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ВСТУП 

Останніми десятиліттями в рецептуру більшості харчових продуктів 

включають такі речовини, як харчові добавки. Під терміном «харчові добавки» 

розуміють природні чи штучні речовини або їх сполуки, які спеціально вводять 

у харчові продукти в процесі їх виготовлення для того, щоб надати їм певних 

властивостей і (або) зберегти якість харчових продуктів. До харчових добавок 

відповідно до одного з перших визначень об’єднаного Кодексного комітету 

експертів ФАО / ВООЗ із харчових добавок (ФАО – Всесвітня продовольча і 

сільськогосподарська організація ООН; ВООЗ – Всесвітня організація охорони 

здоров’я) відносять нехарчові речовини, які додають у продукти харчування 

звичайно в невеликих кількостях для поліпшення зовнішнього вигляду, 

смакових якостей, текстури або для збільшення термінів зберігання. 

До харчових добавок зазвичай не відносять речовини, що підвищують 

харчову цінність продуктів (вітаміни, мікроелементи, амінокислоти і т. д., ці 

сполуки відносять до біологічно активних речовин). Не є харчовими добавками 

і речовини, що належать до забруднювачів, які потрапляють у продукти з 

навколишнього середовища. 

Харчові добавки вводять з метою: 

 вдосконалити технологію підготовки і переробки харчової сировини, 

поліпшити або полегшити технологічний процес, виготовлення, фасування, 

транспортування і зберігання продуктів харчування; 

 зберегти природні якості харчового продукту (збільшити стійкість 

продукту до різних видів псування); 

 поліпшити і зберегти органолептичні властивості харчових продуктів і 

збільшити їх стабільність під час зберігання. 

 

Загальні вказівки до виконання лабораторних робіт 

1. Перед початком виконання робіт у лабораторії студент вивчає правила 

охорони праці, техніки безпеки і протипожежної профілактики і в процесі роботи 

беззастережно їх виконує. 

2. Завдання для виконання дає викладач на занятті. 

3. Студент мусить не тільки знати послідовність проведення роботи, але й 

розуміти її практичний зміст. Перед виконанням роботи він має ознайомитися з 

рекомендованою літературою, наведеною в кінці цього видання. 

4. Усі необхідні розрахунки і результати дослідів студент записує в 

робочий зошит. 

5. Виконуючи досліди, студент зобов’язаний тримати робоче місце в 

порядку й чистоті, а після закінчення роботи – прибрати його і вимити 

використаний посуд. 

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ В ЛАБОРАТОРІЇ 

У ході роботи в лабораторії користуються різноманітними приладами, 

газовими пальниками, хімічними реактивами. Роботу виконують з особливою 
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акуратністю та обережністю. Студенти несуть дисциплінарну відповідальність у 

разі порушення наведених нижче правил. 

У лабораторії дозволено працювати тільки в халатах, застебнутих на всі 

ґудзики. Волосся має бути підібране під косинку чи шапочку. До закінчення 

досліду залишати лабораторію не можна. 

Заборонено проводити досліди в брудному лабораторному посуді. Мити 

посуд потрібно відразу після виконання досліду.  

Заборонено вживати їжу в лабораторії. Після проведення досліджень треба 

ретельно вимити руки.  

Не можна переносити та ремонтувати обладнання.  

Категорично заборонено нагрівати або охолоджувати будь-які розчини  

в герметично закритих посудинах. Не можна закривати колби з гарячою 

рідиною. Усі леткі речовини слід нюхати надзвичайно обережно, не нахилятися 

над склянкою, а спрямовувати до себе пару або газ рухами руки.  

Заборонено нахилятися над посудиною, в якій кипить рідина або в яку 

наливають рідину, оскільки бризки можуть потрапити в очі. Потрібно точно 

дотримуватись правил роботи з електроприладами, застосовними під час 

проведення роботи. Ці правила наведено в методичних вказівках та інструкціях 

з експлуатації відповідного обладнання.  

Під час збирання (розбирання) приладів зі скляних складників необхідно 

дотримуватись таких правил безпеки:  

1) скляні трубки малого діаметра слід розламувати тільки після їх 

надрізування спеціальним ножем для різання скла з попереднім захистом рук 

рушником; 

2) під час пропускання скляних трубок через пробки треба ретельно 

змастити поверхні, що труться, водою (гліцерином); 

3) гострі краї скляних трубок мають бути оплавлені;  

4) під час закупорювання тонкостінної посудини слід тримати її якомога 

ближче до пробки, руки при цьому мають бути обгорнуті рушником. 

Категорично заборонено залишати прилади, що працюють, без нагляду або 

доручати нагляд за ними сторонній особі. Порушення правил техніки безпеки, 

недотримання інструкцій та правильних прийомів виконання лабораторної 

роботи можуть призвести до нещасних випадків.  

У випадках термічних опіків слід негайно охолодити обгоріле місце водою 

та промити його 5%-м розчином перманганату калію або присипати 

гідрокарбонатом натрію (харчова сода).  

У разі опіків кислотою місце опіку потрібно промити водою, потім 3%-м 

розчином гідрокарбонату натрію.  

