливу складових інгредієнтів рецептури. 
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Таблиця 3.10 

Фізико-хімічні властивості багатокомпонентних розсолів 

безпосередньо  

після приготування (n = 3, Р ≥ 0,95) 

Показники в’язкості та густини обох зразків багатокомпонентних 

розсолів відрізняються не суттєво, і дають підставу стверджувати, що 

електроактивація не впливає на їх зміну, вони більше залежать від концентрації 

структуроутворюючих елементів у складі розсолу.  

М’ясопереробне виробництво - це складний комплекс технологічних та 

допоміжних операцій, тому важливо, щоб запроваджувані інновації 

характеризувалися мінімальними трудовими та ресурсними витратами. Так, як 

попередньо були проведенні масштабні дослідження щодо змін властивостей 

електроактивованих водних систем при зберіганні, цікавим з наукової точки 

зору є визначення зміни фізико-хімічних властивостей активованого  

багатокомпонентного розсолу.  

Для вибору оптимальних умов для зберігання полікомпонентного 

активованого розсолу, нами проведені дослідження вірогідної залежності часу 

зміни рН та ОВП даних розсолів від матеріалу ємності для зберігання.  

Важливе практичне значення при виробництві солених м’ясопродуктів з 

використанням активованих розсолів становить визначення їх антиоксидантної 

властивості. Поєднання показників рН і ОВП розсолів на основі католіту 

зумовлюють виражену антирадикальну здатність рідкої системи, що 

узгоджується з даними, одержаними при визначенні перекисного і кислотного 

числа. Доведено, що наявність антиоксидантної активності позитивно впливає 

на якість готової продукції з використанням даного розсолу [186] і сприяє 

Показник 
Зразки 

контроль дослід  

рН, од 8,23 ±0,011 8,86 ±0,011 

ОВП, мВ +303 ±1 -50 ±1 

Електропровідніс

ть, Cм 
0,19 ±0,011 0,20 ±0,011 

Густина,  кг/м3 1036 ±1 1043 ±1 

В’язкість, Па•с 1,708×10-3±0,011 1,843×10-3 ±0,011 
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утворенню термодинамічних умов для переходу окислених сполук у відновлені 

форми в організмі людини при вживанні продукту. Так, для дослідження  

свіжоприготовані розсоли розливали в ємності з нержавіючої сталі, скла та 

поліетилену. Зберігали всі зразки у закритих посудинах без газового прошарку  

згідно з рекомендаціями, при температурі 4±1 °С, відповідно до режимів на 

виробництві. Розсоли готували за представленою вище рецептурою і зберігали 

3 доби.  

Динаміка зміни водневого показника рН розсолу контрольного зразка 

залежно від матеріалу ємності та тривалості зберігання наведено на рисунку 

3.18. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.18. Динаміка зміни рН розсолу (контроль) в залежності від  

матеріалу ємності та часу зберігання, t=4±1 °С 

Згідно даних рисунку 3.18 видно, що рівень активної кислотності  розсолу 

зазнає незначних змін протягом зберігання, різниця між значеннями на кінець 

терміну становить від 0,1 од. (8,23 проти 8,13., та 8,23 проти 8,14) до 0,2 од. 

(8,23 проти 8,16). 

Відповідно цього, можна зробити висновок про відсутність значного 

впливу матеріалу ємностей на зміну фізико-хімічних показників 

багатокомпонентної системи, а стабільність рівня рН забезпечується вмістом 

фосфатів, як сильного буферу. 

Динаміка зміни водневого показника рН розсолу дослідного зразка 

залежно від матеріалу ємності та тривалості зберігання наведено на рисунку 

3.19. 
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Рис. 3.19. Динаміка зміни рН розсолу (дослід) в залежності від матеріалу 

ємності та тривалості зберігання, t=4±1 °С 

Розглядаючи результати дослідження процесу релаксації розсолу 

(дослід), що виготовлений на лужній фракції та без застосування фосфатів 

(рисунок 3.19),  прослідковуємо тенденцію до нестабільності аномальних 

властивостей під час зберігання, яка залежить не лише від терміну 

витримування, але і від матеріалу ємності. Так, при значенні рН розсолу 8,86, 

що пояснюється високою активною кислотністю католіту, протягом зберігання 

при сталій температурі процес релаксації проходив неоднаково для трьох 

зразків. 

Найвищий водневий показник рН протягом загального періоду  

зберігання спостерігався в поліетиленовій тарі. Так, на 3-тю добу він становив - 

7,6 од. у поліетиленовій тарі, в скляній ємності – 7,57 од., а в тарі з нержавіючої 

сталі становить 7,43 од. 

Тому можна констатувати, що більш виражену стабільність для 

зберігання має поліетиленова тара, а ємності зі сталі та скла сприяють 

швидшому переходу активованої системи у метастабільний стан. 

Для виявлення та констатації наявності прямої залежності між матеріалом 

тари та зміною фізико-хімічних показників активованих розсолів необхідно 

проаналізувати також окисно-відновний потенціал. 

Динаміка зміни активної кислотності в залежності від тари та часу 

наведені на рисунках 3.20- 3.23. 
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Рис. 3.20. Динаміка зміни ОВП розсолу (контроль) в залежності від тари 

та тривалості зберігання, t=4±1 °С 

На рисунку 3.20 наведено початкову величину ОВП, яка становить +303 

мВ, тоді як протягом 3 діб зберігання в поліетиленовій тарі цей показник 

зростає і становить +379 мВ, в скляній тарі – до +382 мВ, а в тарі зі сталі – до 

+385 мВ. Тобто встановлено, що початкове ОВП контрольного розсолу дуже 

високе, і при зберіганні має тенденцію до збільшення, цим самим характеризує 

наявність в розчині великої кількості окислених сполук. На 3 добу зберігання 

спостерігається незначна різницю між усіма зразками тари, однак деякий 

стримуючий ефект щодо окислення відмічається для поліетилену.  

 

 

Рис. 3.21. Динаміка зміни ОВП розсолу (дослід) в залежності від тари та 

тривалості зберігання, t=4±1 °С 

Аналіз даних рисунку 3.21 свідчить, що розсіл на основі католіту без 

вмісту фосфатів має  чітко виражену антиоксиданту активність протягом всього 
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періоду зберігання, про що свідчать від’ємні значення ОВП системи. Однак, 

ОВП характеризується нестабільною поведінкою. Так, після приготування 

активованого розчину значення ОВП було на рівні -50 мВ і на 3 добу зберігання 

збільшилося  у поліетиленовій тарі до - 23 мВ, у скляній до -19 мВ, і в ємності з 

нержавіючої сталі –до – 15 мВ.  

Багатокомпонентні розсоли, широко використовуються в сучасних 

технологіях солених делікатесних м’ясних виробів,  і є складними і структурно 

нестійкими дисперсними системами, фізико-хімічні властивості  яких 

зумовлюють як показники якості, так і вихід готової продукції.  

Тому, наступним етапом дослідження характеристики отриманих 

розсолів, дослідивши процеси релаксації, було встановити проходження 

процесу  седиментації систем.  

Показник седиментації відіграє важливу роль у виробництві солених 

м’ясопродуктів, оскільки, сучасна рецептурна композиція розсолу може 

містити в своєму складі від 8 до 14 різних за своєю природою компонентів, при 

цьому  частка сухих речовин в деяких видах розсолів досягає 28 - 35%.  

Частина інгредієнтів представлена водорозчинними сполуками (харчові 

кислоти і їх солі, хлорид натрію, нітрит натрію, підсилювачі смаку, барвники, і 

т. д.), інша частина являє собою, як правило, високомолекулярні речовини 

(білкові препарати, камеді, гуар, крохмалі, карагінани та ін.), які складають  

дисперсну фазу і мають обмежений ступінь набухання та низьку розчинність. 

Наявність таких властивостей у високомолекулярних елементів призводить, по-

перше, до підвищення в'язкості середовища [224 (187)], по-друге, до зниження 

кінетичної стійкості отриманої дисперсної системи, тому відбувається її 

інтенсивний поділ і осадження високомолекулярних речовин розсолів по 

закінченні процесу перемішування і диспергування.  

Зміна структури системи при седиментації характеризується ступенем 

об'ємного розподілу функціональних компонентів у розсолі, що має негативний 

технологічний вплив після його введення в м'ясну сировину. 
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В основному, швидкість седиментації залежить від геометрії та щільності 

частинок фази і в'язкості дисперсійного середовища.  

У полідисперсних системах, таких як розсоли, часточки різних 

високомолекулярних елементів не лише істотно відрізняються за 

геометричними характеристиками, а й у деяких випадках можуть проявляти 

взаємодію у вигляді синергізму і конкурентності, що позначається на в'язкості 

середовища. Крім того, в'язкість і густина отримуваної дисперсної системи 

змінюється залежно від рН і ОВП дисперсійного середовища, концентрації та 

виду розчинних і набухаючих речовин, температури,  поверхневого натягу на 

межі фаз тощо. 

У зв’язку з цим нами було проведено дослідження процесу седиментації 

багатокомпонентних розсолів протягом визначеного часу, при t=4±1 °С. (рис. 

3.22). 

 

Рис. 3.22. Визначення ступеня седиментаційної стійкості розсолів  

Наведені результати на рисунку 3.22 щодо рівня седиментації 

багатокомпонентних розсолів вказують, шо в контрольному і дослідному 

зразках одразу після приготування осад відсутній. Аналізуючи динаміку зміни 

рівня седиментації в обох системах протягом 80 хв, видно, що час осідання 

часток неоднаковий. Так, в контрольному розсолі утворюється більше осаду за 

менший період часу, рівень становить висотою 15 мм, а в контрольному зразку 

цей процес протікає повільніше і висота осаду за однакову тривалість часу 

відповідає рівню в 10 мм. На основі експериментальних даних, можна 

констатувати, що для вдосконалення технології солених м’ясних продуктів 
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доцільно  готувати розсіл на основі католіту,про що свідчать дослідження рівня 

седиментації. 

В звичайній водопровідній воді процес осідання дисперсних частинок 

проходить швидше, порівняно католітом. Таку тенденцію можна пояснити тим, 

що активована вода характеризується пониженою жорсткістю, меншим 

поверхневим натягом, а також меншою кількістю в кластері асоційованих 

молекул, що в сукупності надає йому властивостей доброго розчинника та  

створює сприятливі умови для набухання і утворення стійкої системи для 

високомолекулярних  компонентів рецептури.  

Отже, проведені комплексні експериментальні дослідження щодо 

динаміки зміни фізико-хімічних характеристик багатокомпонентних розсолів 

залежності від матеріалу тари, а також визначення рівня седиментаційної 

стійкості, дають підстави рекомендувати використовувати розсіл на основі 

католіту, без використання фосфатів, застосовувати відразу або не пізніше ніж 

через 24 год після приготування. Зберігати активований розсіл необхідно в 

щільно закритій (бажано поліетиленовій) тарі без газового прошарку, для 

максимального збереження антиоксидантних властивостей та досягнення 

високих якісних характеристик готового продукту. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

Встановлено позитивний вплив внесення трансглютамінази на 

характеристики пенетрації та зусилля зсуву модельних гелів із використанням 

желатину 

Встановлено позитивну динаміку пенетрації гелів на основі желатину із 

застосуванням модифікованого середовища при різному часі каталізу (4-24 

год), що доводить важливу роль показників води у технології створення 

білкових гелів 

Встановлено позитивний вплив електроактивованої води на розчинність 

глютену та показники модельних систем на його основі. 
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Розроблено оригінальну композицію багатокомпонентного розсолу та 

досліджено динаміку зміни показників активної кислотності та редокс-

потенціалу залежно від часу, компонентного складу та матеріалів ємностей  в 

процесі зберігання, проаналізовано ступінь седиментаційної стійкості.  

На основі проведених комплексних досліджень визначено 

перспективність застосування розробленої оригінальної композиції 

активованого багатокомпонентного розсолу у технолої солених м'ясних 

продуктів. 
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РОЗДІЛ 4. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА 

БІОТЕХНОЛОГІЇ ВАРЕНИХ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ  

 

Отримані експериментальні дані (Розділ 3) дослідження комплексних 

властивостей, запропонованих біологічно активних компонентів та їх взаємодії 

з ферментним препаратим свідчать про можливість та перспективність їх 

сумісного застосування у біотехнології м’ясних продуктів. Тому наступним 

етапом дисертаційної роботи було вивчення дії обраних інгредієнтів 

безпосередньо при моделюванні технологічних етапів виробництва, з метою 

наукового обґрунтування та розробки біотехнології варених ковбасних виробів. 

 

4.1. Розроблення біотехнології варених ковбасних виробів з глютеном із 

застосуванням трансглютамінази 

В якості структуроутворюючої добавки використовують ферментний 

препарат – трансглютаміназу, яка бере участь в утворенні додаткових зв’язків у 

білкових молекулах, що в кінцевому результаті покращує такі органолептичні 

показники як щільність та монолітність ковбасних виробів. Щоб підвищити 

швидкість обробки жирної сировини при виробництві продуктів порівняно з 

традиційними технологіями використовують активовані водні середовища. 

Зокрема, застосування електроактивованої води сприяє iнтенсифiкацiї 

технологiчних процесiв, що покращують якiсть готових продуктiв та 

пiдвищують стiйкiсть при їх зберiганнi, а також збiльшують вихiд м’ясних 

виробiв. Завдяки бiологiчним властивостям католiту, коли активується дiя 

тканинних ферментiв на структуру м’язової тканини, змiнюються реологiчнi 

властивостi м’яса, що робить продукт бiльш нiжним та соковитим. У ході 

роботи були розроблені 3 рецептури варених ковбасних виробів (сосисок) з 

використанням ферменту трансглютаміназа Activa GS в різних кількостях – 

0,06 %, 0,08 %, 0,10% на 100,0% сировини. Білкову добавку на основі глютену 

вносили в однаковій кількості для всіх рецептур – 2,5 % на 100 % сировини. За 
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контроль були сосиски «Молочні» [188]. Варіанти контрольної та розроблених 

рецептур варених сосисок представлені в табл. 4.1.  

