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У роботі показано актуальність удосконалення технології підготовки води для виробництва ферментованих напоїв шляхом застосування ефективних природних мінералів з адсорбційними, іонообмінними
та окисно-відновними властивостями. Визначено ефективність застосування гірського кришталю, клиноптилоліту, активного вугілля для кондиціювання води при виробництві хлібного квасу.
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Доведено, що підготовлена вода, оброблена у послідовності клиноптилоліт, активне вугілля, гірський
кришталь з швидкістю фільтрування 10 см3/хв. та готовий продукт мали найвищу органолептичну оцінку.
Ключові слова: хлібний квас, вода, водопідготовка, механічне фільтрування.
Вступ.
Здоров’я і довголіття людини залежить від її
харчування, зокрема споживання питної води і
напоїв. Вода є основною складовою безалкогольних напоїв (85…96 %). Від її домішок залежить
якість, стійкість та корисність напою. Щорічне
збільшення чисельності населення, стрімкий розвиток промисловості призводить до різкого зростання
водоспоживання та водовідведення. Наслідком
цього є зміна хімічного та мікробіологічного складу
питної води, її безпечність. Тому підготовка води
для приготування напоїв набуває все більшого значення.
Підприємства харчової галузі використовують
воду з централізованих мереж водопостачання або
з артезіанських свердловин. У першому випадку
вода вже приведена до кондиції питної, а в другому,
що зустрічається частіше, може не відповідати
кваліфікації питної. Окрім цього, до технологічної
води в безалкогольному виробництві є додаткові
вимоги [1, 2].
Існують різні способи очищення води, одним з
яких є використання механічних фільтрів з засипками природних мінералів (кварцовий пісок, гравій). Однак, така обробка не повною мірою забезпечує якість підготовленої води за фізико-хімічними
показниками. При кондиціюванні води для виробництва ферментованих напоїв використання такого
фільтрування є обов’язковим. Вода повинна звільнятись від механічних домішок, колоїдної зависі та
осаду. Тому, актуальним є удосконалення способу
механічного фільтрування води із застосуванням
нових ефективних природних матеріалів, зокрема
мінералів. Завдяки строго визначеним розмірам пор
і внутрішніх порожнин вони є ефективними сорбентами органічних і неорганічних речовин. Такі матеріали мають здатність покращувати органолептичні і фізико-хімічні показники води, забезпечувати
її структурування, що збільшує оздоровчий ефект
готового напою [3, 4].
Сучасні технології очищення води передбачають використання природних і штучних мінералів
для вирішення різних завдань. Реалізуються сорбційні процеси шляхом застосування активного вугілля та його аналогів (графітмінеральні сорбенти).
Для цих же цілей, а також як фільтруючий матеріал,
використовують цеоліти [3].
Значного поширення набули цеоліти, які протягом тривалого часу використовувались як рідкі-

сні мінерали, що не мають промислових накопичень і практичного призначення. З часом було встановлено, що цеоліти є цінними в промисловості мінералами. Їх унікальні властивості можуть бути використані в багатьох галузях промисловості. В наш
час відомо більше 40 структурних видів цеолітів,
найбільш розповсюдженими з яких є клиноптилоліт, гейландит, філліпсіт, ломоніт, морденіт, ерионіт, шабазит, анальцим. Встановлено, що природні
цеоліти не поступаються синтетичним і при цьому
їхня собівартість набагато нижча [3, 5].
В Україні відкрито великі запаси клиноптіоліту, який є представником цеолітів вулканічного
походження
з
загальною
формулою
(K2Na2Ca)xAl2Si7O18x6H2O). Низька собівартість,
унікальні та корисні технологічні властивості цеолітів – селективні (катіонообмінні, молекулярно‐
ситові), сорбційні (передусім адсорбційні) і каталітичні, зумовлені особливостями кристалічної решітки та хімічним складом. Ці водні алюмосилікатні
мінерали мають каркасну будову, що дозволяє використовувати їх як ефективний фільтрувальний
матеріал для очищення води [5, 6].
Вугільні сорбенти представляють собою високопористі вуглецеві матеріали. За формою і розміром часток активне вугілля може бути порошкоподібним, зернистим (подрібненим або гранульованим), а також волокнистим. За моходженням може.
За походженням активне вугілля поділяється на антрацитове, кокосове, деревне та кам’яновугільне. У
водоготуванні широко поширене зернисте різного
походження. Активне вугілля Silcarbon К835 виготовляють зі шкарлупи кокосового горіха шляхом
піролізу. Його використовують для видалення
хлору, та його сполук, органічних речовин, газів.
При цьому покращуються, також, органолептичні
показники води, зокрема прозорість, запах, присмак. Кокосове вугілля має високу щільність та механічну міцність, що дозволяє проводити багаторазове промивання в вугільних фільтрах [7-14].
Гірський кришталь (раухтопаз, моріон, алансонський, алмаз димчастий, гірський кришталь, димчастий кришталь, кернгорм, шотландський камінь)
– є різновидом кварцу. Відноситься до класу оксидів й гідроксидів, має склад SiO2 (оксид кремнію)
[3].
Матеріали та методи.
Як об’єкти досліджень використані: вода
питна із централізованого водогону м. Львова
згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10, активне вугілля