За потрапляння на шкіру їдкого лугу треба промити уражене місце водою 

та 2%-м розчином оцтової кислоти. Промивати необхідно із застосуванням 

ватного тампона, щоб запобігти розтіканню рідини по шкірі. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК 

Кожній харчовій добавці присвоєно цифровий три- або чотиризначний 

номер (із літерою «Е», що передує йому). Номери застосовують у поєднанні з 

назвами функціональних класів, що відображають групування харчових добавок 

за технологічними функціями. Класифікація харчових добавок відповідно до 

системи цифрової кодифікації така: 

 Е100 – Е182 – барвники; 

 Е200 і далі – консерванти; 

 Е300 і далі – антиокисники (антиоксиданти); 

 Е400 і далі – стабілізатори консистенції, емульгатори; 

 Е500 і далі – регулятори кислотності, розпушувачі; 

 Е620 і далі – підсилювачі смаку й аромату; 

 Е700 – Е800 – запасні індекси для іншої можливої інформації; 

 Е900 і далі – глазурувальні агенти, поліпшувачі тіста; 

 Е1000 і далі – підсолоджувачі, добавки, що перешкоджають злежуванню 

цукру, солі, добавки для обробки борошна, крохмалю. 

Залежно від технологічних функцій харчові добавки поділяють на такі 

групи: 

1) речовини, що поліпшують колір продуктів: барвники; вибілювачі; 

фіксатори забарвлення; 

2) речовини, які поліпшують аромат і смак продуктів: ароматизатори; 

модифікатори (підсилювачі) смаку й аромату; підсолоджувачі; цукрозамінники; 

підкислювачі, кислоти; замінники солі; 

3) речовини, що регулюють консистенцію продуктів: емульгатори; 

піноутворювачі; загусники; гелеутворювачі; желеутворювачі; наповнювачі; 

4) речовини, що підвищують термін придатності харчових продуктів: 

консерванти; захисні (інертні) гази; антиокисники (антиоксиданти), інгібітори 

окиснення; синергісти антиоксидантів; ущільнювачі (рослинних тканин), 

отверджувачі; вологоутримувальні агенти; речовини, що перешкоджають 

злежуванню; плінкоутворювачі, глазурувальні агенти, глянсувальники; 

стабілізатори; стабілізатори піни; 

5) речовини, які прискорюють і полегшують здійснення технологічних 

процесів: ферменти і ферментні препарати; розпушувачі; піногасники; засоби 

обробки борошна, хлібопекарські поліпшувачі; регулятори кислотності; 

каталізатори гідролізу та інверсії; освітлювачі; речовини, що полегшують 

фільтрування; розчинники, розріджувачі; осушники; речовини, що сприяють 

життєдіяльності корисних мікроорганізмів; каталізатори. 

Сьогодні в Україні діють нормативно-технічні документи, які 

регламентують застосування і реалізацію харчових добавок та продуктів, 

технології виробництва яких передбачають використання харчових добавок, 

зокрема:  

 Закон України «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя 

населення»; 

 Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок (наказ 



6 

 

МОЗ України № 222 від 23 липня 1996 р. зі змінами та доповненнями); 

 Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»; 

 ДСДУ 4518.2008 «Продукти харчові. Маркування для споживачів».  

До документів, які також підлягають вивченню та використанню, належать 

висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи, сертифікати, специфікації, 

розроблені на окремі харчові добавки, та каталоги фірмвиробників і 

постачальників харчових добавок. 

Виробництво харчової продукції, розробку нових технологій та контроль 

застосування харчових добавок слід здійснювати згідно зі встановленими 

вимогами. Обізнаність фахівців із цього питання є обов’язкова. 

 

 

Тема 1 

 

ХАРЧОВІ ДОБАВКИ, ЩО ПОКРАЩУЮТЬ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

Забарвлення харчового продукту має для споживача велике значення 

як показник свіжості та якості продукту, а також необхідна характеристика його 

впізнавання. Колір продукту визначають присутні в ньому барвники. Вони 

можуть міститись у продуктах природного походження (буряк, морква, яєчний 

жовток) або бути доданими в процесі переробки. Барвники відновлюють 

природне забарвлення, втрачене в процесі обробки та зберігання, підвищують 

інтенсивність природного забарвлення, а також забарвлюють безколірні 

продукти, наприклад безалкогольні напої, надаючи їм привабливого вигляду та 

кольорового різноманіття. 

Харчові добавки, що впливають на колір харчових продуктів, поділяють  

на харчові барвники та кольорокорегувальні речовини.  

Харчові барвники – це органічні або неорганічні забарвлювальні 

речовини та їх суміші, неорганічні та органічні пігменти і їх суміші, які 

застосовують для підсилення або відновлення забарвлення харчових продуктів. 

Барвники поділяють: на натуральні, неорганічні та синтетичні; жиро- і 

водорозчинні та пігменти (не розчинняються ні у воді, ні в жирі).  

Натуральні (природні) барвники – забарвлювальні речовини, які 

отримують фізичними способами з рослинних або тваринних сировинних 

джерел. За природою походження натуральні барвники поділяють на 

каротиноїди, антоціанові, хлорофілові, хінонові  барвники та цукровий колер. 

