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РозповсюОх<ення mа muражування боз офiцiйноео
0озволу ВН3 Укаопспiлкч <tПолmавськuй yчilep-
сumеm eKoHoпtiKu i rпорziвлi> заборонено

Реdакцiйна колеziя:
О. В. Карпепко, к.е.н., проректOр з Hayкoвoi роботи та мiжцародЕлl}i
зв'язкiв ВНЗ Укоолспiлки (Полтавський унiверситет економiки i
т,оргiвлil);
Е. I Колнвушка, завiдrвач науково-оргЕlнiзацiйrrого вiддiry ВНЗ
Укоопспiлки <Полтавський унiверситет економiки i т,оргiвлЬ>;
Г. О. Соболь, к.е.н., доцент кафедри букгалтерського облiку i аулиту
ВНЗ Укоопспiлки <Поптавський yнiBepcraTeT економiки i торriвлЬ;
Л. В. !робuиf, к.е.н., доцент кафедри економiки пiдприсмства tsНЗ
Укоопспiлки кПолтавський унiверситет економiки i торгiвлi>;
А. В. Хван, старший викJIадач кафедри дiловоi iноземноi мови ВНЗ
Укоопспiлки <<Полтавський уrriверситет економiки i торгiвлЬ;
Ю. I. !авонлк, асистент кафелри xiMii ВНЗ Укоопспiлки (Полтав-
ський yнiверситет економiкп i торгiвль>;
Т. Ю. фйкоiвuч, к.т,н., доцент кафелри техцологiТ та органiзаuii
харчовiii lЁиробшlцтв ВНЗ Укоопспiлriи <<ГIотrтавський унiверситет
економIки l торгtвлl).

ХХХru наукOва студеЕтська конференцiя за пiдсумками наук0-
Т29 во-дослiдЕих робiт сryдентiв за 2010 piK: тези доповiдей

(7 квilтя 20l l року). - Полтава : ПУЕТ, 2а12. - Ч. 2. * 144 с.
ISBN 978_966_1 84_ 1 39_9

Збiршик мigтить тези ваifuращL{х доповiдсй ХХЖV Hityкoвoi студеrrгськоТ
конфренцiТ за пiдсумками науково-дос.пiдних робiт сryдентiв за 20l0piK.
Проблеми, що пiднiмаються авюрами публiкацjй, вирiзrrяються свосю
акr5lальяiстю та нови:}ною наукових пiдкодiр. Уваry придiлеtло висвiтленню
рсзультатiв наукових дослiркень у сферi економiки та пiдприемницгва"
iнформаuiйних i мережсвих rcхпологiй, тOварознавства, харчових технологiй та
itoKcHcpii'.

GЕкцItr *6
стRтIfi@т!{чхf; I доGпIджЕIIшл
sOцIдпьш$ _ЕкоItомIчного

рФ8вIlтку

стАтистич}|иЙ АнмlIз
ТOВАРООБОРОTy ПIДП РИ€МСТВА

ý, М" Лъвов, ЕП-21
А. С, Степанюк * рлаук,овий керiЕник

Статистичне дослiджlення товарФобороry пiдприемства про-
ведено за матерiалами оуб'€кта господарськоТ дiяльностi Kipo-
воградськоТ областi, п{о займаеться роздрiбною та оптовою
торгitsлею. ffпя аналiзу викOристо!зув:rлися данi статистичноТ
звiтностi пiдприемства, а Taкo)lt flока:lники соцiа.ltьно-еконо-
мiчного розвитку КiровrэградськоТ областi (чисельнiсть i струк-
тура населенriul, йOго грошовi i ку:шiвельнi фонди, роздрiбний
товарообiг пiдприемств). Були заtlтосоIJанi TaKi статистичнi
методи аналiзу: обчислеrsня елементврFIих показникiв irrгенсив-
HocTr динамlки та анаJllтичне вирrвн}овання динамlчного ряду,
розрахуýOк асортиментr,rоi струкryри, piBнoмipHocTi реалiзацiТ
прод.чкцi'i, аналiз динамiки BapTO,cTi, _кiлькостi та цiн за скпадною
статист,ичною сукупнiст,ю за допомOгою агрегатних iндексiв та
iндексiв с9редньог0 рiвня цiни. Вплив трудов}Iх факторiв i
показникiв HaяBHoaTi та використання капiтаrцi, а також вIIJIив
ttiлькостi населOнfiя i його дO)iOдiх} на динамiщу товарообiгу
дослiджувався методом ланцюгOвих пiдстановок i абсолютних
рiзлlиць.

