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наслідок несприятливих погодних умов під час росту та зберігання 

(підмороження, а потім відтавання) цукросировини, завдяки розвитку 

мікроорганізмів Ьеисопозіос техепіегоісіех та Ьеисо- позіос сіехігапісит, в 

буряках утворюються поліцукриди декстран і леван. 

Перероблення буряків, вражених слизовим бактеріозом, значно ускладнює 

проведення технологічних процесів в оптимальному режимі, а вміст його у 

дифузійному соці в межах 0,3—0,4% до маси соку настільки зменшує 

швидкість фільтрування соків І та II сатурації, що це може привести навіть 

до зупинки заводу. Існуючі методи боротьби з подібним явищем або 

малоефективні, або ж вимагають великих затрат. Тому була поставлена 

задача розробити спосіб, який дозволив би проводити процес 

фільтрування таких соків без значних витрат. 

В УДУХТ під керівництвом доцента Хомічака Л.М. проведені 

дослідження впливу відкритої пари на дифузійний сік і отримані позитивні 

результати 

ДРУГИЙ СЛГУ-ІК- 

До клеровки одночасно додавали 0,0045% перекису водню і 0,50% 

моноамонійфосфату, витримували 20 хв при температурі 70-75°С. 

Забарвленість очищеного продукту — 1247,5 од.опт.густини, ефект зне-

барвлення - 42,5%. 

Третій СПОГІР;- 

До клеровки спочатку додали 0,50% моноамонійфосфату, витримували 20 

хв при температурі 70—75°С, після чого — 0,0045% перекису водню і 

також витримували 20 хв при цій же температурі. Забарвленість — 1100,9 

од.опт.густини, ефект знебарвлення — 49,3%. 

Найефективнішим є застосування третього способу. Здійснювали також 

очищення клеровки іншим чином: при більшій тривалості часу — 40 хв. 

Забарвленість очищеного сиропу становила Г315 од.опт. густини, ефект 

знебарвлення — 40%. 

Для визначення оптимальних концентрацій реагентів при їх сумісному 

використанні розроблена математична модель: 

36 = ЦС1, С2), де: С1 — кількість моноамонійфосфату, С2 — кількість 

перекису водню, які використовуються на очищення. 

При створенні рівняння, яке точніше відображає цей процес, були 

враховані ефекти взаємодії факторів. З метою отримання даних, придатних 

для математичної обробки, було застосовано метод планування 

В 



експерименту — повний факторний експеримент ПФЕ
2
 [8]. В результаті 

було отримано таке рівняння: 

36 = 1445 - 7,5 • Сг290 • С2 + 220С1 • Сг 

Зроблена оцінка коефіцієнтів рівняння регресії. Рівняння регресії набуває 

вигляду: 

36 = 1445-290 • С2 + 220 - С1 • С2. 

Перевірка за допомогою критерія Фішера показала, що це рівняння 

адекватно відображає процес очищення клеровки, і його можна 

використовувати як основу для визначення оптимальних умов ведення 

процесу. За допомогою методу Бокса-Уілсона, після побудови і реалізації 

кількох планів, вийшли в область, яка надає можливість отримати 

найнижче значення забарвленості (36 = 628 од.опт.густ.). Таке значення 

було отримане при С?= 0,345% до маси продукту і С2 = 0,00454%. Після 

проведення факторного експерименту, в якому названі концентрації були 

прийняті в якості основного рівня, нами був досягнутий максимальний 

рівень ефекту знебарвлення — 53,7%. 

Результати виконаних досліджень свідчать про перспективність 

запропонованого способу очищення клеровок жовтих цукрів. 

Максимальний ефект знебарвлення при цьому становить 53,7%. Визначені 

оптимальні концентрації перекису водню та моноамонійфосфату, які 

сприятимуть досягненню максимального ефекту знебарвлення клеровок. 
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Залежність вмісту солей кальцію від витрати моноамонійфосфату 
Табл. 
2. 

Показник  Величина показника  
Кількість моноамонійфосфату, % до 
маси продукту 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 
Вміст солей Са

2+
 , % 0,38 0,29 0,23 0,21 0,20 0,18 0,17 
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