Синтетичні харчові барвники – органічні речовини, які містять 

синтезовані хімічним шляхом пігменти, що не трапляються в природі. З 

хімічного погляду їх можна поділити на азобарвники, триарилметанові, 

ксантанові, хінолінові, індигоїдні, які найчастіше випускають у вигляді 

натрієвих солей.  
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Мінеральні (неорганічні) харчові барвники – неорганічні речовини, які 

трапляються в природі та отримані з мінеральної сировини природного 

походження в промислових умовах або шляхом хімічного синтезу. 
Кольорокорегувальні матеріали, стабілізатори забарвлення – харчові 

добавки, які виконують роль стабілізаторів натурального забарвлення продукту 
– зберігають (підсилюють) забарвлення. 

Вибілювачі – речовини, що запобігають появі небажаного забарвлення 
продукту або видаляють його шляхом хімічної реакції з компонентами продукту. 

Фіксатори – речовини, які сприяють збереженню природного забарвлення 

харчових продуктів під час їх переробки та зберігання або уповільнюють 

небажані зміни забарвлення. 

Можливість застосування тих або інших барвників у харчовій 

промисловості визначена не тільки природою барвних пігментів, але і їх 

стабільністю у випадку фізичних та хімічних впливів (дія кислот та лугів, кисню 

повітря, температури та мікробіологічного псування) та чітко регламентована 

відповідними нормативними документами. 

 

 

Лабораторна робота 1 

 

ОДЕРЖАННЯ НАТУРАЛЬНИХ БАРВНИКІВ 

ІЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

 

Мета виконання роботи: вилучити натуральні барвники з рослинної 

сировини та дослідити їх властивості.  

Теоретичні відомості 
Джерелом для отримання червоних барвників служить рослинна сировина, 

що містить антоціани (Е163). Найбільша кількість антоціанових барвників 
міститься у відходах чорної смородини, вишні, чорниці, аронії (чорноплідна 
горобина), бузини, журавлини, малини, полуниці, шипшини. Колір антоціанових 
барвників залежить від комплексоутворення з іонами металів, а також від рН 
середовища. 

Антоціанові барвники – досить поширені водорозчинні барвники, 

основний компонент яких – антоціани, що належать до групи флавоноїдних 

сполук. 

Загальна формула антоціанів має такий вигляд: 
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Яскравий колір м’якоті сортів столового буряку обумовлений наявністю 

забарвлювальних речовин. Барвниками столового буряку є червоно-фіолетові 

пігменти – бетаціаніни і жовті – бетаксантини. 

Бетаціаніни – азотвмісні гетероциклічні сполуки, що складаються з 

відновлених індольного і піридинового кілець. Бетаксантини за своєю хімічною 

природою і властивостями близькі до бетаціанінів і також являють собою 

азотвмісні гетероциклічні сполуки, до складу молекул яких входять відновлені 

кільця піролу і піридину. Структуру цих сполук встановлено порівняно недавно. 

Коренеплоди столового буряку містять суміш пігментів, основний з яких – 

червоно-фіолетовий пігмент бетанін; крім бетаніну буряк у невеликій кількості 

містить ізобетанін і пребетанін. Бетанін є глікозид: агліконом його є бетанідин, 

цукрова частина – глюкоза. Формула бетаніну така: 

 

 
 

Бетанін і його похідні мають максимум поглинання світла за довжини 

хвилі λ = 530 – 536 нм, бетаксантин – за λ = 480 нм. 

Уміст барвника в коренеплодах столових буряків залежить перш за все від 

сортових особливостей, а також від зрілості коренеплодів, їх розмірів, умов і 

тривалості зберігання. 

У міру росту коренеплодів загальний вміст барвників у перерахунку на 

середню масу одного коренеплоду поступово збільшується, якісний склад 

пігментів не змінюється. Чим більший коренеплід, тим менший у ньому 

процентний вміст барвників. За тривалого зберігання коренеплодів уміст 

забарвлювальних речовин значно зменшується. Поряд з одночасним 

зменшенням вмісту вихідних пігментів до кінця зберігання в незначній кількості 

утворюється новий оранжево-жовтий пігмент з максимумом поглинання світла 

за λ = 480 нм, що свідчить про посилення процесів розкладу барвних речовин. 

Дослідження впливу температури, pH середовища, світла, повітря та інших 

факторів на барвні речовини бурякового соку показали, що під впливом 

підвищеної температури відбувається руйнування барвних речовин. 

Інтенсивність забарвлення свіжого бурякового соку, витриманого 

протягом 1 год за температури 50 °С, зменшується на 41%, за температури 60°С 
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– на 48%, за температури 70 °С – на 69% порівняно з вихідною інтенсивністю 

забарвлення соку. 

У кислому середовищі сік зберігає забарвлення протягом тривалого часу, 

зі зростанням величини pH червоний колір тьмяніє, а за величини pH, більшої 

10,5, сік стає жовтим. 

Аерація свіжого бурякового соку призводить до руйнування барвних 

речовин і зниження інтенсивності забарвлення на 20%. Світло також здійснює 

руйнівний вплив на барвні речовини бурякового соку. 

Відходи і втрати у випадку виготовлення бурякового соку без м’якоті 

становлять 48%, а з м’якоттю – 30%. Для утилізації відходів розроблено 

технологію отримання натуральних харчових барвників. 

Завдання до виконання роботи: екстрагувати натуральні барвники з 

рослинної сировини та дослідити їх властивості.  