Таблиця 4.1 

Рецептура контрольного та дослідних зразків варених ковбасних 

виробів (сосисок) 

Назва сировини 

Зразок 

Контроль  
дослід 

1 2 3 

Сировина несолена, кг (на 100 кг) 

Яловичина 1с 35 35 35 35 

Свинина напівжирна 60 60 60 60 

Меланж яєчний 2 2 2 2 

Молоко сухе знежирене 3 3 3 3 

Всього основної сировини 100 100 100 100 

Прянощі і матеріали, кг (на 100 кг несоленої сировини) 

Сіль нітритна 2,1 2,1 2,1 2,1 

Цукор 0,12 0,12 0,12 0,12 

Пшеничний білок АльмаТекс 

67  
- 2,5 2,5 2,5 

Трансглютаміназа ActivaGS 0 0,06 0,08 0,1 

Перець духмꞌяний 0,08 0,08 0,08 0,08 

Перець чорний 0,12 0,12 0,12 0,12 

Мускатний горіх 0,04 0,04 0,04 0,04 

Фосфати 0,35 - - - 

Вода 20 - - - 

Вода активована (католіт) - 27 27 27 

 

Відмінністю розроблених рецептур є додаткове внесення при складанні 

фаршу пшеничного білка Альма Текс 67, що дає змогу підвищити вихід 

готового продукту з високими якісними показниками, заміна питної води 

активованою покращує якiсть готових продуктiв та пiдвищує стiйкiсть їх при 

зберiганнi, а також трансглютамінази, яка покращує органолептичні показники 

варених ковбас, а саме консистенцію.  

Підбір рецептурних компонентів з метою удосконалення технології 

варених ковбас із застосуванням сучасних ферментних препаратів, рослинного 

білку і електроактивованої води дав можливість створити наступну 
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технологічну схему (рис. 4.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1 Технологічна схема виготовлення варених ковбасни виробів 

(сосисок) 

Варіння: t=75…85 °С, τ=10…40 хв 

 

Охолодження водою: t=8…10 °С, τ=6…10 хв 

 

Охолодження 

анолітом 

Контроль якості 

 

Зберігання: t<8 °С, τ=48…72 год 

 

 

Наповнення оболонок фаршем, в’язання сосисок 

Підсушування: t=80…100 °С, τ=10 хв 

Обсмажування: t=80…100 °С, τ=30…40 хв 

 

 

Обробка 

оболонки 

анолітом 

Ідентифікація, зважування і приймання сировини 

Розморожування м’яса: t=(20±2) °С, τ=16…30 год 

Охолодження до t=4 °С 

Промивання і зачищення півтуш 

Розбирання півтуш, обвалювання, жилування і сортування м`яса 

Первинне подрібнення 

Соління м`яса 

Витримування в розсолі 

Тонке подрібнення і складання фаршу 

Внесення 

ферментного 

препарату 

трансглюта-
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Гідратація 
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внесення 

його в 

рецептуру 

Електрохі-
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води, 

внесення в 
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Зa результaтaми oргaнoлептичнoї oцiнки варених сосисок мoжнa зрoбити 

виcнoвoк, щo нaйкрaщим є зразок №2 з викoриcтaнням 0,08 % ферменту нa 

100 % cирoвини (рис. 4.2). 

 

Риc. 4.2. Результaти oргaнoлептичнoї oцiнки контрольних та дослідних 

зразків варених ковбас 

 

4.2. Розроблення біотехнології цільном’язових виробів із застосуванням 

трансглютамінази Activa GS 

 

На підставі проведених експериментальних досліджень встановлено що 

використання досліджуваних харчових інгредієнтів має істотний вплив на 

поліпшення основних функціонально-технологічних властивостей м’ясної 

сировини. Отримані результати стали основою розробки технології не лише 

варених сосисок, але і цільном’язових продуктів  

Для того, щоб визначити доцільність використання досліджуваних 

ферментів та встановити оптимальні концентрації внесення інгредієнту, було 

поставлено експеримент із визначення впливу трансглютамінази на стійкість 

цільном’язових продуктів у термінах зберігання та їх функціонально-

технологічні характеристики. 
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В якості сировини використовують філе куряче охолоджене масою 0,3–

0,4 кг. 

В якості основи розсолу використовують лужну фракцію 

електроактивованої води ‒ католіт. Розсіл готують при інтенсивному 

перемішуванні за допомогою апарату для приготування розсолів відповідно до 

рецептури та послідовності введення компоненті. Ін'єктування 

багатокомпонентного розсолу (t = +4 °С) в м'ясну сировину здійснюють у 

кількості 25 %. 

Згідно плану експерименту передбачено три рецептури цільном’язових 

виробів (табл.4.2). Застосовувані рецептури передбачали зміну концентрації 

препарату трансглютамінази задля визначення оптимальної концентрації 

даного ферменту для обробки м’яса птиці в технології цільном’язових 

продуктів.  

Таблиця 4.2  

Рецептура цільном’язових виробів із курятини, на 100 кг  

несоленої сировини 

Рецептури контрольних зразків  

Найменування сировини Контроль Дослід 1 Дослід 2 Дослід 3 

Філе куряче охолоджене 100,0 

Найменування прянощів та матеріалів   

Сіль нітритна 7 7 7 7 

Соєвий білок (концентрат) 4 0 0 0 

Пшеничний білок 0 4 4 4 

Трансглютаміназа Activa GS 0 0,04 0,06 0,08 

Глюкоза 0,5 0,5 0,5 0,5 

Альматекс шинка 2 

(фосфатомістка) 

2,2 1,2 1,2 1,2 

Вода 86,3 87,26 87,24 87,22 

Загалом 100 100 100 100 
 

Механічну обробку сировини проводили на лабораторній установці 

барабанного типу згідно розрахованих рекомендаційних раціональних режимів 

циклічної обробки. Посолений напівфабрикат після масування в масасжері 

зачищали та робили поперечне перев’язування шпагатом через 5-8 см, на кінці 
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робить петлю для навішування. Перед термічною обробкою продукт 

підсушували: =10-20%, =2 м/с, t=30-40°C протягом 20-30 хв. 

Термічну обробку проводили в універсальній термокамері при 

температурі варіння t=80-82 оC, до досягнення в центрі продукту t=70-72оС. 

Охолодження солених варених цільном'язових м'ясопродуктів 

здійснювали в повітряному середовищі при t = 0-6 ° C до температури в центрі 

tц = 8 °C. 

Продукти із курятини випускаються в реалізацію в ваговому й 

упакованому вигляді. Балик допускається упаковувати скибочками 

(сервірувальна нарізка) масою нетто від 70 до 250 г, цілим шматком (порційна 

нарізка) масою нетто від 200 до 500 г, або в товщі виробу не нижче 0 °С і не 

вище 6 °С, при відносній вологості повітря 75 ± 5%.  

Термін зберігання становить не більше 5 діб.  

Технологічний процес виробництва цільном’язового виробу із курятини 

здійснюють відповідно до технологічної схеми, наведеної на рисунку 4.3. 

Миття, зачистка та розділення філе на дві частини 

 

Ін’єктування м’ясної сировини (відсоток введення розсолу – 25% маси 

м’ясної сировини) 

 

Масування напівфабрикату (τ = 3 год, ω = 4 хв-1) 

 

Витримування у посолі (τ = 12  год; t = 4-6 °C) 

 

Підпетлювання, навішування та осадка (τ = 1 год; t = 18-20 °C) 

 

Підсушування (τ = 15  хв; t = 60-62 °C) 

 

Обсмажування (τ = 15  хв; t = 92-93 °C) 

 

Варіння (τ = 30 хв; t = 77-78 °C) 

 

Запікання (τ = 30 хв; t = 80-82 °C) 

 

Охолодження (τ = 1-1,5  год; t = 18-25 °C, до  tб = 20-22 °C) 

 

Охолодження (τ = 2-2,5  год; t = 4-6 °C, до  tб = 6-8 °C) 
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Заморожування (τ = 5 діб; t = -18-20 °C) 

 

Розморожування (τ = 6-7 год; t = 20-22 °C) 

Рис. 4.3. Технологічна схема біотехнології цільном’язового виробу із 

курятини з використанням багатокомпонентного активованого розсолу 

Удосконалена технологічна схема виробництва цільном’язового виробу із 

курятини включає заміну водної фракції – на католіт, введення 

трансглютамінази препарату «Activa GS» та використання процесу масування в 

масажері тривалістю 180 хв (активна фаза – 50 хв, фаза спокою – 10 хв, 

протягом 3 циклів). 

Після розморожування проводили вимірювання кількості відділеної 

вологи, вологозв’язуючої здатності готового виробу, а також органолептична 

оцінка виробів.  

Рецептури готового продукту в перерахунку на 100 %, виходи та рівні 

поглинутого розсолу наведено у табл.4.3-4.5. 

Таблиця 4.4  

Показники досліджуваних зразків після охолодженого зберігання (6 діб) 

Зразок 
Маса 

виробу, г 

Вихід, 

% 

Маса 

відділеної 

вологи, г 

Частка 

відділеної 

вологи, % 

ВЗЗ, 

% 

Середня 

органолептична 

оцінка, балів 

Контрольний  258,8 100,0 4,21 1,62 80,9 4,3 

Дослід 1 267,4 105,4 4,17 1,56 82,7 4,5 

Дослід 2 245,8 104,1 3,73 1,52 86,6 4,65 

Дослід 3 251,2 104,7 3,64 1,45 89,4 4,75 

 

Таблиця 4.5 

Показники досліджуваних зразків після розморожування 

 

З наведених результатів можна зробити висновки про те, що для 

Зразок 
Маса 

виробу, г 

Маса 

відділеної 

вологи, г 

Частка 

відділеної 

вологи, % 

ВЗЗ, % 

Середня 

органолептична 

оцінка, балів 

Контрольний  247,7 8,17 3,30 72,3 4,3 

Дослід 1 261,1 6,35 2,43 73,1 4,50 

Дослід 2 240,0 5,56 2,32 76,6 4,50 

Дослід 3 245,8 5,16 2,10 79,3 4,50 
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досягнення оптимальних функціонально-технологічних показників достатнім є 

використання в рецептурах розсолів препарату трансглютамінази у 

концентрації 0,06 %, що збігається із поширеними технологічними 

рекомендаціями. Кількість відділеної вологи залежала більшою мірою від стану 

сировини та режимів ведення технологічних процесів первинної обробки, що 

свідчить про загальний високий рівень впливу трансглютамінази на систему. 

Таким чином, розроблена вдосконалена технологія виробництва 

цільном’язового виробу із курятини з використанням багатокомпонентного 

активованого розсолу дозволяє отримати високоякісні готові вироби. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

Отже, у процесі роботи було розроблено 3 рецептури варених ковбасних 

виробів (сосисок) з використанням ферменту трансглютамінази Activa GS у 

різних кількостях – 0,06 %, 0,08 і 0,10 % на 100 кг сировини. Білкову добавку на 

основі глютену вносили в однаковій кількості для всіх рецептур – 2,5 % на 100 

кг м’ясної сировини. За результатами комплексних досліджень щодо 

обґрунтування оптимальних доз застосування біологічно активних інгредієнтів 

у виробництві ковбасних виробів визначено раціональне дозування ферменту 

трансглютамінази Activa GS у кількості 0,08 %/100 кг cирoвини. 

Удосконалено технологію виробництва цільном’язового виробу із 

курятини, що включає заміну водної фракції – на католіт та введення 

трансглютамінази препарату «Activa GS» у концентрації 0,06 %, що дозволяє 

отримати високоякісний готовий виріб. 
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РОЗДІЛ 5. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ І БЕЗПЕЧНОСТІ 

МОДЕЛЬНИХ ФАРШЕВИХ СИСТЕМ ТА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Експериментальні дослідження у рмаках завершального етапу 

дисертаційної роботи проводились з метою комплексної оцінки показників 

якості і безпечності модельних фаршевих систем та готової продукції. Під час 

аналізу здійснювали порівняльні дослідження зразків варених ковбасних 

виробів (сосисок), виготовлених за розробленою біотехнологією, із 

традиційною продукцією.  

 

5.1. Дослідження фізико-хімічні функціонально-технологічних та 

структурно-механічних властивостей модельних фаршевих систем  

Першочерговим завданням для комплексної оцінки якості готових вробів 

є дослідження фаршевих систем. М'ясний фарш відноситься до систем з 

коагуляційною структурою, частинки якої пов'язані в суцільний каркас силами 

міжмолекулярної взаємодії. За рахунок даних змін в рецептурі варених 

ковбасних виробів функціонально-технологічні властивості фаршів також 

змінилися. Результати досліджень представлені в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1  

Функціонально-технологічні характеристики модельних фаршів 

Показник 
Зразки фаршу 

контроль дослід 

Вміст вологи, % 57,3±0,29 62,37±0,31 

ВЗЗм, % до фаршу 62,5±0,31 65,2±0,33 

ВЗЗа, % до загальної вологи 80,4±0,4 89,7±0,45 

Зусилля зсуву, Па 9,7±0,05x10-6 4,3±0,02x10-6 

Колірність 

X=85,3±0,43, 

Y=80,41±0,4, 

Z=51,90±0,26 

X=66,93±0,33, 

Y=60,29±0,3, 

Z=32,43±0,16 

Пластичність, см2/г 31,32±0,16 х 103 26,66±0,13 х 103 

 

Здатність пшеничного білка утворювати гідромодуль дозволяє фаршевій 

системі утримувати більшу кількість реакційно-здатної вологи, що 
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підтверджується даними, отриманими при порівнянні дослідного і 

контрольного зразків.  