За 2010 р. обсяг tsruIOвOго тсiварообороту пiдприемства
скJIадав 17 115 тис. грн. За два ocTaHHi роки Biв збiльшився на
4 228 тпс. грн (З2,8 Yо), у тому числi за остаlrнiй piK - на
1 817,6тис. грн (1|,9Уо,}. У cTpvKrypi ва:tового товарообороту,
перевшкае рOздрiбна торгiвля. У 20l0 р, iT частка cKJI€lJIa 96,2 ОА,

У rrорiвнянrri з 2008 р. cTpyкTypil вlulового товарообороту прак-
lf.Iчно не змiниJIася, порiвияно з 2009 р. спостерiгаеться збiль-
шення частки роздрiбного товарообiгу на i5,3 в. п. Осповною
причиною с те, що лише в 2009 р. пiдприемство займалося
оптOвою торгiвлею зерна i KopMiB дJuI тварин, що icToTHo
позначиJIося як на оптов|ому товароOбOротi в cyMi, так i на його
частцi.

УSt ЗЗ0:378(063)
ББК,78.54(4Укр)

т29

У[К 330з378(063)
ББК 78.54(4Укр)

Тезч dоповidей нафукомно моtою oputhlмy, у реdакцil avmopiB. Авплорч
опублiкованtlх маmерlапiа нес))m8 повцу вlйпааldмьнiсmь за пidбiр,
lпочнiсrпь HaBedeHl.tx факmid, чumамt 0r<lrпQмlко-с:mаtлuсmuчнu.х ёaHtlx,
емузевоi lперм,iнолоеil, iMeH вмспut, lHmtlx otioMocmeii,

Ф Виtциil нсвчtлr,лlнй tltklllrll Укоопспiлки
кIIоrпtвоькиН уlllворси,гсr скоltомiки i
торгlвлiш,20l2ISBN 978_966-1 84_139-9
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речовин, A"lre д"lлд того шlоб викOрi,!gт,овYý[tги liiкapa;Iyiry куря"

чого яйцс в,{,еIilолоI,iях xap,toBиx пlэолук,iв потlэrбно.,,:п:aрiб-

";;; 
i о" дрiбноаliоп"рu*о,' форми, /tTu iнгсrlсифrкаltli liього

процесу мохdна ur*,орЙ"о*уu*iy,_::u:оi,**""*,i,::],__.1:,1IаТИ 
З

вихрOвиý{ tmapoh{, в Ъких глiд ltiсiо е,rтект,]рс}ь{агнiтноr,о тiо,пя

;;;;;;-" феромагнiт:нi еJrgмент,и в t'аgлiдок tt*гсl даf,ýгас'ься

i нтенсив не перем lfi lyBaEI tt я та лч-"":tу::,-l+ня фав,

В електроМч"t*r,iо*у al lapaT,i з fiихр{}вI,{м tца,ром r{ровLtдилоýь

подрiбнелlНя шкар;LцуIi* *уро"о'о яrlriя у cyxloмy tsигJrядi ,га з

додаванняеr uоrд* i-i""py, Ъупо от"Ё}иý4а[1.э шOi}с]iuок т,а ш,}q,ry

гясlтрiбнот лиошерснс|стi," яка t}e iliJвplfi.нa lrереЕtllllуtsа,г:,.]:,*п*,

ослrовilими,1r*оrор*,or * 
"ро"ч*"у 

подiriбненriя,га ilеремiшrування_ е

Х'Й;;;" F; ;Ё;i;;,ui*i",",* л:,J:,y*поi*,t,cl 
гiдродилlаш+tчнt

зyсилля, "*, 
п""rооЬIJгл, шрlr обробчi" а ш,rвидкiсr]ь прOведе!{tiя

прOцесу, за.]I€}кI,{ть вiд l,a*,,ou* сlriв_удlарiв форомаr,Itiтнюr

eJleN!cl,!Ti В.