Реактиви: 

1) темний сорт винограду (або червонокачанна капуста, чорна смородина); 

етиловий спирт; 0,5%-й розчин хлоридної кислоти HCl; 0,5%-й розчин натрій 

гідроксиду NaOH; 1%-й розчин купрум сульфату CuSO4; 1%-й розчин плюмбум 

ацетату Pb(CH3COO)2; 1%-й розчин ферум (III) хлориду FeCl3; 1%-й розчин хром 

(ІІІ) хлориду СrCl3; 1%-й розчин нікель (ІІ) хлориду NiCl2; 

2) коренеплоди буряку; концентрований розчин хлоридної кислоти HCl; 

1%-й розчин кобальт (ІІ) сульфату CoSO4. 

Обладнання: 

1) піщана баня; зворотний холодильник; фільтрувальний папір; 

плоскодонна колба; круглодонна колба об’ємом 250 мл; тертка для овочів; 

2) склянки на 50 мл; мірні колби на  100  та  250 мл;  лійки;  піпетки  на  10 

мл; фільтрувальний папір; фотоелектроколориметр (ФЕК).  

Хід роботи 

Дослід 1. Одержання антоціанового барвника з рослинної сировини 

Для одержання антоціанових барвників використовують забарвлені 

рослини (темний сорт винограду, червонокачанну капусту або чорну 

смородину). Зокрема, 50 – 60 г темної рослинної сировини подрібнюють, 

поміщають у круглодонну колбу об’ємом 250 мл, додають 100 мл етилового 

спирту, кип’ятять протягом 10 – 15 хв на піщаній бані зі зворотним 

холодильником. Одержану суміш охолоджують та відфільтровують у чисту 

колбу або склянку.  

Дослід 2. Вивчення індикаторних властивостей антоціанових барвників 

та комплексоутворення з іонами металів 

Одержаний спиртовий екстракт ділять на 7 частин, наливають його в 

окремі чисті склянки. Одну пробірку залишають для порівняння. В інші додають 

розчини: 

1) розведеної хлоридної кислоти;  

2) натрій гідроксиду (повільно, по одній краплі). 

Спостерігають зміну забарвлення. Залежно від рівня рН середовища 

одержують червоний, фіолетовий, синій, зелений та інші кольори. Значення рН 
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розчинів вимірюють за допомогою універсального індикатора або портативного 

рН-метра. Результати дослідів оформлюють у вигляді табл. 1.  

 

                                                                                                              Таблиця 1 

Зміна забарвлення антоціанових барвників залежно від рН 
рН 1 3 5 7 9 11 

Забарвлення       

 

Дослід 3. Вивчення комплексоутворення антоціанових барвників з іонами 

металів 

У п’ять чистих склянок додають розчини з досліду 2: 

1) купрум (ІІ) сульфату;  

2) плюмбум цетату;  

3) ферум (ІІІ) хлориду; 

4) хром (ІІІ) хлориду; 

5) нікель (ІІ) хлориду. 

Спостерігають зміну забарвлення. Залежно від комплексоутворення з 

іонами металів одержують червоний, фіолетовий, синій, зелений та інші кольори. 

Результати записують у табл. 2. 

 

         Таблиця 2 

Зміна забарвлення антоціанових барвників у реакції комплексоутворення 
Іон-комплексоутворювач Cu2+ Pb2+ Fe3+ Cr3+ Ni2+ 

Забарвлення      

 

Дослід 4. Одержання беталаїнового барвника з рослинної сировини 

Коренеплоди буряку (три штуки) різного розміру миють, обсушують 

фільтрувальним папером, очищають від шкірки, розрізають уздовж. Половинку 

кожного коренеплоду натирають на тертці для овочів, ретельно перемішують. 

Інші три коренеплоди буряку миють, бланшують протягом 20 хв у 

киплячій воді, остуджують, обсушують фільтрувальним папером, очищують від 

шкірки, розрізають уздовж. Половинку кожного буряка натирають на тертці, 

перемішують. 

У три склянки на 50 мл вносять наважки досліджуваних зразків буряку 

по 1 г з точністю до 0,01 г. Переносять наважки в мірні колби на 250 мл. Склянки 

промивають невеликою кількістю дистильованої води і переносять у мірні колби. 

Далі в кожну колбу додають по 10 мл концентрованої хлоридної кислоти, 

доводять об’єм вмісту до позначки дистильованою водою. Уміст колб старанно 

перемішують. 

Отримані екстракти відфільтровують за допомогою паперових фільтрів. 

Далі ці екстракти використовують для встановлення концентрації барвників. 

Визначають оптичну густину стандартного розчину кобальт сульфату і 

отриманих екстрактів, застосовуючи кювету товщиною 10 мм, на 
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спектрофотометрі за довжини хвиль 480 нм (для бетаксантину) і 535 нм (для 

бетаніну). Одержані результати подають у вигляді табл. 3. 

Розраховують концентрацію бетаніну і бетаксантину за формулою 

 

Х= 
0,022𝐴

4𝑚𝐴0
 ∙ 100, 

 

де Х – вміст бетаніну (бетаксантину), г/100 г; 

0,022 – маса барвних речовин, які за забарвленням відповідають  

1 л стандартного розчину, г; 

А – оптична густина досліджуваного розчину;  

А0 – оптична густина стандартного розчину; 

m – маса наважки, взятої для експерименту, г. 