Згідно з результатами досліджень наведених в таблиці 5.1, показники ВЗЗ 

і ВЗЗм дослідного зразка фаршу вище, ніж при використанні контрольного, що 

пояснюється станом в системі води і глютену. Дослідження напруги зсуву 

дослідних зразків також мають кращі показники за рахунок наявності в 

рецептурі трансглютамінази, що покращують структурні і функціонально-

технологічні властивості м'ясних систем. 

Емульгуюча здатнiсть фаршу та стабiльнiсть емульсiї впливають на вихiд 

i якiсть ковбасних виробiв, їх консистенцiю, соковитiсть, товарний вигляд, смак 

i залежить вiд багатьох чинникiв, зокрема кiлькостi у фаршi жиру, води (якостi 

води), значення рН, температури фаршу, ОВП, способу i ступеня механiчного 

впливу на сировину, технологiї виробництва тощо. Варенi ковбаси мають 

високу якiсть при стабiльностi емульсiї фаршу близько 85% до його маси. Як 

видно з рисунку 5.1, емульгуюча здатнiсть фаршу та стабiльнiсть емульсiї 

контрольного фаршу меншi аналогiчних значень дослiдної фаршевої 

системи,що пояснюється дiєю електроактивованої водита краще зв’язується в 

системi з бiлком та жиром. 
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Рис. 5.1 Результати дослiджень емульгуючої здатностi та стабiльностi 

емульсiїї контрольного та дослiдного зразку, % 
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Зробивши висновки з результатiв комплексних дослiджень якiсних 

властивостей м´ясного фаршу, можна говорити про позитивний вплив 

додавання електроактивованої води, глютену та трансгютамiнази та доцільність 

їх застосуваггя у біотехнології варених ковбасних виробів. Про це свiдчить 

покращення комплексу функцiонально-технологiчних характеристик 

дослiдного м’ясного фаршу у порiвняннi з контролем. 

 

5.2 Дослідження показників якості та безпечності варених ковбасних 

виробів 

Відповідно до світових тенденцій сучасної харчової індустрії, головним 

принципом при розробці біотехнології м’ясних виробів є досягнення 

максимально можливого рівня повноцінності, безпечності та екологічності 

готового продукту. Вивчення комплексних властивостей харчових інгредієнтів 

(Розділ 3) та якісних характеристик модельних фаршевих систем (Розділ 5.1) 

доводять принципову можливість та доцільність їх застосування в біотехнології 

варених ковбасних виробів. Тому, з науково-практичної точки зору, становить 

інтерес вивчення впливу обраних харчових інгредієнтів на показники якості та 

безпечності готових ковбасних виробів. 

 

5.2.1. Визначення загального хімічного складу та калорійності готового 

продукту 

Під час дослідження нових видів готових м’ясних продуктів ключове 

місце займає вивчення загального хімічного складу експериментальних зразків 

та його порівняльний аналіз з контролем. 

Аналізуючи результати (табл. 5.2) визначення хімічного складу 

контрольних та дослiдних зразків варених ковбасних виробів (сосисок) можна 

зробити висновок, що продукти вiдповiдають всiм вимогам щодо хiмiчного 

складу, і це дає можливiсть нам говорити про зразки як високоякiснi.  

Вміст вологи у дослідних зразках перевищує контроль на 4,6 %, що 

корелює із результатами визначення функціонально-технологічних 
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властивостей фаршевих систем та обумовлює соковитість продукту, і 

пояснюється тим, що водна складова більш міцно зв’язана з білками м’яса. 

Таблиця 5.2  

Показники хiмiчного складу готового продукту дослідного та 

контрольного зразків 

Найменування Контроль Дослiд 
Норми за ДСТУ 

4436:2005 

Масова частка  

білка, % 
16,07±0,03 18,9±0,11 не менше 12 

Масова частка  

жиру, % 
22,76±0,05 20,45±0,04 не бiльше 30 

Масова частка 

вологи, % 
68,14±0,14 71,29±0,16 не бiльше 70 

Масова частка  

золи, % 
3,01±0,001 3,84±0,001 не нормуєть 

Масова частка 

кухонної солі, % 
0,07±0,01 0,05±0,01 не бiльше 2,5 

Загальний вміст 

фосфору у 

перерахунку на Р2О5 

5676,5 - не більше 10000 

Вміст фосфору у 

перерахунку на Р2О5 , 

мг/кг 

1659 - не більше 4000 

Енергетична 

цiннiсть, кКал 
269,12±1,346 259,65 - 

рН 7,46±0,04 6,92±0,035 - 

ОВП +107 -21,38 - 

р<0,05 

Масова частка бiлка в готовому продуктi в дослiдному зразку збiльшився 

на 17,6 % за рахунок внесення глютену, а вмiст нiтриту натрiю знижується за 

рахунок дiї активованої води. Отриманi показники в дослiдi не виходять за межi 

норм згiдно ДСТУ 4436:2005. Важливим у дослiдженнi наших зразкiв є 

показники ОВП: вiд’ємний показник ОВП дослiдного зразку говорить про 

отримання ковбасного виробу у якостi функцiонального продукту за рахунок 

хiмiчно активної води. Фосфатна суміш Ф17 Алма-Текс в перерахунку на Р2О5 

в контролі входить в межі, які регламентуються документом ДСТУ 4436:2005 

(не більше 1 %), та в межі Кодексу Аліментаріус – Всесвітньої організації 
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охорони здоров'я продовольчої сільськогосподарської організації ООН (не 

більше 0,8%).  

Деяке зменшення вмісту кухонної солі пояснюється вищим виходом 

дослідних зразків. Також, вірогідно, що під дією енергії активованого водного 

середовища та біохімічних перетворень в системі за рахунок розвитку внесеної 

мікрофлори, процес дисоціації хлориду натрію на іони проходить більш повно. 

Це сприяє інтенсифікації перерозподілу солі в продукті, більш повноцінному її 

залученні до реакції кольороутворення, формування смако-ароматичних 

властивостей, у мікробіологічні і окисно-відновні процеси, в результаті чого 

зменшується її залишкова кількість. 

Розрахунок енергетичної цінності сосисок показав її незначне зменшення 

у дослідних зразках, що пов’язано із збільшенням вмісту вологи, підвищення 

виходу продукції та відповідному перерозподілу основних нутрієнтів по 

об’єму.  

Вмiст токсичних елементiв у ковбасних виробах не повинен перевищувати 

допустимих рiвнiв. З метою дослiдження вмiсту  важких металiв в контрольному та 

дослiдному зразку готового продукту були проведенi дослiдження на базi 

Української лабораторiї якостi та безпечностi продуктiв. Результати представлено в 

таблицi 5.3. 

Таблиця 5.3 

Показники безпеки зразкiв готового продукту 

Назва 

токсичного 

елементу 

Гранично допустимi 

рiвнi, мг/кг, не бiльше 

нiж 

Виявленi концентрацiї 

Контроль Дослiд 

Свинець 0,50 (0,30)* 0,10 0,08 

Кадмiй 0,50 (0,30)* Не виявлено Не виявлено 

Мiдь 5,00 0,57 0,53 

Цинк 70,00 (50,00)* 5,5 3,75 
* у дужках наведено допустимі рівні токсичних елеентів для ковбас, рекомендованих для 

дитячого харчування 
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Аналiз отриманих результатiв таблицi 3.13 свiдчить про вiдсутнiсть в 

контрольних i дослiдних зразках кадмiю. Вмiст свинцю менший гранично 

допустимого рiвня в дослiдному зразку в 6,25 разiв, а в контрольному - у 5 разiв.  

Вмiст важких металiв в дослiдному зразку на 50-60% менший нiж у 

контрольному. Можемо говорити, що зниження концентрацiй важких металiв у 

дослiдному зразку вiдбулось за рахунок введення лужної фракцiї активованої води 

в рецептуру сосисок i обумовлено переходом токсичних речовин в солi з 

випаданням в осад пiд час електроактивацiї. 

 

5.2.2. Оцінка харчової та біологічної цінності 

Пріоритетна увага при оцінці збалансованості хімічного складу м’ясних 

продуктів приділяється якісному та кількісному аналізу амінокислот, які 

зумовлюють рівень повноцінного білка. Результати дослідження 

амiнокислотного складу та розрахункові дані, щодо біологічної цінності 

варених ковбасних виробів наведено у таблиці 5.4.  

Таблиця 5.4  

Амiнокислотний склад варених сосисок дослiдного та контрольного 

зразку 

Назва 

незамiнної 

амiнокислоти 

Еталон 

ФАО/ВОЗ 

г/100 г 

бiлку 

Зразки 

контрольний дослiдний 

Вміст НАК 

г/100 г 

бiлка 

Скор, % 

Вміст НАК 

г/100 г 

бiлка 

Скор, % 

Лейцин 7 8,283±0,041 118,3 9,659±0,048 137,9 

Метiонiн + 

цистин 
3,5 4,031±0,02 115,2 5,012±0,025 143,2 

Валiн 5 5,186±0,056 103,7 5,347±0,027 106,9 

Лiзин 5,5 6,256±0,031 113,8 6,846±0,034 124,5 

Треонiн 4 4,169±0,021 104,2 4,257±0,021 106,4 

Фенiлаланiн + 

тирозин 
6 6,112±0,031 101,9 6,345±0,032 105,8 

Триптофан 1 0,999±0,049 99,9 1,007±0,005 100,7 

Iзолейцин 4 4,572±0,023 114,3 4,846±0,024 121,2 

Сума 36 39,608±0,19 - 43,319±0,21 - 

р<0,05 
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Отриманi данi говорять про присутнiсть, як в контрольних так i дослiдних 

зразках всiх необхiдних незамiнних амiнокислот в кiлькостi, що перевищує 

прийнятi норми ФАО/ВОЗ, це дає нам можливiсть говорити про високу якiсть 

бiлкових компонентiв дослiджуваних ковбас. 

Методика оцінки амінокислотного скору готової продукції є 

розрахунковою, та демонструє потенційну можливість засвоєння білкових 

компонентів, ступінь її реалізації залежить від ефективності процесу травлення, 

що полягає у хімічній деполяримезації основних нутрієнтів до сполук, які легко 

асимілюються організмом [189, 190]. 

Тому були проведені дослідження перетравності в умовах «in vitro» 

контрольних та дослідних зразків варених ковбасних виробів, результати 

представлені в табл. 5.5 і рис. 5.2 

Так, згідно із даними експерименту, загальна перетравність білків в 

дослідних зразках сосисок вище контрольних на 2,12 мг тирозину/г білка, що 

свідчить про позитивний вплив ферментного препарату на травлення. 

Вірогідно, дана тенденція пояснюється комплексним впливом біотехнологічних 

препаратів, кухонної солі та католіту на білкову складову.  

Таблиця 5.5  

Сприятливість до протеолізу дослідних зразків 

Фермент 
Перетравність, мг тирозину/г білка 

Контроль Дослідн 

Пепсин 12,13±0,06 13,62±0,07 

Трипсин 13,53±0,07 14,16±0,07 

Загальна перетравність 25,66±0,13 27,78±0,14 
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Рис. 5.2. Перетравність дослідних зразків 
 

Якісний склад лiпiдiв готових м’ясних виробів – важливий показних 

харчової та бiологiчної цiнностi (рис. 5.3). Дослідження якісного складу ліпідів 

варених ковбасних виробів свідчить про наявність в них всіх 

життєвонеобхідних жирних кисло, зокрема поліненасичених: лінолевої, 

ліноленової та арахідонової, які не синтезуються організмом людини. 
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Рис. 5.3 Жирнокислотний склад контрольного та дослiдного зразкiв 

готових ковбасних виробiв. 
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Вмiст насичених жирних кислот у лiпiдах контрольного зразку варених 

ковбас менш нiж у дослiдному зразку за рахунок пальмiтинової та стеаринової 

кислот i становить 36,49-42,57%. Пальмiтинова кислота входить у склад 

глiцеридiв тваринних жирiв i являється кiнцевим продуктом синтезу жирних 

кислот з ацетил-КоА. Наявнiсть даної жирної кислоти в лiпiдах сосисок 

надзвичайно важливо для включення вуглеводiв в цикл трикарбонових кислот. 

Стеаринова кислота ‒ одна з найбiльш поширених в природi жирних кислот, що 

входить у виглядi глiцеридiв у склад лiпiдiв, якi виконують функцiю 

енергетично депо. 

Сума мононенасичених жирних кислот  складає вiд 47,98 до 52 % iз 

лiдеруючим вмiстом олеїнової кислоти. Кiлькiсть цiєї кислоти у дослiдних та 

контрольних зразках суттєво не вiдрiзняється. 

Полiненасиченi жирнi кислоти за бiологiчними властивостями 

вiдносяться до життєво необхiдних компонентаiв рацiону харчування, якi 

позитивно впливають на обмiн речовин, холестерину. Однак, за сумарним 

вмiстом кiлькiсть цих кислот в зразках варених ковбас iстотно нижче в 

порiвняннi з iншими групами кислот i становить вiд 9,79 до 16,46 %. Слiд 

зазначити, що в дослiдних зразках сума бiологiчно ефективних жирних кислот 

в двiчi бiльш нiж у контрольних зразках. Лiнолева кислота разом з лiноленової 

вiдноситься до так званих незамiнних жирних кислот, необхiдних для 

нормальної життєдiяльностi.  