Виходячлr з того, Lц{-\ г{ри по,цlэiýгiеьяrti rшкараrпу,пy" u *,ч::ч1,1

В;i;Б'Т;р;Йагнiт*i е,Iемfiнти хiу,y,;t}O'ься в робочiй Kal\4gpl 1

спiвударяютьоя IvIl}{( t-,{rбOtФ, т0 в гlрOд)/кт, псtтрап"* 
_y."*_,:*n 

-

залriзо(лопуст|!ма "op*u 
0,i мф, Рули гrровелеlri лослlдiкенllя

зноýу нsзаJlнlшlенllх- частиttок зi cTa'iri l,],L1{_15 (с1 : 1"6 Mtvt,

1"= 17,8мпl), BrH -;*'b,i ;iix"B, Необх;д":- ,ol,_,;11_.1touy*y i

пасl.и о.l.р!.iГ,{** *p'*'noopiбlre,;,ri mjKapitjlyilli трltвалi.з rссбрс,бки

;;-l,;'тобrо u"*с;"tii," за:iiза зi iПХ-15 с}UIадаJiо в &,,ех(ах

ДOпусТ}{м0l'о' " ,*: "uл*rипi.lть викоп}lсТан-
I1рове;денl доолiджеtлня свiдчать пр0 мO?кливiсть викорl

ня елеКтрO'u,.*,.'*",о апарагiв З BLlxpOB]4]vl шIарО.1",r ДJlя о.Трt4манlЦ'

порошrку та пасти з шкiрu*упи курячого яйця,.()триманl про-

;ri;; буп" *",."pr"ru"i лл1 пригlтування м'ясttих _,:]"*",1
ii,p"Cb ". fu!етою iбu,u"*"*o ik fыrъцiем, пiдвиrцеялня харчоЕоl

lll}lHOcTl.

рЁзультАти дсслIдж(Еннsl якФfiж ЕирФЕ_ýв 3

м,ясА пIслНЪЪбёТоронньOг0 ж{АрIння в
УМОЬАХ ЕЛЕКТРСOСМФСУ

А, Г. Фарiсаев" ТХ-51
В, 0, Скрппнпк, K,T,.H,r доцент керiвник

0днiею iз обов'язкових умсв у*пit_шногсl Фхi,"_,у1_"чу,аял]я зак-

ладiв ресторанного госпr;дарýтва с якiс,ть виробiв, що в ни,ч

реалiзуrоться. Якiсть сN{aDкених виробill ,r м'яса залежить вrд

in o"ri вrтхiдноТ сироЕини' умов теlгlлОвtrIu tlбрrrбJlянlлЯ 1 Уrо*
реалiзацiТ. В"*ор"i"u"Ея жорсl*и} Умов,t,cl lJl()|!ого обробляння
(r"rrr*раrура поверхt{i жарiння або жиру ltt()""200 "C) :,pTj_o;
дитъ до перетворення цiлком безпечнот сир()llиllи llll lшкlдливии

lля органi.оrу ,йл""и гсrтовrтй прOдукт Bltac.;lii(tll< у,гворення i

накопичення у ньому х:iмiчнtтх ре.човин ellдtll,cltlltlT llрl,{роди -
ге,tероцик-тIlчних.ароматичних aTMiHiB (гАА) [ l |, ('ttM процес

жарiння ца розiгрiтiй поверхui ;{арактеризу("l,ься,}1,1ачllими

витратамИ еtлергоносiЯ i е триваплrМ. У_ ]aci,
У 

""u1o"1y 
навча-ilьному зак;rадi Укоопспiлки <<l ltlJt,l,:rrrcbKий

y*iu"p"""*T бкономiки i торгiвлi> розроблено cltttr;iC1_)rcirllirrrrя [2],

реалiiацiя якогсJ дозЕ,оJl]не ЗНаЧН,с ск:оро'и'и 1'РИ ]J:(lJ l l''l'l, l l l*)llccy
жарiння до 40...60 о, пиr,оь,ti. витрати eлe!(,t,l)()cllcl)l ll /to

0,iЪ кТ}т.год/кг i 0тримt1.I,и якiснi cMarr<eHi влrроби ,t ltllx().]ц)M /(..'