 

                                                                                                                        Таблиця 3 

Експериментальні дані визначення  

беталаїнових барвників у коренеплодах буряку 
 

№ 

з/п 

 

 

Проба 

Оптична густина А Вміст барвника Х, 

г/100 г 

за λ = 480 нм 

(бетаксантин) 

за λ = 535 нм 

(бетанін) 
бетанін бетаксантин 

1 Стандартний 1%-й 

розчин CoSO4 
   

– 

 

– 
2 Буряковий розчин     

 

Запитання та завдання до захисту лабораторної роботи 

1. Дайте визначення і наведіть класифікацію барвників. З якою метою 

застосовують їх у харчовій промисловості? 

2. У який спосіб класифікують харчові барвники залежно від їх 

походження? 

3. Яким чином барвники реагують на зміну кислотно-лужного показника 

середовища?  

4. Назвіть природні барвники. Наведіть їх класифікацію за будовою.  

5. Порівняйте властивості природних та синтетичних барвників. 

6. До якого класу органічних сполук належить бетанін? 

7. Від яких чинників залежить вміст барвника в коренеплодах столового 

буряку? 

8. Перелічіть фактори, що визначають залежить інтенсивність забарвлення 

свіжого бурякового соку? 

 

 

 

 

Лабораторна робота 2 
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ПРИГОТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ НАТУРАЛЬНОГО ХАРЧОВОГО 

БАРВНИКА КАРАМЕЛЬНОГО КОЛЕРУ Е150а 

 

Мета виконання роботи: вивчити технологію приготування цукрового 

колеру і опанувати методики оцінки його якості. 

Теоретичні відомості 

У виробництві харчових продуктів (спиртних напоїв, кондитерських  

і кулінарних виробів) для надання різних відтінків коричневого і жовтого 

кольорів застосовують натуральний барвник Е150 «Цукровий колер» (синоніми 

– карамельний колер, карамельний барвник, палений цукор, карамелізований 

цукор, барвник харчовий натуральний «Карамелін»). 

Колер отримують шляхом контрольованого нагрівання товарних форм 

харчових вуглеводів: мономерів і (або) полімерів глюкози і фруктози, наприклад 

сиропів глюкози, сахарози і (або) інвертного сиропу, глюкози. Для прискорення 

карамелізації застосовують, крім того, кислоти або луги (перш за все натрій 

гідроксид). 

Залежно від технології одержання розрізняють такі види цукрового колеру: 

• цукровий колер I простий (Е150а); 

• цукровий колер II (Е150b), отриманий за лужно-сульфітної технології; 

• цукровий колер III (Е150с), одержаний за допомогою аміачної технології; 

• цукровий колер IV (Е150d), отриманий за аміачно-сульфітної технології. 

Простий цукровий колер готують шляхом термічної обробки сахарози за 

температури 180 – 200 °С. Про необхідне забарвлення колеру свідчить поява 

бурозабарвлених продуктів розкладу сахарози, називаних карамелями. 

Карамелізація цукрів ґрунтується на реакціях дегідратації і конденсації, 

продуктами яких є ангідриди, оксиметилфурфурол, органічні кислоти, гумінові 

речовини. 

Нагрівання сахарози насамперед супроводжуване відщепленням від її 

молекули однієї – двох молекул води з утворенням ангідридів. Залежно від 

ступеня дегідратації сахарози розрізняють такі ангідриди: карамелан, карамелен 

і карамелін. 

Карамелан С12Н18О9 утворюється за втрати молекулою сахарози двох 

молекул (10,5%) води. У випадку втрати трьома молекулами сахарози восьми 

молекул (14%) води утворюється карамелен С36Н50О25; у разі втрати двома 

молекулами сахарози семи молекул (18,4%) води одержують карамелін 

С24Н30О15. 

Карамелі різного ступеня дегідратації відрізняються інтенсивністю 

забарвлення, температурою плавлення, питомим обертанням, розчинністю у воді 

й спирті (табл. 4). 

Карамелі мають високу редукувальну здатність та інтенсивність 

світлопоглинання, яка збільшується пропорційно ступеню дегідратації. 

Продукти першого та другого ступенів дегідратації мають максимум 

світлопоглинання задовжини світлової хвилі 225 – 235 нм. Продукти глибшої 

дегідратації мають максимум світлопоглинання за довжини хвилі 282 нм. 
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Подальша термічна дегідратація ангідридів сахарози (втрата молекулою 

сахарози трьох молекул води) приводить до утворення оксиметилфурфуролу, 

який зазнає змін: він або ускладнює свою молекулу зі збереженням 

гексозовуглеводневого скелета, утворюючи при цьому гумінові речовини, або 

розкладається з утворенням органічних кислот – левулінової і мурашиної. 

У присутності повітря під час термічного розкладу сахарози утворюються 

також такі продукти окиснення, як ацетон та інші маловивчені сполуки. 

Із продуктів карамелізації найбільш цінні складові речовини колеру – 

бурозабарвлені водорозчинні ангідриди карамелан і карамелін. 

На підприємствах колер готують у колероварильних казанах з 

електричним обігріванням, які встановлюють в ізольованому приміщенні зі 

штучною вентиляцією, оскільки гази, що виділяються в процесі варіння колеру, 

діють на очі і дихальну систему. Для варіння колеру казан на 50 – 55% його 

об’єму завантажують цукром. Більше заповнення неприпустиме, оскільки під час 

нагрівання маса спучується і може перелитися через край. Потім до цукру 

додають 1 – 2% води і нагрівають масу за безперервного розмішування.  