На основі проведених експериментальних досліджень можна 

констатувати, що застосування біотехнологічних препаратів у комплексі із 

біологічно активними харчовими інгредієнтами не чинить негативного впливу 

на харчову та біологічну цінність, амінокислотний і жирно кислотний, 

перетравність продукту. 
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5.2.3. Вивчення фізико-хімічних, функціонально-технологічних та 

реологічних властивостей.  

Одним з важливих показників якості м’ясних продуктів є консистенція, 

яку об’єктивно характеризують реологічні та доповнюють функціонально 

технологічні характеристики, що корелюються з органолептичною оцінкою 

шляхом сенсорного сприйняття. 

Структурно-механічні та функціонально-технологічні властивості 

варених ковбасних виробів обумовлені просторовим розподілом білків, ліпідів і 

води в системі, а також формою та міцністю зв’язків між ними. Це, у свою 

чергу, впливає на органолептичні показники, термін зберігання, характер і 

ступінь руйнування продукту в процесі розжовування. Об’єктивну оцінку 

структурно-механічних та функціонально-технологічних властивостей варених 

ковбасних виробів за допомогою дослідження показників ВУЗ, виходу, 

граничної напруги зсуву та ступеня пенетрацї. Динаміка зміни ВУЗ готових 

продуктів зображена на рис. 5.4.  
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Рис. 5.4. Показники вологоутримуючої здатності контрольних та 

дослідних зразків варених ковбасних виробів 

 

З рисунка видно, що всі дослідні зразки варених ковбасних виробів 

відрізняються від контрольного більшим виходом. 
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Про консистенцію готового продукту слід судити по напруженню зсуву, 

як одного з найбільш повних і об'єктивних показників.  

Результати досліджень пенетрації та граничного напруження зсуву 

наведені на рисунках 5.5, 5.6. 

 

Рис. 5.5 Пенетрація фаршевих систем і готових варених ковбасних 

виробів  

 

Рисунок 5.6 Граничне напруження зсуву фаршевих систем і готових 

варених ковбасних виробів  

Проведені дослідження пенетрації, показують, що значення граничного 

напруження зсуву готового продукту у контрольному зразку збільшується в 5,5 

раза, а у дослідних зразках в 10-11 разів, що підтверджує наукове 

обґрунтування дії ферменту трансглютамінази на м’ясні фаршеві системи в 
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процесі термооброблення. Продукт набуває монолітності та необхідної 

пружності, що особливо відчувається при нарізуванні та кусанні продукту. 

Про реологiчнi характеристики готового продукту з можна судити на 

основi визначення граничного напруження зсуву. Зазначений показник 

дозволяє оцiнити мiцнiсть структури i консистенцiю продукту (рис. 5.7). 

 

 

Рис. 5.7. Значення напруги зсуву, кПа 

 

З рисунку 5.7 видно, що додавання трансглютамінази збільшує показник 

граничної напруги зсуву в дослідних зразках №1, №3 та №5 на 25 %, 98 % та 

108% відповідно в порівнянні із контрольним зразком, що свідчить про певне 

зміцнення структури фаршу завдяки застосуванню ферменту.  

На підставі результатів експериментальних досліджень встановлено, що 

використання рослинного білку та ферменту позитивно впливає на реологічні 

показники фаршів та готових м’ясних продуктів, а активованої води – католіту 

на мікробіологічне середовище готового продукту. 

Як видно iз рисунку 5.8, пiд час додавання трансглютамiнази (дослiд) 

показник граничної напруги зсуву збiльшується на 55,4% в порiвняннi iз 

контрольним зразком. Це свiдчить про певне змiцнення структури фаршу, що є 

пiдтвердженням дiї трансглютамiнази на готовий продукт. 
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Рис. 5.8. Граничне напруження зсуву у дослідному та контрольному 

зразку із вмістом трансглютамінази 

 

Для більш повного вивчення впливу трансглютамінази на органолептичні 

показники готового продукту, а саме консистенцію, нами були досліжені 

показники пенетрації в процесі зберігання готового продукту протягом всього 

строку його зберігання та після закінчення його.  

Результaти визначення пенетрації в процесі зберігання ковбас наведені в 

таблиці 5.1 та на рисунку 5.9. 

Таблиця 5.1 

Показники пенетрації під час зберігання готового продукту протягом 

всього строку зберігання та після закінчення його 

Варіанти рецептур 
Глибинa зaнурення 

кoнуcу, мм 

Граничне нaпруження 

зcуву, кПa 

Готовий продукт 

Кoнтрoль 
Доба 3 10,3 3,145 

Доба 6 13,3 2,383 

Рецептура №1 
Доба 3 5,7 12,97 

Доба 6 4,9 17,56 

Рецептура №2 
Доба 3 5,4 14,46 

Доба 6 4,8 18,32 

Рецептура №3 
Доба 3 5,2 15,59 

Доба 6 4,6 19,9 
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Рис.5.9 Глибина занурення конуса під час зберігання ковбас  

З проведених досліджень встановлено, що на четверту добу зберігання 

контрольного зразка глибина зануренна конуса збільшується майже в 2 рази, а 

дослідного за рецептурою №2 зменшується на 13%, що свідчить по більш 

щільну консистенцію розробленого зразка за рахунок використання 

трансглютамінази. Хоча згідно ДСТУ варені ковбаси в/с зберігаться не більше 

72 годин, ми провели подальше дослідження пенетрації при пенетрації зразків 

протягом 6 діб.  

Зниження глибини занурення конуса в готовий продукт на 6 добу 

зберігання на 1,4 мм та підвищення граничної напруги зсуву з 14,46 кПа до 

18,32 кПа у порівнянні з третьою добою зберігання свідчить про перевагу 

використання ферменту для підвищення органолептичних показників 

розроблених зразків, а саме про збереження щільної консистенції протягом 

більш тривалого терміну зберігання, ніж це передбачено ДСТУ (рис. 5.10). 
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Рис. 5.10 Глибина занурення конуса під час зберігання ковбас на 3 і 6 

день 

Одним з основних параметрів аналізу ризиків та критичних контрольних 

точок (НАССР) є показники «активності води» aw, вологовміст та концентрація 

водневих іонів (рН).  

Тому в ході роботи були проведені дослідження з встановлення 

граничних значень показника активності води (Aw) в контрольних та 

розроблених зразках вареної ковбаси за допомогою портативного швидкісного 

приладу моделі Rotronic HygroPalm (Швейцарія) з точністю вимірювання до 

±0,003. Результати проведених досліджень активності води в готових продуктах 

наведені на рис. 5.11. 

 

Рис. 5.11. Активність води досліджуваних зразків 
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Виходячи із прийнятої в країнах ЄС концепції класифікації 

м’ясопродуктів за строками зберігання залежно від показників аw та рН, наші 

варені ковбаси, як контрольний, так і дослідні зразки, за показником активності 

води відносяться до продуктів нетривалого зберігання. 

Значний вплив на формування фiзико-хiмiчного складу харчових 

продуктiв має якiсть та склад води, що використовується для їх виробництва 

[128]. Проте питна вода за своїм складом та жорсткiстю не завжди вiдповiдає 

вимогам діючої на неї документації. Саме це стає причиною пiдвищеного 

вмiсту небажаних макро- та мiкроелементiв в продуктi [129].  

Вмiст солей у водi має важливе значення, так як iони Ca2+, Mg2+, Mn2+, 

Fe2+ беруть участь у процесах гелеутворення, дозрiвання та iнших. Наявнiсть 

цих iонiв у пiдвищених концентрацiях у водi, що використовується в 

технологiчних процесах, може негативно вiдобразитись на консистенцiї, 

однорiдностi, соковитостi, кольорi та виходi готового продукту. У вiдповiдностi 

до стандартiв у питнiй водi регламентуються мiкробiологiчнi та паразитологiчнi 

показники. Порушення цих показникiв може призвести до мiкробного 

обсiменiння сировини, що викликає псування готових виробiв пiсля 

термообробки.  

За стандартом, рН води регламентується в дiапазонi вiд 6,5 до 8,5 

одиниць. Але досить часто фактичний рiвень питної води досягає 5,2–5,4, тобто 

рiвень рН близький до рiвня iзоелектричної точки м’язових бiлкiв. 

Використання такої якостi води в м’яснiй промисловостi призводить до 

зниження нiжностi, соковитостi, вологозвʹязуючої властивостi сировини, 

особливо з ознаками PSE, а також виходу готового продукту. Для регулювання 

величини рН сировини на м’ясопереробних пiдприємствах найчастiше 

використовують хiмiчнi способи регуляцiї рН шляхом використання фосфатiв 

та їх сумiшей. Тому актуальним є дослiдження змiн властивостi води шляхом її 

електрохiмiчної активацiї i вплив активованої води на бiохiмiчнi процеси, якi 

вiдбуваються в системах.  
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За рахунок цього вiдмiчаються новi фiзико-хiмiчнi та бiологiчнi 

властивостi води, що впливають на реакцiї, якi вiдбуваються в її середовищi та 

якi змiнюють її розчинну властивiсть, бiологiчну та лiкувальну активнiсть. Данi 

якостi дозволили назвати таку воду активною, а у випадку електролiзної дiї – 

електрохiмiчно активованою водою. В результатi електрохiмiчної обробки 

знижується загальне мiкробне число, а ефективнiсть знезараження перевищує 

99 %. Вмiст токсичних елементiв, пестицидiв, iонiв важких металiв в 

обробленiй водi набагато нижче (приблизно на 70–99 %) в порiвняннi з 

вихiдною.  

При застосуваннi води в рiзних технологiях харчового виробництва, 

зокрема в м’яснiй промисловостi, одним з найбiльш важливих показникiв води 

виступають окисно–вiдновний потенцiал (ОВП) та значення активної 

кислотностi (рН). Як середовище для будь якої харчової технологiї 

регулювання рН та ОВП дозволяє досягнути необхiдного та бажаного ефекту. 

За рахунок введення в питну воду рiзних хiмiчних речовин та добавок зазвичай 

i досягається змiна рН та ОВП. Проте найбiльш перспективним методом 

регулювання фiзико–хiмiчиних властивостей води є електрохiмiчна активацiя, 

так як дозволяє регулювати рН та ОВП в широкому дiапазонi без застосування 

додаткових речовин, а також знижує жорсткiсть води що використовується 

[104]. Застосування електроактивованої води сприяє iнтенсифiкацiї 

технологiчних процесiв, що покращують якiсть готових продуктiв та 

пiдвищують стiйкiсть при його зберiганнi, а також збiльшують вихiд м’ясних 

виробiв. 

Успiшне застосування католiта в ковбасному виробництвi [101] зв’язано 

iз його проникаючою властивiстю. Ця властивiсть дає пiдвищити та прискорити 

якiсть копчення, процес посолу, дозволяючи при цьому зменшити витрати солi 

при високому виходi готового продукту. Завдяки бiологiчним властивостям 

католiта, коли активується дiя тканинних ферментiв на структуру м’язової 

тканини, змiнюються реологiчнi властивостi м’яса, що робить продукт бiльш 

нiжним та соковитим 
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Виходячи з наведених даних, можна зробити висновок, що пiсля 

електрохiмiчної обробки вода володiє покращеними показниками якостi та 

безпечностi у порiвняннi з необробленою водопровiдною водою. Окисно–

вiдновний потенцiал водопровiдної води становить +332 мВт при рН=7,32, а 

електроактивована вода має ОВП – 498 при рН=8,56. Тобто, електроактивована 

вода набуває антиоксидантних властивостей, а спiввiдношення показникiв рН i 

ОВП дає можливiсть говорити про те, що такий розчин є бiологiчно доступним 

та корисним для людини, так як знижуються затрати енергiї на подолання 

рiзницi значень цих показникiв води та внутрiшнього середовища органiзму 

людини. 

Аналiз отриманих результатiв свiдчить про стабiльний сприятливий 

вплив лужної i кислої фракцiй електроактивованої води. Вона пригнiчує 

гнильну мiкрофлору не тiльки за рахунок змiни рН, а й за рахунок особливих 

властивостей, якi набуваються  в процесi електроактивацiї.   

Пiд час експериментальних дослiджень встановлено, що використання у 

технологiї варених ковбасних виробах активованого водного розчину  

призводить до позитивних змiн фiзико-хiмiчних показникiв готових виробiв у 

процесi зберiгання та збiльшує вихiд продукцiї при менших втратах внаслiдок 

термообробки. 

Iснує взаємозв'язок мiж вмiстом вологи харчових продуктiв та їх 

збереженням (або псуванням). Тому основним методом подовження термiнiв 

зберiгання харчових продуктiв завжди було зменшення вмiсту вологи шляхом, 

стабiльнiсть харчових продуктiв та активнiсть води тiсно пов'язанi. 

Активнiсть води – цей термiн, безумовно, краще характеризує вплив вологи 

на псування продукту, нiж просто вмiст вологи. При низьких показниках 

активностi води вiдбувається окислення жирiв. Аналiзуючи значення рисунку 

5.13 видно, що в дослiдних зразках активнiсть води вища нiж в контролi , що є 

допустимим рiвнем i свiдчить про стiйкiсть м’ясної системи до життєдiяльностi 

мiкрофлори.  
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Рис. 5.13 Динамiка змiни активностi води сосисок у процесi зберiгання в 

дослiдному та контрольному зразку 

Дослідження показали, що католiт задовольняє всі вимоги нормативної 

документації, що підтверджує покращення мiкробiологiчних показників за 

рахунок процесу активацiї води. Виходячи з аналiзу проведених даних, можна 

зробити висновок про перспективнiсть використання електро–активованих 

водних середовищ.  