90 Yо бе:з ГАА вrrаслiдtlк вltкtrр,ист;лння темпера,lур ||(|l|(:|}x()lllt

".apirr"o 
tr50,,C. fдля реаlli,зацiТ з}пропонOваного crtrlcttбy 1t,r r;ltlб-

леilо i вигO:гOвлено низку l,tltapaгiB [3], в яких lUlя (:,lll(t|)(,lltl,|

зусилJIя стисI{ення виl(oрt4сl,оt]]/етьс,я .або пepecyB_t"lii llillll:l)|(

(апарат t{УСКУ-1) або сисr,смi1 ваrl(елiв (ЖМОТ-l ), l lс7цllllr,t,пl

llершог0 € велика л.rаса (l5,5 Kl) i, вiдтrовiдно, велика Mc,lit)!(r(,N4

HiiTb (З2З кг/м2)" а ,та,ко)к вс::tикi фiзичнi наван,гtDl(сlll1,1 ll:l

працiвникiВ пiд чаС робtr.гл,r trJlи tti,,цня,Т:гl ! oпycкalrlll ltcl)ýll!,(}l

Il,;lBеpxнr }Kaplньlrl рry9м з..]lср,ссулJl11, Y]у:1,,].1::,1:l,:'^"л,
itругOгO с ск.паllнiс,Гь фiксаrliТ Bclrxtlt,,oT ilов9рхн1 жар.lнllя ltl/lll()(

но Hr.i}KHboT за допоlitогOю екOtlсl|,}[)иковOго кулака 1 поl} ,l,tlllll ,|

lиbs фiзичrлi liав*нгахtення lt:l лrlrirrцiвrtикiв. KpiM того, ()бll/(ltll

MaIoTb iн"rдлtкаr:оР с.гисttеFILlя, якrtлii ttc ,гоLtно. а лише oll()cý|)(|,/l

KoBa}lo 1]оказу€ t{аfi!:-}),гrt. lцо rlllIlllll:at()гb У пr'ясi пiд час c,rll(,

ненн}4"

ý"rтя усуяенгiя недолiкiв як cll()c()t'iy >лtарilлtlя [2], так i allлlrrtry

лля йоt-о 1эеалiзаrпi'i [Зl, riaMlt бУ,rttl ,,;r1l1i1)lIOl{ORaHo викорис,l,()ltу

ватв заiплiiЗ,ь сис,гемИ с,гисне1,1ll1 M'rtcit tliД час ;IBocTopoHIlb(ll(l
жарit*нЯ в умOваХ яеrкорсткоТ dliкс;rrцiТ Lrlcltl,pooýMoc. За допом()

гохс дослiл:кемь [4] булс, BcTartollJlclll) /\l.:яltl рirцlонаJlьнl парамс,l ,

ри прOведер.ня прOцесу .двOс,l,()Ir()illll,()|,() 
жарI}IЕLI в умоl}uх

Ь.пектр,:осмосу, до -якрlх вiдносрll"t,ltс, r,rrcK ll20 Па, температурtt

пOверхсiнь )l,iapr{-Iня 150,'с, Harlpyt,il c.ll)yМ_y слектроOсмосу 27 В,

частота g'руму 
"r,**.prooj*o"y 

"O,S l'ri. rlr.i.,,гb готових виробiв
оцiнtоlлалася лиtljе органOJIеп.l,иt]tll(), il ltll]lltlt ltapaМeTplB двосто-

*опуGт-
- о гlуýт _
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т

рQЕ{нього }карiння в ybr,oBax електроосN{Oсу Hia якiсть готових

Ьrrроб iB не досll iдл<увався,
ме,гоrо дlанот роботll булсl визначеиЕiя раrliональгtих пара_

MeTpiB прOц*сУ за якiстЮ го,тгJвих виробiв пiо;lя двостOрон}{ьOго

жарiнняl в умовах..
1)б'сктом досл1.,lд€Е{ня роботи був процео двосторOННЬОtO

rкарiння м'яса в у}40вах електроооI\4сlсу" 
об_

iТр"д*чrо, достtiдлtенлrя були експерие{ентальнl зразI:

ладнання дJIя проведення fip0tlecy. двOсторс}ннього жарtння

м'яса в умовах *пЙp,о**осу" "а";u,Рабрикати 
M_i:,yi:taTy-

рzurьниХ виробiв iз Qвинини, cMaнr,eнi шr'ясtt'i рlзlлурапы{i вирсrби iз

сRнни}tи.
/{ля досягання пос,гаЕленоТ мети iзеобхiдно було визначити

HacTylrнi завдення:

- дсrс;riдитИ BпJrltB, ч[lстотИ с,грумУ електр_оQсм_ссу шрL{

двос]гороннь ом1, жapiнtri на кис,iтот,нiсть готOв}lх вироOtв ;

