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^ Q вересня 2010 року відбу^ О л а е я міжнародна науковопрактична конференція «Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи», присвячена 80-річчю Національного університету харчових технологій.
Під час конференції працювало тринадцять секцій, які
представляли різні напрямки
у
харчовому виробництві.
Оглянемо більш детально восьму секцію
«Інноваційні розробки в технологіях цукру та
полісахаридів»,
присвячену науковим здобуткам
у галузі цукроваріння.
За підсумками
роботи секції провідні науковці та
фахівці наголосили, що сучасний
цукровий
завод
характеризується
складністю і різноманітністю
хіміко-технологічних
процесів
та їх апаратурного оформлення.
В умовах хронічного дефіциту
бурякової сировини для цукрових заводів головним засобом
підвищення ефективності виробництва є, перш за все, інтенсифікація та оптимізація технологічних процесів виробництва
та досягнення високих показників по вилученню цукрози із
бурякової стружки (коефіцієнти
заводу та виробництва) при раціональному мінімумі витрат вап-

на та інших матеріалів. Досягти
випуску цукру стандартної якості з високим виходом можливо
лише на основі впровадження
на заводі сучасних прогресивних технологічних процесів та
додаткових хімічних матеріалів, ефективного апаратурного
оформлення цих процесів при
оперативному
визначенні
та
підтриманні оптимальних тех-

створення інтенсивного апаратурного оформлення зменшених
габаритів або удосконалення
існуючого, скорочення витрат
сировини, допоміжних матеріалів, енергоресурсів, поліпшення
якості напівпродуктів і готового продукту до рівня показників світових стандартів тощо.
Виходячи із структури комплексу інтенсифікації технологічних
процесів, проаналізуємо рівень
ефективності в
сучасній типовій
схемі
технологічних процесів
очищення дифузійного соку та
їх
апаратурного оформлення
і сформулюємо
заходи по їх інтенсифікації за
відповідними
складовими.
На сучасному
б етапі діяльності
1
< цукрових заво_ дів України для
І їх модернізації
необхідно рознологічних параметрів обробки робляти відносно нескладну, але
напівпродуктів на верстаті цу- науково-обґрунтовану технолокрового заводу. Таким чином, гію, що реалізується у високомайбутній розвиток цукрової інтенсивних апаратах (виготовпромисловості України буде ви- лення чи переобладнання яких
значатися як стрімким розвитком по силам цукровому заводу) і,
сировинної бази, так і створен- таким чином, максимально доням нових та удосконалення іс- нести одержані в лабораторнуючих технологічних процесів них умовах високі технологічні
і їх апаратурного оформлення. ефекти, не втративши їх на шляІнтенсифікація технологічного ху масштабного переходу до вепроцесу - це підвищення його ликих промислових апаратів.
ефективності за рахунок: збільСтратегічним
напрямком
шення швидкості та продуктив- є
впровадження
технологічності, скорочення тривалості, них
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ПОДІЇ
на значне підвищення виходу професор Ліпєц А. А., професор
цукру та його якості шляхом Гусятинська Н. А. та здобувач
досягнення максимальних ло- Романченко Н. М. запропонувакальних ефектів та загального ли ряд заходів щодо покращенефекту видалення нецукрів при ня технологічних показників
одержанні термостійких соків з продуктів виробництва та піднормальними седиментаційно- вищення якості білого цукру та
фільтраційними показниками та його виходу. Зокрема, розробизниженими витратами вапна.
ли спосіб дезінфекції напівпроУ доповіді професора ка- дуктів із застосуванням дезінфедри технології цукру та по- фекційного засобу на основі налісахаридів Реви JT. П. були ви- трієвої солі дихлорізоціанурової
світлені ефективні
напрямки кислоти та спосіб очищення клеудосконалення сучасних тех- ровок тростинного цукру-сирцю
коагулянту
нологій очищення дифузійного із застосуванням
соку. Запропоновано спосіб очи- основного сульфату алюмінію.
щення дифузійного соку, що за- В результаті досягається підвибезпечує збільшення виходу цу- щення повноти осадження викру на 0,5% до маси буряків та сокомолекулярних сиолук, зменшення забарвленості ь та підвизниження витрат вапна.
Доцент Олянська С. П. та ас- щення чистоти клеровки, покрапірант Цирульнікова В. В. за- щення якості цукру, зменшення
пропонували
удосконалювати витрат вапна для очищення.
технологію очищення дифузійОсновою для створення виного соку з використанням од- сокоефективних,
екологічно
нозаміщеного фосфату амонію. чистих і безвідходних технолоДана технологія дозволяє змен- гій є електротехнологічні прошити вміст солей кальцію на цеси з використанням мемб52% та знизити забарвленість ранних технологій. Науковцясоку на 28%, порівняно з очи- ми НУХТ під керівництвом прощеним за типовою схемою со- фесора Купчика М. П. проводиком, що забезпечує підвищен- лися дослідження властивостей
ня якості та виходу білого цу- дифузійного соку і результатів
кру. Цими ж авторами запропо- його очищення при використанновано використання високое- ні води, підготовленої в електрофективних флокулянтів у вироб- мембранному апараті.
ництві білого цукру. Вони встаСучасні світові
тенденції
новили, що при додаванні комп- вказують на те, що цукор в деялексного високомолекулярного ких продуктах харчування можреагенту «КРОСС» у кількості на замінювати на цукристі про4,010" 4 ...5,0*10" 4 %
до
маси дукти. І тому на кафедрі техносоку після преддефекосатура- логії цукру та полісахаридів розції дозволяє не тільки суттє- глядається доцільність викорисво покращити седиментаційно- тання цукрозамінників у харчофільтраційні властивості соку, вій промисловості. Це питання
але й покращити якість соку, на конференції висвітлювала довнаслідок збільшення повно- цент Клименко J1. С.
ти осадження солей кальцію
Перспективним
напрямком
органічних кислот, високомо- у розвитку крохмале-патокової
лекулярних речовин білково- промисловості є виробництво
пектинового комплексу та барв- цукрозамінників із крохмалевних речовин.
місної сировини.
Питаннями
Порівняно до виробництва удосконалення технологій одерцукру з буряків при перероблен- жання цих продуктів займаєтьні тростинного
цукру-сирцю ся група науковців, яку очолює
змінюється технологічна схема, професор Грабовська О. В.
Одним із найважливіших нащо призводить до можливості
розвитку мікробіологічних про- прямків підвищення ефективцесів на різних стадіях. Тому, ності сучасного виробництва