За температури 160 °С цукор розплавляється і поступово буріє. Потім 

відбувається карамелізація за температури 180 – 200 °С. Варіння колеру триває  

6 – 8 год. Кінець карамелізації визначають органолептичним методом. Колер 

вважають готовим, якщо крапля його, нанесена на скло, після нетривалого 

занурення в холодну воду має темно-буре забарвлення, кришиться у випадку 

зняття зі скла і не прилипає до пальців.  

                                                                                                                        Таблиця 4 

Властивості карамелей 
Показник Карамелан Карамелен Карамелін 

Колір Жовтий Коричневий – 

Температура  

плавлення, °С 

145 205 Не плавиться 

Питоме обертання 80 64,5 – 

Розчинність Легко розчинний у воді та 

80%-му метиловому спирті 

Розчинний  

у воді 

Розчинний у воді 

під час кіп’ятіння 

 

Після  закінчення  варіння  масі  дають  охолонути  до  температури 60 – 65 

°С, додають до неї гарячу воду в кількості, необхідній для отримання 79 – 81%-

го розчину. Вихід колеру, що містить 20 % води, становить 108 % від маси цукру. 

Правильно приготовлений колер повністю розчиняється у воді й має інтенсивне 

забарвлення. Розчин 0,5 г колеру в 1 л води повинен мати таке забарвлення, як 

розчин 5 мл 0,1 Н розчину йоду в 1 л води. До використання колер зберігають у 

сухому прохолодному приміщенні. 

Властивості цукрового колеру 

Органолептичні властивості: в’язка рідина або тверда речовина від темно-

коричневого до чорного кольору із запахом паленого цукру і гірким смаком. 

Фізико-хімічні властивості. Цукровий колер добре змішується з водою, 

майже не розчиняється в спирті, не розчиняється у жирах. Світло- і 

термостійкість (до температури 150 °С) дуже високі. Цукровий колер має високу 
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мікробіологічну стабільність. 

Застосування цукрового колеру. Гігієнічні норми для харчової добавки 

Е150а (ДДД – допустима добова доза) не уточнені. Цукровий колер дозволено в 

шести стандартах на харчові продукти як барвник: джеми, варення, желе – в 

кількості до 200 мг/кг; солоні огірки – до 300 мг/кг; ароматизовані йогурти та 

інші кисломолочні продукти після ферментації – до 150 мг/кг; консервовані 

гриби, цитрусовий мармелад, супи і бульйони. 

Застосування цукрового колеру як барвника дозволено у виробництві пива, 

сидру, оцту, деяких вин і ароматизованих напоїв на винній основі, гірких 

содових напоїв, гіркого вина, овочів в оцті, розсолі або маслі, джему, желе, 

мармеладу та інших подібних продуктів переробки фруктів, включаючи 

низькокалорійні, сосисок, сардельок, варених ковбас, виробів із вареного м’яса, 

паштетів. 

Завдання до виконання роботи: розрахувати кількість цукру-піску, води  

й жиру, необхідну для приготування цукрового колеру; виготовити цукровий 

колер; провести аналіз цукрового колеру. 

Реактиви: 0,1 Н розчин йоду, вода дистильована. 

Обладнання: рефрактометр РПЛ-3, фільтрувальний папір, скляна 

паличка, ваги лабораторні, склянка, градуйована піпетка, плитка, ківш, лопатка. 

Хід роботи 

Приготування колеру. Зважений цукор завантажують у ківш, змочують 

окропом і ставлять на розігріту плитку (нагрів має бути максимальним). Під час 

нагрівання цукор перемішують дерев’яною лопаткою з довгою ручкою, при 

цьому він плавиться і поступово перетворюється на темно-коричневу масу. Після 

закінчення процесу плавлення додають окріп у кількості 40% від маси цукру. 

Воду доливають у 6 – 8 порцій (всього треба 100 мл), оскільки може статися 

бурхлива реакція піноутворення і викид маси з ковша. Для зниження спінювання 

додають жир у кількості 0,8% від маси цукру. Готовність цукрового колеру 

визначають, наносячи мазок дерев’яною лопаткою на аркуш білого паперу: колір 

смуги має бути темно-коричневим. Готовий колер знімають з плитки і виливають 

на мармурову плиту, попередньо змащену олією. Приготований цукровий колер 

аналізують. 

Визначення екстрактивних речовин. Кілька крапель колеру поміщають 

між освітлювальною та вимірювальною призмами рефрактометра, при цьому 

паличка не має торкатися призм. Знімають показання, за необхідності 

враховують поправку на температуру. Відразу ж після визначення поверхні 

призм витирають фільтрувальним папером, а потім промивають дистильованою 

водою. 

Визначення кольоровості. Колір 100 см3 1%-го розчину колеру вважають 

еквівалентним кольору 0,1 Н розчину йоду. 