* до"rriд*т" Бпjl}lв t{acl,оT,}{ струр{у- електроосмо:{_ о,р"

д{tюотOро!{ньr,lм1, >KapiHrri на с,грукту,lэнi Е!,)Iастивосlгt готов}Iх

виробiв;'- 
досitiдИТИ EПjlIl{B тискУ ilри дýос,гOровI{ьому жарlrlн1 з

рацiогlа,lльнO}о Be.ilиIil{Ho}o .струму е;tектроOсь,{осу на ýтрук ryрнl

Ьласr,,вос,гi l отових виробiв;
].. aцirr"r" якiсть l,o1,oBr,x вrrробiв гtiс,пя дRостOронllьOгО

rкарitлня в умоrrах електрооЁмOсу шри рацiоrлttлlьних параN{етра};

за оргаi{с}.г{ептиtllil4ми fiоказниками "

IlроцеС ;i(арlння r,,л'яса проводиЕоя гла cгlc:l:l,ia,tlbнo розро6-

леFrс]\{у експеримfi I{талы{Oм_у зразк}, o*upul1_1l,,.l a:::.l"ч?,i:-,-,"
;;р;;" ;, d"uou*ou тиЁкоI\4 в yId9Bt\ eJtcКfpoDý]v,oij),. л[я д()0_

lrii*orro ЕикOристоRУВаJIIIС ь нап iт,Еабрик&ти tnt' ясних натурfi"пь*

них виробiB, u"r,от,оо,"*tлlл<, iз корr:йки св[,ll-tиFIt4,

Кrаслот^нiст'..'"*'***росi*В}iЗНаЧfiJiаоЬзаLлопOt'"'{сlг'с)юрН.
мýтра tdl9З21,^- 

д;; ощirrки gтруIlý,урних *JI&ff,т*I}зостей виrкориL_lтовуilё,хl;сь

розроблсна нами оригiЫ-r"rru ý4е.гOдика. Експериr,,l*нт, з цi йgнк,t-

вэвся iз гсrтсвими виgrобами, ffruIажdfi}Ёиl\{рr шрй чI:пI 820 }la,

напрузi un*no,poro* *i|y Zl Е 'i частотi: 0,5, l, 1 ]Ч,3"9_Iр; 
Втurив

;исii oru дurпоrЙ показник оll,iнtовався у готовlцх вироОtЕ, Ёма-

;i.tei,lиMl{ *.,p* r**uy-Е20, 1fl,s0, 2450, ]?70, 409ч] 119ч*Ъ,:'u*ру'о
е.п*ч.трtlос*осу 27 В i,iас,го,гi c"гpyмy eJ{el(Tno,JCMIcJcy t"J i ц,

Якiсть готовr{к виirобiв за r1рганOлепгичними llo1il:tllиl(ilмll
оцiнrовалась згiдно з [t n].

Резlzльтатr* дос;riдrкенВя л]i].пив)/ частоти струму еJlек,гр()-

осмосу при двосторонньо&lУ }I(a.pl}{Hl на кислотнtсть готових
виробiв 

"*iд"ur", 
ш. .'еrrrrо*Е обробляння вtlливас на кислотнiсть

.oio*r* виробiв, змiнтоючи lT у нейзгральний бiк. Зi збiльшенням
частOтрI cтpyмy електроосмосу з 0,5 f'ц до 50 Гц киолотнiсть рН
зпяiнlосться з 5,9 до 5,19 за He.lriaiiiHиýt законом, З точки зору
якосr.i гO,говик виробiв найкраш,имрli виявились зразки з кислот-
r*iоткэ" найбiльшл i+абли;ttеноtо до нейтральноi, тобто пiсля дво-
crcrpcoirr*bo.o жарiнн,ч з LiаOтотOю струму Елекlроосмосу 0,5 Гц,

Результатн доолiджrэння вп.гIив:|/. частоти стру.му електро-
0сI1.IСtсУпридВOс'хd)рOНFIЬомУ}Ir;арtНнlнастрУкТурНlВЛасТиВостl
,,о.rоuй" Ъирсrбiв ii свиниrли гIока.зують, що зi збiльrпеллням
час,го,Iи струму слектрO{JсNIосу 11ри двOстор|f,нньому жaplllнl вlд
0,5 ГЦ до jO Гlq зрrtвалiсть 0ст,аточного розподlлу напруг (вiд
49.05 Н ло 0 Н) Bcepe2lrTHi виlэобу пiсля жарiння збiльшу,сr,ься з