є створення технологій із широким залученням вторинних
сировинних ресурсів, що особливо зараз потребує переробна
галузь агропромислового комплексу України. В найбільшій
мірі таким вимогам відповідає
виробництво пектину та пектинопродуктів.
Розробленням
енергозберігаючих
технологій
пектину та пектинопродуктів
з біохімічно підготовленої сировини займаються не лише
науковці НУХТ, але й колеги
Харківського державного університету харчування та торгівлі під керівництвом доцента
Крапивницької І. О.
На конференції свої здобутки
представляли науковці з Українського науково-дослідного інституту цукрової промисловості.
Зокрема, здобувач Братюк
Д. В. у співавторстві з професором Гусятинською Н. А. запропонував удосконалити технологію перероблення буряків, уражених слизистим бактеріозом.
Адже погіршення технологічної
якості буряків при цьому призводить до зниження якості напівпродуктів
бурякоцукрового
виробництва; збільшення втрат
сахарози у виробництві, погіршення фільтраційних властивостей осаду в процесі очищення дифузійного соку.
Тихонюк А. В. та Савич А. Н.
доповідали
про
доцільність
отримання цукру та біоетанолу на цукровому заводі. Запропонована схема дозволяє виключити з кристалізаційного відділення цукрового заводу уварювання та кристалізацію утфелю
останнього продукту. Це дозволяє працювати без отримання
меляси, значно скоротити технологічну схему, знизити втрати
сахарози від термічного розкладання та підвищити якість цукру.
В цілому під час роботи секції було представлено 15 доповідей.