10

ВЫПУСК 1(1) 2021

лоліт), проведено моделювання процесу водопідготовки та досліджено вплив підготовленої води на
фізико-хімічні та органолептичні показники хлібного квасу.
Для визначення можливості застосування досліджуваних матеріалів були визначені їх фізико-механічні властивості, які впливають на якість очищення води при запобіганні збільшення вмісту силікатів у фільтраті та підвищення окиснюваності.
Результати досліджень наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Фізико-механічні характеристики сорбційних та фільтрувальних матеріалів
Назва матеріалу
Назва показника
Гірський кришталь
Кліноптилоліт
Активне вугілля
Насипна густина, г/дм3
1300
1100
1100
Вологість, %
7
4
5
Механічна міцність, %
95
98
96
Зольність, %
3
1
0,5…5,0
Гранулометричний склад, мм
0,5…10,0
1
0,5…2,5

Silcarbon, гірський кришталь та клиноптилоліт
згідно чинної НД, готовий квас згідно ДСТУ 4069.
У роботі використовували загальноприйняті методи досліджень для пиво-безалкогольної галузі
харчової промисловості.
Результати та обговорення.
З метою удосконалення способу фільтрування
води з використанням активного вугілля та природних мінералів (гірський кришталь та клінопти-

Воду фільтрували крізь шар відповідних матеріалів. Процес кондиціювання води мав циклічний
режим та складався з таких послідовних операцій:
o готування відповідних сорбційних та фільтрувальних матеріалів;
o фільтрування води крізь шар матеріалів до
моменту досягнення гранично допустимих значень
показників жорсткості;
o підпушування шару матеріалів потоком вихідної води для запобігання злежування та видалення з їх поверхні бруду;
o регенерація матеріалів.
Технологічні параметри фільтрування води
крізь досліджувані матеріали наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Технологічні параметри обробки води
Відносний обєм, об./об.
Назва технологічної
Лінійна швидфільтрувальних матеріалів
операції
кість, м/год.
Гірський
КліноптиАктивне вукришталь
лоліт
гілля
Підготування фільтрувальних матеріалів:
– обробляння розчином реагенту
5
1
2
– відмивання
25
5
5
Обробляння води фільтрувальними
10
1000
1800
2200
матеріалами
Регенерування фільтрувальних матеріалів:
– підпушування вихідною водою
10
6
4
4
– швидке промивання
15
6
4
4

Встановлено, що кліноптилоліт та активне вугілля мали меншу зольність (у 1,5…3 рази) і вищу
механічну міцність (на 1…4 %), ніж гірський кришталь. Висока механічна міцність та менша зольність
сприятиме більшому терміну експлуатації фільтрувальних матеріалів, збільшенню кількості його регенерацій, зменшенню пускового періоду, витрат
води та реагентів на промивання.
Удосконалення способу обробки води
здійснювали на установці, яка включала напірний
збірник місткістю 10 дм3, фільтр з фільтрувальними
матеріалами (ФМ) місткістю 1,0 дм3 та приймальний збірник місткістю 10 дм3.
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№ зразка
1
2
3
4

№
зразка
1
2
3
4

Вплив фільтрувальних матеріалів на органолептичні показники води
Запах при 20 Смак при 20
Забарвленість,
Мутність,
Прозорість, од. опград.