2"l а до 64 с. TpиBa.llioTb рсrзподi:rу напруГ вiд 49,05 Il до З9,24 li
збi.пьrшуетЬсо j 5 е до i2 с, вiд 49,05 Н до 29,43 Н - збiльШУСтl,СЯ
з 10 С iо26 с,З 49,05 Ндо i9,62 Н--збi;lьrrry€ться з 19 с до 47 с_

Отриманi далti. свiдчать пр0 те, щ{} використан}UI при дв()о,|,tl-

рOн}iьOебу жарlнFrl частоти струму електроосмосу, бiльшiй за

0,5 I"ц, нед.оцi.гtьне" Збi;rьrrrення час;тоти струму електроосм()су
призвOдить до погiрtшення HiжHclcr"i готових виробiв.

Результаги дослirчке,ння вiIлLiву !величини тиску при двос,l,()-

I]OHHЬOMY x(aplНIrl IIри напрУз1 елекT роосмосу 27 В | час,r,trt i

,r"lrу*У Ь"s.i"Й на cr]pyKTypbi влас,тивOстi готових виробiв i,r

сЕFlFlи[{и свiдчitть, ulо зi збLцьш]еIНняIVI тиску при двосторонньому
экаlэiннi вiд 820 Па, до 4900 trla т;эикi,.tiсть остаточного розподi;rу

"uйру" 
(вiд 49,05 Н до 0 Н) всерс:,динi виробу пiс.тrя жарiння

збiлТirrусться з 26 с до 90с. Трллвалiсть розподлiу н9пруг вiд
4$.05 Й iца З9,24 Н зtii"rrьшусться 3 б с до 16 с, вiд 49,05 Н до
29,43 н - збiльlлусться з 10с до З2 с, з 49,05 н до 19,62 Н _
збiльлпуеться з 19 с до б0 с. {JTpиM:irlli данi свiлчать. про те, що
в[.{кориL]т,аt{нЯ тискУ при двос,гОрс|нньоIl{У жaplHl{l } Умовах
*neKi,pooc*ooy, бiлыttОЛоrУ За 820, i'Ta, недоr{iльне, Збiльшеtrня
тиску ilризводи?ъ до поr,iршrення Hiж:HocTi готових виробiв,

отримаl*i да,нi за кислlэтнiст*о i струкryрними властивостями
дозвоjlяют,ь зробити висновок, iцо найбiльш доцiльними пара-
MeTpaMLI лвOстороЕIrього жарiння виробiв з м'яса свинини в

l
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J/M{fBaK €лек,грOФL]ý{Oсу з тФчки зору якOýIi цюr виробiв е: тис:к
-8].0 

ТТа, напруг:r с.Еектрt}ос&Iосу 27 В, "ластота струму €JIектро-

0смоOу 0,5 I'ц.
Ре{ультаги дос.iлi;fхtення яко,;тi готових виl]GЬtв lз ýl}ин}tни

пiсля ],цвостOронFльOго хсарiнrtя в yMOBa}i_ ел€,ктроосL,I,f,су при

parlior-laпbHrl *upu**rpa", Ъi*rп" ;карirrня оснOЕ ним сшособом на

сковородi i сшрого &1,я{:а :Ja Opгatla"цe[1,1]t{LtHllМl.{ п(rка:зникаiии

нацеденi в ,га{5л, 1.

fiанi,габл" l свiдчаэь, i,цir якiот,ь готOfiих вигсi!Ь пiс,пя.двосто-

рOtlньOгО ;карiннЯ в yML\BaX елýкIрt){)*мосу Ilри рацlоýальLlих
параI\4етраХ за, {)рганолецтичними шоказника]\{и н& нi4х(ча, Hi;,K у
виробiв гtiсля хtарiння осл{OЁним споOOЬоN{ }{а скоЕородl,

Та(i.пtlця }

Результ,атлt дос;riдiкеш*кя якост{ I,Фт,оBBtrx виробiв i,t

свцtt ш!{и пiсlrя двост,оп}OЕrЕrього жарirrи,{ в yb{{iшsx

електроýýf}tt}су п рш рацiональrrих rеараиетlrtх, п iсля
lкарi-ння оеrtовrrйм сrэосс;бом }Ifl ýкоЕ}оtr}о,дi i сшрогtl