Псування м’ясних виробiв вiдбувається внаслiдок окиснення лiпiдної 

фракцiї продукту. Для визначення ступеня стiйкостi лiпiдiв у сосисках ми 

проаналiзували кислотне та перекисне числа в динаміці (рисунок 5.14). 

                        а)                                                                              б) 

Рисунок 5.14 Динамiка перекисного (а) та кислотного (б) чисел сосисок  в 

процесi зберiгання. 
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З рисунку 5.14 випливає, що дослiднi зразки є бiльш стiйкими до процесiв 

окиснення, це свiдчить про стабiльнiсть лiпiдної фракцiї продукту, вона є 

важливою складовою визначення термiну зберiгання продуктiв харчування. 

Тобто лужна фракцiя володiє активними антиоксидантними властивостями 

активованого водного середовища та бактерицидною дiєю  анолiту. 

 

5.2.4. Аналіз колірних характеристик 

Визначення колiрних характеристик в системi колiрних координат RGB 

(таблиця 5.2), перерахованих у формат XYZ дає технiчний результат, який 

полягає у об’єктивностi отриманої iнформацiї щодо кольору готових продуктiв 

дослiдного та контрольного зразку. 

Таблиця 5.2  

Колiрнi характеристики контрольного та дослiдного зразку 

Зразок 

Експериментально визначена формула кольору RGB 

Контроль Дослiд 

X Y Z X Y Z 

Сосиски  

«Молочнi», в/г 

126,89±0,

63 

116,56

±0,58 

85,89±

0,43 

115,3±

0,58 

107,49

±0,54 

76,23± 

0,38 

 

Застосовувана система координат XYZ дає можливість спростити 

вимірювання колiрних координат та яскравостей, що отримуються в процесі 

сканування у виглядi показникiв RGB. Ми цi показники перераховуємо в 

значення XYZ, якi дають конкретнi числа вiдповiдної системи. В дослiд 

внесений бiлок, який вносить в систему свiтлий вiдтiнок – пiдтвердженням 

цього є меншi значення XYZ в дослiдному зразку.  

 

5.2.5. Сенсорні дослідження 

Зробити висновки про вплив зміни колірності продукту на 

органолептичнi показники можливо лише після проведення органолептичної 

оцінки. Органолептична оцiнка дає змогу оцiнити якiснi показники сосисок за 

допомогою органiв чуття.  
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Виходячи з проведених дослiджень встановлено, що батони готових 

ковбасних виробiв, як дослiдних, так i контрольних зразкiв, були високої якостi 

про що говорять результати балової оцiнки (рис. 5.16).  

 

Рис. 5.16 Профiлограма органолептичної оцiнки вареного ковбасного 

виробу (у балах) 

Однак дослiднi зразки мали дещо вищi оцiнки у порiвняннi з 

контрольними. Зокрема це стосується показникiв зовнiшнього вигляду, 

забарвлення та консистенцiї. Забарвлення сосисок ми говорили свiтлiше у 

дослiдних зразках за рахунок внесення глютену. Дегустацiйна комiсiя його 

оцiнила як бiльш сприятливий для зорового органу, це вiдповiдно впливає на 

зовнiшнiй вигляд сосисок. Консистенцiя дослiдного зразку також змiнена за 

рахунок внесення трансглютамiнази, яка надає продукту однорiдно-звязаної та 

гомогенної структури. 

Зокрема, результати органолептичної оцiнки свiдчать, що дослiднi зразки 

вареної ковбаси, до рецептури фаршу якої було внесено активований водний 

розчин характеризувалися високими смаковими якостями, доброю 

консистенцiєю, бiльш привабливим зовнiшнiм виглядом, були соковитiшими, 

та з бiльш вираженим ароматом нiж контрольнi.  

1. Встановлено, що оптимальною кількістю внесення трансглютамінази 

ActivaGS є 0,08 % на 100 % сировини;  
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2. Досліджено та підтверджено позитивний вплив трансглютомінази та 

глютену на фізико-хімічні, функціонально-технологічні та структурно-

механічні показники варених ковбасних виробів; вихід розроблених зразків 

збільшився на 15 %;  

3. Визначення пенетрації в процесі зберігання готових продуктів 

підтвердило переваги використання трансглютамінази для надання 

монолітності та необхідної пружності готовому продукту;  

4. Встановлено, що за показником активності води контрольні і дослідні 

зразки варених ковбас відносяться до продуктів нетривалого зберігання. 

 

5.2.6 Дослідження мікробіологічних показників варених ковбасних 

виробів 

Для оцiнки якостi харчового продукту важливим показником є 

визначення його мiкробiологiчних показникiв. Були проведенi мiкробiологiчнi 

дослiдження дослiдного та контрольного зразкiв сосисок в динамiцi зберiгання 

на протязi п’яти днiв (табл. 5.3).  

Таблиця 5.3  

Дослiдження мiкробiологiчної безпечностi дослiдних зразкiв сосисок в 

динамiцi зберiгання 

Показник 

години 

БГКП,  

наявнiсть в 1 г 

МАФАМ, в 1 г 

продукту 

Сульфiтредукуючi 

клостридiї в 0,01 г 

продукту 

Контроль Дослiд Контроль Дослiд Контроль Дослiд 

24 вiдсутнi вiдсутнi 
рiст 

вiдсутнiй 

рiст 

вiдсутнiй 
вiдсутнi вiдсутнi 

48 вiдсутнi вiдсутнi 
рiст 

вiдсутнiй 

рiст 

вiдсутнiй 
вiдсутнi вiдсутнi 

72 вiдсутнi вiдсутнi 
рiст 

вiдсутнiй 

рiст 

вiдсутнiй 
вiдсутнi вiдсутнi 

96 вiдсутнi вiдсутнi 
рiст 

вiдсутнiй 

рiст 

вiдсутнiй 
вiдсутнi вiдсутнi 

120 вiдсутнi вiдсутнi 
рiст 

вiдсутнiй 

рiст 

вiдсутнiй 
вiдсутнi вiдсутнi 
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За усiма наведеними мiкробiологiчними показниками дослiджуваний 

готовий продукт вiдповiдає всiм вимогам мiкробiологiчної безпечностi. 

У зниженнi мiкробiологiчного обсiменiння  ковбасних виробiв  основну 

роль зiграла лужна вода, яка використовується для гiдратацiї бiлкових добавок, 

яка володiє бактерицидними властивостями i охолодження батонiв вареної 

ковбаси пiсля термообробки кислою фракцiєю електроактивованої води, яка 

має вираженi бактерициднi властивостi. 

 

5.4 Математичне моделювання процесу перемішування інгредієнтів при 

виробництві варених ковбасних виробів 

5.4.1. Оцінка факторного простору.  

Однією з найважливіших проблем забезпечення якості приготування 

фаршу при виготовленні сосисок є ефективне структурування компонентів та 

перемішування їх інгредієнтів. Для вирішення даної проблеми в дослідженнях 

застосовували додавання ферментного препарату трансглютамінази та 

вібраційне перемішування компонентів, що і визначило склад факторного 

простору досліджуваного процесу. 

Основними факторами даного процесу є густина продукції ρ, коефіцієнт 

динамічної в’язкості технологічного середовища μ, гранична напруга зсуву τг, 

зміна концентрації трансглютамінази у сировині ∆С, величина коефіцієнту  

дифузії D та коефіцієнт масовіддачі у масі завантаження ꞵ, вага одного 

завантаження продукції Рз, амплітуда А та частота ω коливань силового поля. 

Моделювання проводили з використанням другої теорії подібності Федермана-

Букінгема та методу «теорії розмірностей», що дозволяє обробити отримані 

експериментальні  дані у формі критеріального рівняння, при складанні якого 

була застосована наступна методика. 

Враховуючи представлений факторний простір та особливості перебігу 

досліджуваного процесу, можна відзначити наступні критерії або числа 

подібності, які його визначають: 

- число Фруда Fr, як міра відношення сил інерції та ваги; 
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- число Ейлера Eu, як міра відношення сил тиску та швидкості напору; 

- число Шервуда Sh, як міра відношення інтенсивності конвективного 

та дифузійного потоків на межі розділення взаємодіючих фаз. 

На першому етапі  розрахунку розкладаємо представлені више параметри 

досліджуваного процесу за розмірностями у таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4 

Основні розрахункові параметри процесу кутерування 

№ п/п Найменування параметрів процесу Розмірність 

1 Густина продукції ρ, кг/м3 кг·м-3 

2 Час обробки одного завантаження продукції t, с с 

3 Гранична напруга зсуву τг, Па кг·с-2·м-1 

4 Коефіцієнт дифузії D, м2/с м2·с-1 

5 Амплітуда коливань А, мм м 

6 
Кутова швидкість приводу валу  

віброзбуджувача ω, рад/с 
с-1 

7 
Коефіцієнт масовіддачі у масі завантаження ꞵ, 

кг/( м2·с) 
кг·с-1·м-2 

8 Прискорення вільного падіння g, м/с2 м·с-2 

 

Представлені критерії подібності визначають всі основні фізико-механічні 

та реологічні фактори процесу, що досліджувався. Тому їх можна виразити 

через співвідношення представлені у табл. 5.4 параметрів наступним чином. 

Критерій Фруда можна представити відношенням прискорення силового 

поля, що наводиться в процесі перемішування низькочастотними коливаннями, 

до прискорення вільного падіння: 

g

A

g

a
Fr B

2
  (1) 

де 2 AaB - віброприскорення силового поля. 

Критерій Ейлера можна визначити за формулою: 

2 2 2

гP
Eu

S А



   
 

   
 (2) 

де Р – опір середовища, Н; S – площа силової контактної дії, м2; 
s

Р
г  - 

гранична напруга зсуву, Па; υ – швидкість потоку технологічного середовища, 
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що сприймає дію силового поля, тому його можна ототожнити з 

віброшвидкістю:   A  

Процес кутерування містить наступні етапи обробки. Перша фаза 

кутерування триває 3 хв, впродовж якої здійснюються подрібнення первинної 

структури м’яса і розчинення міофібрилярних білків. Під час першого періоду 

до сировини додають кухонну сіль (якщо її кількість була недостатньою при 

засолюванні), нітрит натрію у вигляді 2,5%-го розчину та фосфати (за потреби). 

Зі збільшенням ступеня подрібнення підвищується частка розчиненого білка в 

дисперсному середовищі.  

На 3 ‒ 6 хвилин обробки вже під час другого етапу утворюється водно-

білкова емульсія. До фаршу додають холодну воду, білкові добавки і після 

підвищення температури до 10 °С ‒ спеції, що сприяє поглинанню м’ясом 

ефірних олій. Наприкінці даної обробки додають напівжирну або жирну 

сировину, яка подрібнюється. Температура 10 ‒ 12 °С сприяє тонкому 

подрібненню і емульгуванню жиру. На часточках жиру адсорбуються білки, що 

запобігає змиванню жиру.  

При реалізації третього етапу на 7 ‒ 10 хвилин обробки продовжується 

утворення вторинної структури фаршу. За рахунок міжмолекулярної взаємодії 

білкових молекул утворюється тривимірна просторова структура (гель), яка 

здатна утримувати додаткову вологу та інші компоненти фаршу. Наприкінці 

третього періоду подрібнення до фаршу ковбас нижчих сортів для підвищення 

вологовмісту додають крохмаль, борошно, карагенан, аскорбінат натрію, якщо 

вони передбачені рецептурою ковбас. Загальний час кутерування коливається 

від 6 хвилин для яловичини вищого сорту та свинини до 7 ‒ 12 хвилин для 

яловичини ІІ сорту. Під час використання швидкохідних кутерів процес 

кутерування зменшується на 2 ‒ 4 хвилини. Для умов дослідження час 

кутерування складає t = 8 хв. 

Критерій Шервуда Sh класично розраховується, як 

Sh = ꞵ·ℓ / D = ꞵ·А / D (3) 
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де ℓ – характерний розмір за умов досліджуваного масообміну, що можна 

ототожнити із глибиною проникнення коливального впливу силового поля, 

тобто з величиною амплітуди вібрацій для досліджуваного процесу приймаємо 

l = А; D – коефіцієнт дифузії, який для фаршевих мас можна прийняти D = 

0,5·10-9 м2/с [191]. 

Коефіцієнт масовіддачі за досліджуваного процесу можна визначити за 

таким співвідношенням 

β = m /(t·∆С·S)= τг / ρ( t·∆С·g) (4) 

де t – час обробки одного завантаження продукції; g = 9,81 м/с2 – прискорення 

вільного падіння. 

При подальших дослідженнях використовуємо наступні дані для 

контрольного зразка: гранична напруга зсуву τг˳ = 7500 Па; щільність 

фаршу ƍ˳ = 800кг/м³; коефіцієнт динамічної в’язкості μ˳ = 700 Па ∙ с; глибина 

проникнення конуса у масу продукції за дослідженнями процесу пенетрації 

h˳ = 19,2 мм. 

Для означених силових характеристик робимо припущення, що  =  = 

, де , ,  – зростання відповідно показників процесу футерування при 

додаванні до фаршу препарату трансглютамінази, тобто за зміни її концентрації 

у формі . 

Тоді за методом лінійної екстраполяції: 

 = (1+ )     (5) 

Використовуючи формулу (5), проводимо розрахунок щільності для трьох 

зразків фаршу. 