мг/дм3

10,0
0
0
0,5

0,6
0
0
0,04

1

2
3
4

1,0
0
0
0

1,5
0
0
0,5

0,11
0
0
0,03

Таблиця 4
Вплив фільтрувальних матеріалів на фізико-хімічні показники води
Окиснюваність
Сухий
Загальна
Залізо заNO3-,
SO42-,
пермангазалиCl-,
рН
жорсткість
гальне,
3
3
3
мг/дм
мг/дм
натна,
шок,
мг/дм
мг-екв/дм3
мг/дм3
мг О2/дм3
мг/дм3
251,0
4,48
0,05
34,33
4,6
37,26
8,10
3,99
205,12
1,1
н/в
14,91
н/в
15,29
7,39
0,45
218,75
1,5
н/в
15,38
0,4
17,69
7,51
0,53
233,50
1,76
н/в
15,38
0,6
19,08
7,56
0,86
прозорою. При цьому загальна жорсткість зменшилась на 75 %, перманганатна окиснюваність в 9 раз,
вміст загального залізо повністю.
Органолептичні показники та смако-ароматичний профіль квасу, отриманого при використанні
води, підготовленої зазначеним способом наведені
в табл. 5 та на рис. 1.
Таблиця 5
Органолептичні показники квасу
Органолептичні показники (оцінка)
Загальна
Колір, зовнішній
оцінка
Смак і аромат
вигляд
Смак кисло-солодкий. Аромат житнього хліба
Коричневий, мутний
з неприємним відтінком, характерним хлоро- 11 балів
(4 бали)
ваній воді
«Задовільно»
(7 балів)
Смак кисло-солодкий, злагоджений, без стоКоричневий, без помутніть ронніх присмаків, освіжаючий. Яскраво вира- 18 балів
(7 балів)
жений аромат житнього хліба
«Відмінно»
(11 балів)
Коричневий, без помутніть Смак кисло-солодкий, без сторонніх при- 16 балів
(7 балів)
смаків. Аромат житнього хліба (9 балів)
«Добре»
Смак кисло-солодкий, без сторонніх приКоричневий, без помутніть
15 балів
смаків. Аромат житнього хліба, характерний
(7 балів)
«Добре»
для хлібного квасу (8 балів)

Встановлено, що вода, оброблена дослідженими матеріалами у послідовності клиноптилоліт,
активне вугілля, гірський кришталь мала найвищі
органолептичні і найкращі фізико-хімічні показники. При цьому вода набувала чистого джерельного смаку без неприємних запахів, була чистою та

№
зразка

тичної густини
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інтенсивність
аромату
4

інтенсивність
насичення
вуглекислим
газом

3
2

аромат
житнього хліба

1

0

повнота смаку

солодкість

Зразок
1
Зразок
2
Зразок
3

кислотність
Рисунок 1 – Смако-ароматичний профіль квасу
Встановлено, що запропонований спосіб
обробки води суттєво підвищує органолептичні
якості квасу. За зовнішнім виглядом, ароматом та
смаком зразок № 2 отримав найвищу оцінку. Найнижчу оцінку отримав контрольний зразок № 1, що
обумовлено надлишковою мутністю напою та
неприємним відтінком у ароматі. Решта зразків
були прозорими, з характерним для квасу темно-коричневим кольором, без сторонніх включень. Усі
зразки мали кисло-солодкий смак, властивий хлібному квасу.
При аналізі фізико-хімічних показників квасу
встановлено, що всі зразки відповідали нормативним вимогам (вміст сухих речовин 5,4…5,8 %, загальна кислотність 2,0…4,0 см3 розчину NаОН концентрацією 1 моль/дм3 на 100 см3 квасу).
Таким чином, отримані результати експериментальних досліджень свідчать про доцільність
використання в механічних фільтрах засипок з клиноптилоліту, активного вугілля та гірського
кришталю як ефективних матеріалів для кондиціювання води при виробництві хлібного квасу.
Висновки
1. Визначені фізико-механічні характеристики
активного вугілля Silcarbon К835, кліноптилоліту
та гірського кришталю, що визначають ефективність обробки води для виробництва ферментованих напоїв.
2. Встановлено оптимальну послідовність обробки води сорбційними та фільтрувальними матеріалами для її кондиціювання при виробництві хлібного квасу. При цьому загальна жорсткість зменшилась на 75 %, перманганатна окиснюваність в 9
раз, вміст загального залізо повністю.

3. Встановлено, що обробка води у послідовності клиноптилоліт, активне вугілля, гірський кришталь з лінійною швидкістю 10 м/год. дозволяє отримати квас з високими органолептичними на нормативними фізико-хімічними показниками.
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Анотація.
Стеганографію сьогодні найчастіше використовують не для заміни криптографії, а для її доповнення. Так як, на відміну від криптографії, яка приховує вміст секретного повідомлення, стеганографія
приховує саме його існування, то приховування повідомлення методами стеганографії значно знижує
ймовірність виявлення самого факту передачі повідомлення. А якщо це повідомлення ще і зашифровано,
то воно має ще один, додатковий, рівень захисту.
Отже, вдосконалення стеганографічних методів захисту інформації є актуальною задачею сучасних
наукових досліджень.
Об’єкт дослідження – методи підвищення надійності та достовірності передачі стеганоповідомлення.
Метою даної роботи є розробка способу забезпечення гарантованої передачі ключового елементу
стеганографічного контейнера на основі застосування завадостійкого кодування.
Задача, яка розглядається в даній роботі, полягає в розробці та реалізації способу застосування завадостійкого кодування для підвищення достовірності передачі ключового елементу стеганографічного
контейнера при реалізації стеганографічного методу на основі використання випадково визначеного ключового елементу пустого контейнера, значення якого забезпечує вибір способу вбудовування повідомлення
в контейнер. Показано, що запропонований спосіб використання кодів Хеммінга показує ефективні результати переважно лише при однократних помилках.