а{' яса з jl оргаЕоле[ат[l rIш [! DttI l} 0квзIr х{кfi м II

Висrlовки i пропозицiТ,
1. В резуlrьЙгi проведеttItх :lос;tiдяtеttь як<lстi виробiв ;tiс.;tя

;-1всrстоlэонЬruоrо *uрirrня в уь4оВах. елекгрOос},{осу jв:тl_i;овленi
рацiоtлtцtl,ьнi.пара,метри про|l9ýу дЕос,горO[л}lr,ОГ() }КаР!Lлня fl._чмо-

вах е..I9ктрOосмOсу: тисrr 820 ila., напруга eJ]eк:гpoocrulooy ?"7 Е,
часто,та сI.руь{'У ел€кlроосМоt-,у 0"5 Гц, TeмlrepsT},pa rloBepKotib

хсарiння 150"с. ýaHi параметри дOзьоля}оть .зтримати Iотовl
uироби iз свини*iи з кtаслотнiь,гrо рн 5,9 i найбiльtш нькною
консистФнlllсю r MO){tYTb, бути вик,эрлчсrанi д.llя розробки технiч-
НоГоЗаВДаннянаВиГо.гоВЛенllJtпроМислOВоr.оЗр€}ЗкаапаратаДJIя
двостороннього жарiння м'яса B,yI!{O]Bax електроOсмоса,

2. Якiсть готовiлх виробiв пliо-Tя двостOроннього харiння в

умовах електрооомосу при рацiонаLльних пара,метрах_за орга_

нOлептич!{ими показниками не нижча, нiж у виробiв пiс;tя

жарiння основним опособом на сковrэродi.

Сппсок BrlKopltcTa)шиx д;керел

tr. Рату,шrный А.. с. Гlrtщевые гетеIJоцикJIические амины как

пOтенциапьныв мtтп-г9ны и каt]tlдерOгены : научный дOкJIад

/ Ратушный А. С.,-lllиршов А. Т., Соляксrв А, А, - М, : Из-во
РЭА им. Г'. В. flцехавrэва, 19915. -,48 о,

2, Пат, з6"199 А YKpaiHa, fuIKB А 22 с, 18100. Спосiб двохсто-

ро}tнього Nсарiння b,t'яlca i м'ясопрлодуктiв пiд осьовим тиском
i в. о. ,Щороiiн, о" П. Шеляков, }3. (). Скрипник_ (YKpaTlla), -

Ng200002Ь'i29,.Заяьзъ 10.02.00; Оuтубл, 16,04.01 ; Бrол, Nч 3,

-З с.
IlaT, З?604 А УкраТна, МКЕ Л 4-i J 3'1106. Пристрiй 7рrя

двокс,lгорOНньOгtr жарiллня м' я са l м' ясоп;rоДУЦiвлп ц оС ll() tl lt М

TиcKclM 
' / В.0..Щорохiн, О. П, ll[еляков, В, О, Скриrlll1,1к,

О. i3, Скриrrник (YKilai'Ira), * }fэ 2000020728 ; Заявл, l0,02,()() ;

Огiубл, 15.CIS,il1 ; Бкэл, }Ь 4" * З с.
СiсрыпниК В. Д. РезуЛьт,атЫ l{ссjlедоваНий влияния эJ'l0к,t,l)()

осý{Oса ва fiоказателr*l эффеrtтивFIости fiроцесса двусI,0р()ll
негil жареF ия мяеа ts условиrtх сlсевого с]катия / Скрыlr,
riиlc В. А., Фаgrлlсеев l\. Г. // fu[aT. }fiеждуIrар, науч, конф, c,ry-

дештOВ <<{{аучный шотенциаJl студЁнчества - развитиlо K9_0_1_,_c_

1эативнс,Й riауки' tr4-16 апре:rя 2010 t,. - Белгород: БУIIК,
20JU. - с. lз i.x.
гс{:,Г 9959-91, 11родукгы мясные. Обrцие условия IIрове/(е-

}tt{я органоле.rrи..*"кЬй оценки /i М'ясиа продукцiя.,u ,_Ч].1:-

,uр*дfоr*. НrrрмативНi докуменТlt: довiдник, * Львiв: Il'l'l \

кДсlонорм-стандарт}>, 2000. *'Г. З. - С. б2-68.
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