ρ1 = 961,6 кг/м3 для  =  -  = 19,2 – 18,5 = 0,7 мм 

ρ4 = 1200 кг/м3 для  =  -  = 19,2 – 18,3 = 0,9 мм 

ρ7 = 1216 кг/м3 для  =  -  = 19,2 – 18,0 = 1,2 мм 
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У розрахункових формулах відповідні величини  – є зменшення 

глибини занурення конуса за дослідженнями процесу пенетрацї у трьох зразках 

продукції.  

Визначені дані записано до таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5 

Вихідні дані для визначення силових характеристик досліджуваного 

процесу приготування фаршу 

№ 

п/п 
τ, Па μ, Па ∙ с ΔC t, c , мм , Па 

  
1 9400 841,4 0,06 480 0,7 1900 0,202 961,6 

2 10980 890 0,065 480 0,75 3250 0,302 1010 

3 12870 985 0,07 480 0,8 5280 0,430 1120 

4 14900 1050 0,08 480 0,9 7400 0,5 1200 

5 15100 1052 0,085 480 0,93 7620 0,51 1205 

6 15400 1058 0,095 480 1,05 7980 0,512 1209 

7 15600 1064 0,1 480 1,2 8100 0,52 1216 

 

5.4.2 Складання критеріального рівняння процесу приготування фаршу.  

Враховуючи досить велику кількість факторів, що визначають процес, 

замінимо співвідношення між ними залежностями між представленими 

критеріями подібності. Для цього використовуємо матрицю розмірностей, яку 

складаємо за допомогою таблиці 5.6. 

Таблиця 5.6 

Матриця розмірностей досліджуваного процесу вібраційного 

перемішування інгредієнтів фаршу із сосисок 

Параметри ρ D А ω τг g β 

М, кг 1 2   1   

L, м -3  1  -1 1 -1 

T, с  -1  -1 -2 -2 1 

Степеневі коефіцієнти n m ε λ ℓ r  

 

У загальному вигляді співвідношення між представленими параметрами можна 

записати у вигляді функції: 

β= f ( ρ, D, А, ω, τг, g) 
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На основі складеної у таблиці 2 матриці розмірностей переписуємо 

представлену функцію у вигляді степеневого ряду: 

β =  K· ρn· D m· А ε · ω λ· τг 
ℓ · g r  (6) 

де  K – постійний коефіцієнт. 

Для представленого факторного простору число змінних 6 та кількість 

безрозмірних компонентів складає за π – теоремою 6 – 3 = 3, тобто відповідає 

кількості обраних критеріїв подібності, зокрема, чисел Шервуда, Ейлера та 

Фруда. 

Складену у таблиці 3 матрицю розмірностей відтворюємо у системі 

рівнянь для степеневих коефіцієнтів рівняння масообміну (6): 
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13

02

rlm

ln

lmn



  

(7) 

(8) 

(9) 

З рівняння (8) отримуємо  

13  nl  (10) 

 З рівняння (9): 

rlm 221   (11) 

Із рівняння (7): 

lmn  2  (12) 

Враховуючи рівняння 10 

rlrlmnlmn gAD    )221()13(
 (13 

Враховуючи рівняння 3 та 12 

mmrlrlmnl DgASh
D

A 2)1()221()23(  





 
(14) 

Враховуючи рівняння 2 

)1(2)21()23(   mmrrmnll DgAEuSh   (15) 

Враховуючи рівняння 1 

)1()233()1()(   mrnlmrl DAFrEuSh   (16) 

Перетворимо вираз: 

)22(4622)(3233 mmrmrrlnrnl   (17) 

Враховуючи, що 
2A

D
DB   та рівняння (17) 

 mmrm

B

rl ADFrEuSh 2)4()1()(     (18) 
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 – модифікований коефіцієнт дифузії, що враховує масопередачу в умовах 

вібраційної дії, зокрема, проникнення у технологічну масу на амплітуду 

коливань А зі швидкістю 𝜗 = А∙⍵. 

Тоді загальний вираз рівняння масообміну досліджуваного процесу 

набуває вигляду: 

KDFrEuSh m

B

rl   )1()(
 (19) 

 mmrAK 2)4(     (20) 

 

5.4.3. Графоаналітичний метод вивчення степеневих коефіцієнтів.  

Для отримання вихідних даних при виконанні графоаналітичного аналізу 

досліджуваного процесу визначили значення вище представлених критеріїв 

Фруда, Шервуда, Ейлера та коефіцієнта масовіддачі за формулами (1, 2, 3, 4) 

відповідно та за допомогою експериментальних даних, що були отримані за 

результатами проведених досліджень (табл.5.5).  

Використовуючи дані таблиці 5.7 та графоаналітичний метод дослідження 

степеневих функцій, побудували графік функції  Sh = f (Eu) дана функція є 

лінійною, графік якої складається з вісі абсцис кут α (рис. 1). 

 

Рис. 5.15. Графік функції Sh = f (Eu) 
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Тоді величина першого степеневого коефіцієнта становить 

364.020  tgtgl   (21) 

 

Таблиця 5.7 

Величини критеріїв подібності для досліджуваного процесу приготування 

фаршу 

Амплітуда коливань А, мм 3 6,5 5,5 4,5 2 1,5 1,3 

Кутова швидкість ω, рад/с 40 50 60 80 100 120 130 

Критерій Фруда Fr 0,5 1,7 2,01 2,94 2,04 2,2 2,24 

Гранична напруга зсуву τг, кПа 0,67 0,6 0,52 0,48 0,41 0,38 0,32 

Критерій Ейлера, Eu 679 103 106 95 314 393 449 

Коефіцієнт масовіддачі у масі 

завантаження β, кг/( м2·с) 
0,035 0,036 0,035 0,033 0,031 0,028 0,027 

Коефіцієнт дифузії DB ·10-7
 1,4 23,6 27,5 30,8 1,25 1,85 2,28 

Критерій Шервуда, Sh·105 2,08 4,62 3,84 2,97 1,25 0,85 0,71 
 

Використовуючи попередню методику розрахунку побудували графік 

функції ( )
Sh

f Fr
Eu

 при використанні даних з таблиці 5.8. З даного графіка  

знайшли кут γ (рис. 5.16) його нахилу до осі абсцис та визначили величину 

другого степеневого коефіцієнту за формулою*-0,06 

105,06  tgrабоtgr   (22) 

Таблиця 5.8 

Розрахункові дані для визначення степеневих коефіцієнтів 

Критерій Фруда Fr 0,5 1,7 2,01 2,94 2,04 2,2 2,24 

Критерій Ейлера Eu 679 103 106 95 314 393 449 

Безрозмірний компонент,  

Sh/Eul ·103 
19,4 85,5 70,3 56,6 15,4 9,7 7,7 

Безрозмірний компонент,  

Sh/Eul ·Fr-r ·103 
20,8 80,9 65,4 50,5 14,3 8,9 7,1 

 

Далі побудували графік функції  вr

Sh
f D

Eu Fr



 (рис. 5.17) за 

допомогою даних з табл. 5.7 визначили константу процесу К. 

404,12211  tgmабоtgm   (23) 
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Рис.5.16. Графік функції ( )
Sh

f Fr
Eu

  

 

Рис 5.17. Графік функції  вr

Sh
f D

Eu Fr



 

 

Із рівняння (7)  n = - ℓ - 2m =  –  0,364 – 2 ∙ 1,404 = –  3,172              

Із рівняння (10) ε = 0,364 + 3∙(–  3,172) + 1= 8,152              

Із рівняння (11) λ = 1 -  1,404  - 2∙0,364  - 2∙(- 0,105) = - 0,922 
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Таким чином, остаточно визначили критеріальне рівняння процесу 

вібраційного перемішування інгредієнтів досліджуваного процесу у вигляді 

KDFrEuSh B   )404,0()105,0(364,0

                                                             
 808,2)721,5(   AK  

(24) 

(25)                           

Представлені числа подібності показують як глибину проникнення 

коливального впливу силового поля всередині продукції, так і вплив зміни 

концентрації трансглютамінази у сировині ∆С на величину коефіцієнту  дифузії 

D та коефіцієнту масовіддачі у масі завантаження ꞵ. Використовуючи складене 

рівняння (24) та розроблену програму, знаходимо рекомендований ряд 

параметрів робочого режиму для процесу кутерування в умовах вібраційного 

впливу на процес перемішування та дії означених факторів у виробництві 

варених ковбасних виробів 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5 

1. Визначено вплив активованої води на стійкість емульсійних систем 

варених ковбасних виробів. Встановлено позитивний вплив використання 

комплексу активованої води та трансглютамінази на вологозв’язуючу здатність 

та реологічні характеристики ковбасних виробів у 6-ти та 14-ти денних циклах 

зберігання. 

2. Розроблено рецептури варених ковбас, в яких визначено активність 

трансглютамінази, що знаходилась в прямопропорційній залежності від 

активації води та її ОВП 

3. Досліджено показники біологічної ефективності рецептур методом “in 

vivo” на лабораторних мишах, внаслідок чого встановлено позитивний вплив 

розробленого продукту на приріст маси тварин у порівнянні з аналогами 

4. Встановлено оптимальне дозування трансглютамінази при 

використанні у технології цільном’язових продуктів із м’яса курчат-бройлерів, 

яке становить 0,04 %. 

5. Розроблено рівняння регресії для визначення перетравності 

досліджуваної рецептури в системі принципу дії in vitro в залежності від 

значення ОВП води та виду використовуваного ферменту для протеолізу. 
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РОЗДІЛ 6. ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗПЕЧНОСТІ СУЧАССНИХ 

ХАРЧОВИХ ДОБАВОК 

На сучасному етапі розвитку технології мясних продуктів харчові 

добавки стали невідємною частиною рецептур та ефективним інструментом для 

вирішення конкретних технологічних, економічних, медико-біологічних і 

соціальних завдань.використаня харчових добавок дозволяє: 

- управляти та інтенсифікувати технологічні процеси; 

- зберегти природні властивості сировини; 

- регулювати технолологічні характеристики компонентів мічної 

сировини; 

- коригувати смакові та ароматичні властивості продукту; 

- гарантувати безпечність продукції; 

- підвищити техніко-економічну ефективність; 

- модифікувати властивості сировини; 

- нівелювати розбіжності у функціональних властивостях сировини. 

Харчові продукти є джерелом енергії, білків та інших пластичних 

матеріалів, тобто речовин, необхідних для життєдіяльності організму. З іншого 

боку, вони можуть бути і джерелом різних канцерогенних речовин. Джерелом 

канцерогенів можуть бути деякі компоненти харчових продуктів – 

амінокислоти, стерини та їх похідні, які в процесі метаболізму перетворюються 

на коканцерогени. Наявні дані про можливість ендогенного синтезу в організмі 

канцерогенних нітрозо сполук із нітратів, нітритів, амінів [192-195]. 

Крім того, харчування впливає також на ті прояви життєдіяльності 

організму, які мають відношення до формування протипухлинної 

резистентності [196]. Численні дослідження свідчать про вплив харчуання на 

систему імунітету, активність ангіогенезу, проліферативних процесів та 

гормональний статус. 

Результати досліджень впливу білків у харчовому раціоні на канцерогенез 

неоднозначні. Так, відомо, що білкова недостатність часто підсилює токсичну 

дію канцерогенів і викликає загибель значної кількості тварин. З іншого боку, 
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збільшення концентрації білків понад межі, які забезпечують нормальний ріст і 

масу тварин, підвищують частоту виникнення пухлин при гепатоканцерогенезі 

[195, 197]. 

Результати досліджень свідчать, що кормовий раціон, який включав від 9 

до 45 %, білків, не впливає на індукцію пухлин молочних залоз у ДВА і С3Н-

мишей та гідрокарбоніндукованих пухлин шкіри [198]. Разом з тим, спонтанні 

гепатоми у С3 – мишей траплялися не так, коли вміст білка в кормі рівнявся 9 

%. Доведено також, що високі рівні білків мають протекторну дію при ДАВ-

гепатоканцерогенезі. Відомо, що високо протеїновий раціон призводить до 

збільшення частоти папілом сечового міхура [199]. 

Різні види харчової недостатності можуть стати причиною або 

стимулювати утворення пухлин. Прикладом є пухлини печінки, які виникають 

під впливом холі нової  і лоліново-білкової недостатності [200]. 

На фоні дефіциту окреми харчових продуктів значно інтенсивніше 

проявляється дія різних хімічних канцерогенів. Так, встановлено взаємозв’язок 

деяких форм білкової, вітамінної недостатності, алкоголізму, а також бластомо 

генних факторів із захворюваннями раком печінки, легень і злоякісними 

захворюваннями інших локацій [198]. 

Продукти харчування і харчовий статус організму впливають на 

виникнення і розвиток пухлин, індукованих будь-яким канцерогенним агентом 

і їх модифікуючи дія має загальний, а окремих складових частин їжі – вузько 

направлений характер [196, 198]. Тому пошук і вивчення механізмів 

мдифікуючої дії окремих харчових факторів відкриває можливості 

направленого впливу на процес бластомогенезу. Харчові продукти рослинного і 

тваринного пожодження можуть бути використані як джерело 

антиканцерогенних речовин і введення їх до харчового раціону може 

протидіяти утворенню пухлин [198, 201]. 
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6.1. Медико-біологічні аспекти безпечності рослинних білків і ферментів 

Останніми роками значно розширився асортимент м’ясних продуктів в 

рецептурі яких використовуються інгредієнти рослинного походження та 

ферментні препарати, які забезпечують високу харчову і біологічну цінність 

виробів, сприяють підвищення «гнучкості» рецептур, рівномірному 

розподіленні інгредієнтів мінімізації втрат у процесі виробництва. Одними з 

найпоширенішими добавками рослинного походження для м’ясних продуктів 

виступають пшеничні білки а в якості ферментних препаратів – 

трансглютаміназа, тому дослідження їх безпечності є одним з перспективним та 

актуальним напрямів [202, 203). 