Зразок колеру (масою близько 1 г) розчиняють у 99 см3 дистильованої 

води; 50 см3 отриманого розчину вносять у циліндр або колориметричну 

склянку; 47 – 48 см3дистильованої води наливають в інший циліндр або 

колориметричну склянку, додають по краплях за допомогою градуйованої 
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піпетки об’ємом 1 см3 за постійного перемішування розчин йоду до 

вирівнювання кольору в обох посудинах. Кольоровість колеру визначають за 

формулою: 

 

К = 2V, 

 

де К  – кольоровість колеру, см3 0,1 H  розчину I2; 

V – об’єм витраченого на титрування 0,1 H розчину йоду, см3.  

 

Запитання та завдання до захисту лабораторної роботи 

1. Назвіть основні способи отримання і сфери застосування карамельного 

колеру (Е150). 

2. Яка реакція лежить в основі утворення цукрового колеру? 

3. Назвіть продукти карамелізації цукрів? 

4. Яку речовину використовують для зниження спінювання колеру  

в процесі його приготування? 

5. У який спосіб оцінюють кольоровість цукрового колеру? 

 

 

Тема 2 

 

ХАРЧОВІ ДОБАВКИ, ЯКІ ПОДОВЖУЮТЬ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

Людина давно звернула увагу на погіршення органолептичних 

властивостей, псування продуктів, що зберігаються, і стала шукати шляхи 

ефективнішого їх зберігання і консервації. Спочатку це були сушіння 

і засолювання, застосування спецій, оцту, олії, меду, сірчистої кислоти для 

стабілізації вина.  

Розрізняють фізичну, біологічну і хімічну консервацію. 

 Біологічна консервація полягає в дії на продукт безпечних для людини 

культур мікроорганізмів, що запобігають розвитку небажаної мікрофлори. 

Хімічні методи консервації ґрунтуються на додаванні до продуктів 

певних речовин, які пригнічують розвиток мікроорганізмів. Ці речовини 

називають консервантами. 

Фізичні методи консервації такі: 

 пастеризація; 

 стерилізація; 

 охолодження; 

 заморожування;  

 сушіння (видалення води); 

 обробка іонізуючим випромінюванням. 

Консерванти запобігають мікробному псуванню продуктів. Механізм дії 

консервантів на мікроорганізми різноманітний. Так, можна виділити:  
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 консерванти, що пригнічують певну фазу проростання спор грибків; 

 консерванти, що знижують активність води в субстраті і тим самим 

пригнічують ріст і розвиток мікроорганізмів. 

Кількість консерванту регламентована стандартами, оскільки поведінка 

цих речовин в організмі неоднозначна. Їх застосування дозволено тільки тоді, 

коли вони технологічно необхідні, не становлять ризику для здоров’я і 

використовні в інтересах споживача. Консерванти за їх участю (роллю) – в обміні 

речовин можна поділити на такі групи: 

1) нерозчинні речовини, які переважно проходять незмінними через 

кишечник;  

2) речовини, які всмоктуються зі шлунково-кишкового тракту, але 

хімічного перетворення не зазнають. Вони не утворюють токсичних метаболітів 

і виводяться з організму через нирки;  

3) речовини, що всмоктуються зі шлунково-кишкового тракту, але після 

біохімічного розкладу виводяться з організму. На першому етапі вони 

окиснюються, на другому – набувають гідрофільності (зв’язуючись із 

глюкуроновою, сульфатною, фосфатною кислотами), тобто мають здатність до 

виведення з організму. Для таких речовин характерні досить швидкі біохімічні 

перетворення і відсутність накопичення метаболітів в організмі. Наприклад, 

бензойна кислота в організмі людини утворює з гліцином гіпурову кислоту і 

виводиться через нирки; 

4) речовини, що всмоктуються і метаболізуються подібно до речовин 

третьої групи, але їх виведення або виведення їх метаболітів відбувається 

повільно. Це, наприклад, борна і саліцилова кислоти;  

5) речовини, які після всмоктування організм використовує так само, як і 

звичайні поживні речовини. Вони зазнають біохімічного розкладу подібно до 

білків, жирів, вуглеводів. Такі, наприклад, пропіонова і сорбінова кислоти. 

 

 

Лабораторна робота 3 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ БЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ 

В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ 

 

Мета виконання роботи: навчитися проводити кількісний аналіз вмісту 

бензойної кислоти в харчових продуктах. 

 

Теоретичні відомості 

Бензойну кислоту С6Н5СООН і її натрієву сіль (бензоат натрію) 

С6Н5СООNa застосовують в концентраціях до 0,1 % для консервування різних 

харчових продуктів. Структурна формула бензойної кислоти має такий вигляд: 
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Незважаючи на низький консервувальний ефект, бензоат натрію 

застосовують частіше, ніж кислоту, через кращу розчинність його у воді. 

Ефективність консерванту підвищується в кислому середовищі (рівень pH, 

менший 5). Активність його проти дріжджів вища, ніж проти цвілі. Бензойна 

кислота впливає на ферментативну систему мікроорганізмів, а також діє на 

клітинні мембрани. Вона ефективний консервант для кислої фруктово-овочевої 

продукції. Бензойну кислоту і її солі застосовують для консервування плодово-

ягідних пюре, фруктових соків, рибної ікри, рибних пресервів у кількості, не 

більшій 1 000 мг/кг, а також мармеладу, пастили, меланжу, призначеного для 

виробництва печива, у кількості, не більшій 700 мг/кг. 

Завдання до виконання роботи: здійснити кількісне визначення 

бензойної кислоти. 