Серед особливостей харчових інгредієнтів виділяється здатність 

утримувати вологу, тому в м’ясних виробах їх застосовують як регулятори 

активності води. Ця ж властивість сприяє подовженню термінів зберігання 

продукції та підвищення стабільності показників якості [204]. 

Для визначення впливу досліджуваних зразків на приріст маси та 

порівняння з аналогічним впливом контрольного зразка, було поставлено 

експеримент in vivo на лабораторних тваринах – мишах. Протягом 14 діб 

досліджували приріст маси тварин згідно методу, описаного в розділі 2.  

Протягом 14 діб піддослідні тварини всіх груп почувалися добре, активно 

споживали корм. Однак при рівних вихідних величинах маси тіла, вага тварин 

дослідної групи збільшувалася більш інтенсивно у порівнянні з контролем та 

інтактними тваринами (табл. 6.1, рис. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Вплив додавання до стандартного раціону м’ясних виробів на 

зміну маси піддослідних тварин (М±m, n=15) 

Група тварин 
Маса тварини, г 

Приріст маси 
До початку В кінці досліду 

Інтактна 21,1±0,5 22,3±0,5 +5% 

Контрольна 21,2±0,6 22,5±0,5 +6% 

Дослідна 21,4±0,5 24,2±0,3* +13% 
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Примітка: р<0,05 
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Рис. 6.1. Маса дослідних тварин 

Примітка: р<0,05 

 

Слід зазначити, що у тварин дослідної групи, які отримували м’ясні 

вироби, виготовлені за біотехнологією, величина приросту маси тіла достовірно 

відрізнялася (р<0,05) від відповідного показника інтактної та контрольної груп, 

і становила 13 % по відношенню до початкових даних. 

При аналізі кількості еритроцитів та лейкоцитів (табл. 6.2) суттєвої 

різниці між контрольною групою та дослідною не встановлено.  

Таблиця 6.2 

Вплив додавання до стандартного раціону м’ясних виробів на 

гематологічні показники крові піддослідних тварин (М±m, n=15) 

Група 

тварин 

Гематологічні показники 

Еритроцити, х106/л Лейкоцити, х106/л Гемоглобін, г/л 

До 

початку 

В кінці 

досліду 

До 

початку 

В кінці 

досліду 

До початку В кінці 

досліду 

Інтактна 6,2±0,3 6,6±0,4 8,7±0,5 8,4±0,5 126,7±2,3 127,4±2,2 

Контрольна 6,4±0,3 6,5±0,4 8,6±0,5 8,3±0,5 126,5±2, 128,6±1,8 

Дослідна 6,6±0,4 6,4±0,3 8,4±0,5 8,0±0,6 127,5±4,4 133,7±2,1 

р < 0,05,  рівень значимості при порівнянні даних після експерименту відносно 



145 
 

даних до експерименту в кожній групі. 

Визначення вмісту гемоглобіну засвідчило підвищення його рівня у 

дослідної групи порівняно з контролем та інтактними тваринами, що вірогідно 

обумовлено деякою позитивною дією варених ковбас, виготовлених за 

біотехнологією, на живий організм. 

Рівень МДА (табл. 6.3) у тварин дослідної групи знизився порівняно з 

контролем та інтактними тваринами. Отримані дані свідчать про позитивний 

вплив м’ясних виробів, виготовлених за біотехнологією на інтенсивність 

протікання процесів перекисного окиснення ліпідів в організмі тварин. В той 

же час значення АлАТ та АсАТ не відрізнялися від показників контрольної та 

інтактної групи, що говорить про відсутність гепатотоксичного ефекту м’ясних 

виробів.  

Таблиця 6.3 

Вплив додавання до стандартного раціону м’ясних виробів на біохімічні 

показники крові піддослідних тварин (М±m, n=15) 

Група 

Біохімічні показники крові 

МДА, ммоль/л АлАТ, ммоль/л х год. АсАТ, ммоль/л х год. 

До 

початку 

В кінці 

досліду 

До 

початку 

В кінці 

досліду 

До 

початку 

В кінці 

досліду 

Інтактна 0,64±0,06 0,65±0,05 2,2±0,2 2,2±0,2 2,0±0,17 1,9±0,13 

Контрольна 0,66±0,06 0,64±0,06 2,1±0,2 2,3±0,3 2,0±0,16 1,9±0,16 

Дослідна 0,61±0,06 0,56±0,04 2,2±0,2 2,2±0,3 1,9±0,18 1,9±0,2 

 

Таким чином, отримані дані свідчать позитивний вплив м’ясних виробів, 

виготовлених за розробленою біотехнологією, на організм експериментальних 

тварин – приріст маси тіла, гематологічні та біохімічні показники. 

 

ВИСНОВОКИ ДО РОЗДІЛУ 6 

У дослідах «in vivo» на лабораторних тваринах визначали біологічну 

цінність і безпечність варених ковбасних виробів, виготовлених за 

розробленою біотехнологією.  

Встановлено, що у тварин дослідної групи, які отримували м’ясні вироби, 
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виготовлені за біотехнологією, величина приросту маси тіла достовірно 

відрізнялася (р<0,05) від інтактної та контрольної груп, і становила 13 % по 

відношенню до початкових даних. Результати досліджень гематологічних та 

біохімічних показників засвідчили відсутність негативного впливу на вживання 

дослідних зразків на організм лабораторних тварин. 
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РОЗДІЛ 7. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

У сферi виробництва ковбасних виробiв економiчна ефективнiсть 

впровадження у виробництво продукції за удосконаленою технологiєю 

залежить, в основному, вiд розміру додаткового прибутку, яке може отримати 

підприємство. Саме ж ефективне функціонування підприємства залежить вiд 

багатьох чинників, серед яких є стан сировинної бази, якість сировини, 

стабільність ії постачання тощо. Далi виробник повинен з’ясувати які саме види 

продукції користуються найбільшим попитом та яким ланкам м’ясного 

виробництва потрібно приділити більшу увагу i зосередити основні зусилля  на 

виробництві саме цих видів продукції.  

Розрахунок показників економічної ефективності впровадження 

результатів дослідження починається  з визначення зміни повної собівартості 

виробництва одиниці продукції. Для цього використовуються дані про 

фактичний рівень витрат на виробництва продукції діючого підприємства ТОВ 

«Титан» та «Інструкція з планування, обліку та калькулювання витрат на 

виробництва одиниці продукції на підприємствах галузі всіх форм власності» 

[205]. 

Визначимо  зміну розміру витрат на виробництво продукції за статтями 

собівартості.  

Розрахунок змiни витрат по статтi «Сировина та основнi матерiали» 

До даної статтi калькуляцiї включається  вартiсть сировини та матерiалiв, 

якi використовуються в технологiї виробництва конкретного виду продукту. 

Витрати за статтею «Сировина та основні матерiали» включаються 

безпосередньо до собiвартостi окремих видiв  продукцiї [205]. Розрахунок змiни 

витрат по статтi «Сировина та основнi матерiали» наведенi в таблицi 7.1. 
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Таблиця 7.1  

Розрахунок змiни витрат по статтi «Сировина та основнi матерiали» 

на 1 т готового продукту 

Пiсля впровадження удосконаленої технологiї витрати по статтi  

«Сировина та основнi матерiали» збiльшуються на 1944,97грн. на 1 т готової 

продукцiї в результатi внесення трансглютамiнази, пшеничного бiлку – 

глютену, та замiни води - на активований розчин. 

Розрахунок змiни витрат по статтi «Покупнi матерiали, роботи та 

послуги виробничого характеру стороннiх пiдприємств i органiзацiй» 

Сировина 

Цiна 

ресурсу 

грн./кг, 

грн./шт, 

грн./л 

Витрати до 

впровадження, кг 

Витрати пiсля 

впровадження, 
Рiзниця  

“+”, 

“-” 
Норма, 

на 1 т 

продукту 

Вартiсть,  

грн 

Норма, 

на 1 т 

продукт

у 

Вартiсть,   

грн 

Яловичина 

жилована в/г 
120 350 42000 350 42000 0 

Свинина жилована 

жирна 
95 600 57000 600 57000 0 

Яйця 41,4 30 1242 30 1242 0 

Молоко сухе 100 20 2000 20 2000 0 

Цукор-пiсок 20 1,2 24 1,2 24 0 

Перець чорний 190 0,9 171 0,9 171 0 

Перець духмяний 185 0,6 111 0,6 111 0 

Мускатний горiх 260 0,3 78 0,3 78 0 

Сiль 5 18 90 11 55 -35,0 

Нiтрит натрiю 42 0,05 2,1 0,05 2,1 0 

Трансглютамiназа 

Ajinomoto Aktiva® 

GS 

680 - - 1 680 +680 

Глютен 52 - - 25 1300 +1300 

Фосфатна суміш 

Ф17 Алма-Текс 
90 0,003 0,27 - - - 0,27 

Вода активована, л 0,013 - - 237,5 3,08 +3,08 

Вода, л 0,012 237,5 2,84 - - -2,84 

   102721  104215,97 +1944,97 
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В цю статтю включають вартiсть запасних частин для ремонту 

устаткування, що не належать до основних виробничих фондiв, покупнi 

матерiали, що використовуються в процесi виробництва продукцiї з метою 

забезпечення нормального технологiчного процесу, а також вартiсть робiт, 

послуг виробничого характеру, якi виконуються стороннiми пiдприємствами 

або структурними пiдроздiлами пiдприємств, що не належать до основного 

виду дiяльностi [205]. 

Змiн витрат по данiй статтi немає. 

Розрахунок змiни витрат по статтi «Природнi втрати» 

До даної статтi «Природнi витрати» включаються витрати за природною 

втратою ваги м'яса та субпродуктiв у процесi термiчного оброблення i 

зберiгання м'ясних продуктiв в холодильниках [205]. 

Змiн витрат по данiй статтi немає. 

Розрахунок змiни витрат по статтi «Допомiжнi та таропакувальнi 

матерiали». 

До допомiжних матерiалiв належать: сiль, цукор, шпагат, спецiї, мийнi та 

дезiнфiкуючi засоби, тара, пакувальнi матерiали. Мається на увазi тi матерiали, 

якi не є складовою частиною виготовленої продукцiї, але якi беруть участь у її 

виготовленнi або використовуються для забезпечення нормального 

технологiчного процесу [205]. 

Змiн витрат по данiй статтi немає. 

Розрахунок змiни витрат по статтi «Транспортно-заготiвельнi 

витрати» 

До транспортно-заготiвельних витрат належать: 

 транспортування худоби i птицi з приймальних пунктiв до м'ясокомбiнатiв; 

 утримання худоби i птицi; 

 витрати на оплату працi, амортизацiя, утримання та ремонт примiщень, 

iнвентарю;  

 витрати на розвантаження i доставку матерiальних цiнностей на склади 

пiдприємства [205]. 
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Змiн витрат по данiй статтi немає. 

Розрахунок змiни витрат по статтi «Паливо та енергiя на технологiчнi 

цiлi» 

До статтi калькуляцiї «Паливо й енергiя на технологiчнi цiлi» вiдносяться 

витрати на всi види палива та енергiї, що безпосередньо використовуються в 

процесi виробництва продукцiї. Витрати на куповану енергiю складаються з 

витрат на її оплату за встановленими тарифами, а також - трансформацiю на 

пiдстанцiї i передавання до пiдстанцiї [205]. В даному випадку додаються 

витрати електричної енергiї при експлуатацiї нового обладнання для активацiї 

води в дослiднiй технологiї, що складає + 1,3 грн на тонну готової продукцiї.. 

Розрахунок змiни витрат по статтi «Зворотнi вiдходи» 

Зворотнi вiдходи - це залишки сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, 

теплоносiїв та iнших видiв матерiальних ресурсiв, що утворились у процесi 

виробництва продукцiї, втратили повнiстю або частково споживчi властивостi 

початкового ресурсу i через це використовуються з пiдвищеними витратами 

(зниженням виходу продукцiї) або зовсiм не використовуються за прямим 

призначенням (нехарчова обрiзь, конфiскати туш, субпродуктiв та iн.). У статтi 

калькуляцiї «Зворотнi вiдходи» вiдображається вартiсть зворотних вiдходiв, що 

вираховуються iз загальної суми матерiальних витрат [205]. 

Змiн витрат по данiй статтi немає. 

Розрахунок змiни витрат по статтi «Основна заробiтна плата» 

До статтi калькуляцiї "Основна заробiтна плата" вiдносяться витрати на 

виплату основної заробiтної плати, обчисленої згiдно з прийнятими 

пiдприємством системами оплати працi, у виглядi тарифних ставок i вiдрядних 

розцiнок для робiтникiв, зайнятих виробництвом продукцiї. Заробiтна плата 

робiтникiв, зайнятих у виробництвi вiдповiдної продукцiї (робiт, послуг), 

безпосередньо включається до собiвартостi вiдповiдних видiв продукцiї (груп 

однорiдних видiв продукцiї) [205]. 

Змiн витрат по данiй статтi немає. 

Розрахунок змiни витрат по статтi  «Додаткова заробiтна плата» 
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До статтi калькуляцiї «Додаткова заробiтна плата» вiдносяться витрати на 

виплату виробничому персоналу  пiдприємства додаткової заробiтної  плати, 

нарахованої за працю понад установленi норми, за трудовi успiхи та  

винахiдливiсть i за особливi умови працi. Вона включає доплати, надбавки, 

гарантiйнi i компенсацiйнi виплати, передбаченi законодавством, премiї, 

пов'язанi з виконанням виробничих завдань i функцiй [205]. 

Змiн витрат по данiй статтi немає. 

Розрахунок змiни витрат по статтi «Вiдрахування до єдиного 

соцiального фонду» 

До статтi входять вiдрахування до єдиного соцiального фонду, що 

здiйснюються згiдно iз законодавством вiд суми витрат на оплату працi 

працiвникiв (основної i додаткової заробiтної плати). 

Норма вiдрахувань до єдиного соцiального фонду приймається згiдно iз 

законодавством України i становить 22% вiд суми основної та додаткової 

заробiтної плати [205]. 

Змiн витрат по данiй статтi немає. 

Розрахунок змiни витрат по статтi «Витрати, пов'язанi з пiдготовкою 

та освоєння  виробництва продукцiї» 

До статтi калькуляцiї "Витрати, пов'язанi з пiдготовкою та освоєнням 

виробництва продукцiї" належать витрати на: виробництво  нових видiв 

продукцiї в перiод їх освоєння; витрати, пов'язанi з пiдготовкою та освоєнням  

випуску  продукцiї, не призначеної для серiйного або масового виробництва; 

освоєння нового виробництва; винахiдництво i рацiоналiзацiю [205]. 

Змiн витрат по данiй статтi немає. 

Розрахунок змiни витрат по статтi «Витрати на утримання та 

експлуатацiю устаткування»  

До даної статтi належать: 

 витрати на повне вiдновлення основних виробничих фондiв та капiтальний 

ремонт у виглядi амортизацiйних вiдрахувань вiд вартостi основних виробничих 
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фондiв, на реконструкцiю, модернiзацiю та капiтальний ремонт фондiв, включаючи 

прискорену амортизацiю активної їх частини; 

 сума сплачених орендних вiдсоткiв за користування наданими в 

оренду основними фондами; 

 витрати на проведення поточного ремонту, технiчний огляд, технiчне 

обслуговування устаткування; 

 витрати на внутрiшньозаводське перемiщення вантажiв;  

 знос малоцiнних i швидкозношуваних iнструментiв та пристроїв 

нецiльового призначення; 

 iншi витрати, пов'язанi з утриманням та експлуатацiєю устаткування. 

Витрати на утримання та експлуатацiю устаткування кожного цеху 

вiдносяться тiльки на тi види продукцiї, що виготовляються в цьому цеху [205]. 

Амортизацiйнi вiдрахування на нове обладнання для вдосконаленої 

технологiї складають 0,22 грн на 1 тону продукцiї, при нормi амортизацiйних 

вiдрахувань 21% (табл. 7.2).  

Таблиця 7.2  

Кошторисно-фiнансовий розрахунок на нове обладнання 

Назва 

нового 

обладна-

ння 

Цiна за 

од. без 

ПДВ, 

тис. 

грн 

Кiльк. 

од. 

облад-

нання 

Вартiсть 

облад- 

нання, 

тис. грн 

Витрати, тис. грн Первiс-

на варт. 

нового 

обл., 

тис.грн 

транс-

портувн

ня(4%) 

загот. 

складс

ькi 

(1,5%) 

мон-

таж 

(8 %) 

«Изумруд» 

ПРО 
5100 1 6171 204 76,5 408 7159,5 

Всього 5100 1 6171 204 76,5 408 7159,5 

Розрахунок змiни витрат по статтi “Загальновиробничi витрати” 

До даної статтi вiдноситься такi витрати, як: оплата працi апарату 

управлiння пiдроздiлiв; витрати по забезпеченню нормативних умов працi; iншi 

витрати, пов’язанi з управлiнням виробництвом. Витрати по цiй статтi 

включаються тiльки до собiвартостi продукцiї, що виготовляється окремим 

цехом [205].Розрахунок змiни витрат по статтi «Загальновиробничi витрати» 

представлено в таблицi 7.3.  
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Таблиця 7.3  

Розрахунок змiни витрат по статтi “Загальновиробничi витрати” грн. 

на 1 т продукцiї 

Витрати 
Витрати до 

впровадження 

Витрати пiсля 

впровадження 

Рiзниця 

“+” “-” 

Загальновиробничi 

витрати 
3279 2929 -350 

 

Рiзниця витрат по данiй статтi становить 57 грн/т. 

На цiй статтi закiнчується формування виробничої собiвартостi. 

Розрахунок змiни витрат по статтi « Адмiнiстративнi витрати»  

До статтi калькуляцiї «Адмiнiстративнi витрати» належить: 

 витрати на обслуговування виробничого процесу; 

 витрати на пожежну i сторожову охорону; 

 витрати, пов'язанi з управлiнням виробництвом; 

 витрати на службовi вiдрядження у межах норм, передбачених 

законодавством; 

 витрати, пов'язанi з пiдготовкою i перепiдготовкою кадрiв; 

 витрати на оплату вiдсоткiв за фiнансовими кредитами; 

 витрати, пов'язанi з виконанням робiт вахтовим методом; 

 витрати на утримання, що надаються безоплатно пiдприємствам 

громадського харчування; 

 податки, збори та iншi обов'язковi платежi [205]. 

Розрахунок наведено у таблицi 7.4. 

Таблиця 7.4  

Розрахунок змiни витрат по статтi“ Адмiнiстративнi витрати ” на 1т 

готової продукцiї 

Витрати 
Витрати до 

впровадження 

Витрати пiсля 

впровадження 

Рiзниця 

“+” “-” 

Адмiнiстративнi 

витрати 
2297 1979 -318 

Рiзниця витрат по данiй статтi становить 160 грн/т. 
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Розрахунок змiни витрат по статтi «Втрати вiд технiчно неминучого 

браку» 

До даної статтi належать: 

 вартiсть залишкової забракованої продукцiї з технологiчних 

причин; 

 вартiсть матерiалiв, напiвфабрикатiв, зiпсованих пiд час на-

лагодження устаткування, у разi зупинки або простою обладнання, через 

вимикання енергiї; 

 втрати на усунення технiчного неминучого браку; 

 вартiсть скляних, керамiчних, пластмасових виробiв, розбитих пiд 

час транспортування на виробництвi [205]. 

Змiн витрат по данiй статтi немає. 

Розрахунок змiни витрат по статтi «Попутна продукцiя» 

Попутна продукцiя самостiйно не калькулюється, її вартiсть обчислена за 

визначеними цiнами (вiдпускними, плановою собiвартiстю або цiною їх 

можливого використання), вираховується iз собiвартостi основної продукцiї 

[205]. 

Змiн витрат по данiй статтi немає. 

Розрахунок витрат по статтi  «Позавиробничi витрати (витрати на 

збут)» 

До статтi належать витрати на реалiзацiю продукцiї, а саме: на 

вiдшкодування складських, вантажно-розвантажувальних, перевалочних, 

пакувальних (якщо пакування продукцiї проводиться пiсля її здавання на 

склад), транспортних i страхувальних витрат постачальника, що включаються 

до цiни продукцiї, на оплату послуг транспортно-експедицiйних, страхових та 

посередницьких органiзацiй (включаючи комiсiйну винагороду), на сплату 

експортного мита та митних зборiв, на рекламу i передпродажну пiдготовку 

товарiв [205]. 

Змiн витрат по данiй статтi немає. 

Розрахунок змiни витрат по статтi “Iншi витрати” 
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До статтi включають витрати, що пов’язанi з органiзацiєю та 

обслуговуванням виробництва i не вiднесенi нi до однiєї з вказаних вище статей 

затрат [205]. 

Витрат по данiй статтi немає. 

В таблицi 7.5 представлено змiни повної собiвартостi продукцiї, в 

розрахунку на 1 т. 

Таблиця 7.5  

Розрахунок змiни повної собiвартостi на 1 т продукцiї 

№ 

п/п 
Стаття собiвартостi 

Значення до 

впровадження, 

грн 

Значення пiсля 

впровадження, 

грн 

Рiзниця 

“+” “-” 

1 
Сировина та основні 

матеріали 
102721 104215,97 +1944,97 

2 Загальновиробничi витрати 3279 2929 -350 

4 Адмiнiстративнi витрати 2297 1979 -318 

 Повна собiвартiсть 146 744,3 148021,27 +1276,97 

Пiдсумковi розрахунки основних технiко-економiчних показникiв (цiна, 

прибуток, витрати на 1 гривню виробленої продукцiї, рентабельнiсть тощо) 

представлено в таблицi 7.6. 

Таблиця 7.6  

Розрахунок основних технiко-економiчних показникiв проекту 

Номер 

п/п 
Показники Од.вимiр 

Значення показникiв 

До 

впров. 

Пiсля 

впров. 

Рiзниця 

«-» «+» 

1 Обсяг виробництва т/добу 1,0 1,06 +0,166 

2 Цiна 1 т продукцiї грн. 211312 211312 0 

3 Дохiд грн. 211312 223990,7 +12678,7 

4 Собiвартiсть продукцiї на 1 т грн. 146 744,3 148021,27 +1276,97 

5 
Чистий к прибуток вiд 

реалiзацiї 1 т продукцiї 
грн. 24066,5 31682,8 +7616,35 

6 
Витрати на 1 грн. виробленої 

продукцiї 
коп 69,4 66,08 - 3,32 

7 Рентабельнiсть продукції  % 16,4 21,4 +5,0 
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Таким чином, розрахунки  економічної ефективності впровадження 

результатів дослідження свідчать про наступне: 

- вихід  продукції збільшиться на 6%; 

- за рахунок цього, при  незмінної ціні, дохід збільшиться на 12678,7 

грн; 

- повна собівартість виробництва 1 т продукції також збільшиться на 

1276,97 грн; 

- чистий прибуток  збільшиться на 7616,35 грн.;  

- витрати на 1 грн. виробленої продукції зменшяться на 3,32 коп; 

-  рентабельнiсть продукції зросте на 5,0%. 

Аналіз отриманих результатів розрахунку  економічної ефективності 

впровадження результатів дослідження дозволяє зробити висновок, що 

впровадження вдосконаленої рецептури та технологiї виробництва сосисок з 

додаванням глютену та трансглютамiнази є економiчно вигiдним та доцільним.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 7 

Визначено економічну ефективність реалізації виробництва м’ясних 

виробів із вмістом пшеничного білка – глютену, ферменту − трансглютамінази, 

вироблених на базі активованого водного середовища.  

За результатами розрахунків економічної ефективності впровадження 

результатів дослідження встановлено, що вихід продукції збільшується на 6 %. 

Завдяки цьому за незмінної ціни дохід збільшується на 12678,7 грн. Повна 

собівартість виробництва 1 т продукції також збільшується на 1276,97 грн, 

водночас чистий прибуток зростає на 7616,35 грн, витрати на 1 грн виробленої 

продукції зменшуються, а рівень рентабельності зросте на 5,0 % 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні на підставі аналітичного огляду 

спеціалізованих літературних джерел сформульовано та доведено доцільність 

розроблення біотехнології м’ясних виробів із застосуванням комплексних 

властивостей пшеничної клітковини – глютену – та ферментного препарату  

трансглютамінази Activa GS для забезпечення їх високої якості та безпечності. 

1. Встановлено раціональну частку ферментного препарату 

трансглютамінази та пшеничного білка глютену в рецептурі м’ясних виробів 

(варених ковбас і цільном’язової шинки), що дало змогу покращити показники 

харчової та біологічної цінності готового продукту. 

2. Оптимізовано кількість трансглютамінази Activa GS (0,08 % на 100 кг 

cирoвини) та білкової добавки на основі глютену (2,5 % на 100 % сировини)  

у технології ковбасних виробів, що дає змогу більш раціонально 

використовувати м’ясну сировину, одержати готові вироби з кращими 

вологозв’язувальною і вологоутримувальною здатностями, структурно-

механічними властивостями, збагачені білком, збалансовані за амінокислотним 

складом та із нижчою собівартістю. 

3. На основі експериментальних даних розроблено оригінальну 

композицію багатокомпонентного розсолу, з використанням трансглютамінази 

Activa GS, та досліджено динаміку змін показників активної кислотності та 

редокс-потенціалу залежно від часу, компонентного складу та матеріалів 

ємностей у процесі зберігання, проаналізовано ступінь седиментаційної 

стійкості; визначено перспективність застосування композиції активованого 

багатокомпонентного розсолу у технології цільном’язових м’ясних продуктів. 

4. На підставі проведених експериментальних досліджень встановлено, 

що використання досліджуваних харчових інгредієнтів сприяє поліпшенню 

основних функціонально-технологічних властивостей, біологічної цінності  

та біологічної ефективності готових м’ясних виробів. Отримані результати 

стали основою розробки технології варених сосисок і цільном’язових 

продуктів. 
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5. За результатами математичного моделювання процесу перемішування 

інгредієнтів ковбасних виробів з використанням другої теорії подібності 

Федермана-Букінгема та методу «теорії розмірностей» було отримано 

залежності для модифікованих критеріїв Фруда, Шервуда, Ейлера та складено 

критеріальне рівняння досліджуваного вібраційного процесу, що показує 

глибину проникнення коливального впливу силового поля всередині продукції, 

вплив зміни концентрації трансглютамінази у сировині на параметри дифузії та 

масовіддачі у масі завантаження. 

6. Досліджено показники біологічної ефективності рецептур м’ясних 

виробів методом «in vivo» на лабораторних мишах, внаслідок чого встановлено 

позитивний вплив розробленого продукту на приріст маси тварин, порівнюючи 

з аналогами. 

7. Впровадження запропонованої біотехнології м’ясних виробів сприяє 

зменшенню собівартості продукту у розрахунку на 1 т готової продукції та 

зростанню прибутку на 12678,7 грн і рівня рентабельності на 5,0 %. 
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