Реактиви: 15%-й розчин калій гексаціаноферату (ІІ) K4[Fe(CN)6]; 30%-й 

розчин  сульфату  цинку  ZnSО4; 10%-й  розчин хлоридної кислоти; хлороформ; 

95%-й етиловий спирт; фенолфталеїн; 0,05 M розчин натрій гідроксиду; 10%-й 

розчин натрій гідроксиду.  

Обладнання: мірні колби на 250 мл; фільтрувальний папір, скляна 

паличка, ваги лабораторні, склянка, градуйована піпетка, ділильна лійка. 

Хід роботи 

Метод визначення бензойної кислоти і бензоату натрію полягає у 

виконанні таких дій: 

1) приготування водної витяжки з досліджуваного продукту;   

2) осадження з неї білкових речовин; 

3) екстракція бензойної кислоти з водної витяжки хлороформом  

із подальшим титруванням. 

Для проведення аналізу готують водну витяжку в мірній колбі на 250 мл із 

наважки продукту масою 20 – 50 г [якщо продукт твердий, його подрібнюють, 

додають по краплях 10%-й розчин NaOH до утворення лужного середовища 

(перевіряють індикаторним папером)]. Для осадження білкових речовин 

додають 5 – 10 мл K4[Fe(CN)6] і 5 – 10 мл ZnSО4. Вміст колби доводять до 

позначки дистильованою водою, енергійно перемішують і через 5 хв фільтрують.  

Потім 100 мл фільтрату поміщають у ділильну лійку, нейтралізують 

розчином НСl до нейтральної реакції, після чого додають ще 5 мл НСl. Бензойну 

кислоту екстрагують чотири рази хлороформом по 40 – 50 мл; тривалість кожної 

екстракції становить 15 – 20 хв. Суміш збовтують коловими обертовими рухами 

через кожні 5 хв.  

Після кожної екстракції витяжку збирають в одну колбу і потім відганяють 

3/4 об’єму хлороформу на водяній бані за температури 65 °С, після чого залишок 
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витяжки переносять у фарфорову чашку і випарюють до сухого стану за 

температури 40 – 50 °С.  

У разі потрапляння у витяжку водного шару шар хлороформу промивають 

дистильованою водою (два рази по 5 мл).  

Залишок бензойної кислоти в чашці розчиняють у 30 – 50 мл спирту 

(нейтралізованого за фенолфталеїном), додають 10 мл дистильованої води,  

2 – 3 краплі фенолфталеїну і титрують 0,05 M розчином NaOН. Враховують, що  

1 мл розчину NaOH відповідає 0,0061 г бензойної кислоти або 0,0071 г натрій 

бензоату.  

Масова частка бензойної кислоти (%) складає 

 

Х = 
𝟏𝟎𝟎𝑽𝑪𝑴𝑽𝟏

𝟏𝟎𝟎𝟎𝑽𝟐𝒎
, 

 

де V – об’єм розчину NaOH, витраченого на титрування, мл; 

С – молярна концентрація розчину NaOH, моль/л; 

М – молекулярна маса бензойної кислоти, г/моль; 

V1 – загальний обсяг приготованого розчину, мл;  

V2 – об’єм фільтрату, взятого для екстракції хлороформом, мл;  

m – маса наважки продукту, г. 

 

Запитання та завдання до захисту лабораторної роботи 

1. Розкрийте суть методу визначення бензойної кислоти. 

2. Назвіть розчини, застосовні для осадження білкових речовин? 

3. Якою речовиною екстрагують бензойну кислоту з водної витяжки? 

4. З якою метою використовують розчин HCl? 

5. У якій речовині розчиняють залишок бензойної кислоти? 

6. Розкрийте принцип дії консервантів. 

7. З якою метою вводять консерванти в харчові продукти? 

 

 

Тема 3 

 

ХАРЧОВІ ДОБАВКИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ КИСЛОТНІСТЬ  

ТА ЗАПОБІГАЮТЬ ЗЛЕЖУВАННЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

Регулятор кислотності – харчова добавка, що встановлює і стабілізує 

задане кислотне середовище. З її допомогою можна регулювати кислотність 

середовища, а також підтримувати це значення. Регулятори кислотності 

поділяють на підкислювачі та сполуки, що нейтралізують кисле середовище.  

Регулятори кислотності застосовують в різних галузях виробництва 

харчових продуктів, але переважно в кондитерській, консервній та 

безалкогольній. Під час виготовлення певних виробів потрібно змінювати 

кислотне середовище для надання певного смаку. З цією метою і вводять харчові 

кислоти у продукт. Більшість цих речовин не токсична для людського організму, 
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але кількість деяких регуляторів слід мінімізувати у своєму раціоні. Речовини, 

додавання яких збільшує рН середовища, – це луги або солі сильних основ та 

слабких кислот, застосовних у процес виготовлення сухих шипучих напоїв, у 

виробництві печива, а також для зниження кислотності деяких продуктів, 

наприклад згущеного молока. 

Харчові добавки, які перешкоджають злежуванню, зменшують злипання, 

запобігають грудкуванню, додають до порошкоподібних харчових продуктів, 

щоб унеможливити злипання їх частинок і зберегти сипкість. Дія таких харчових 

добавок ґрунтується  на адсорбції вологи або утворенні тонких гідрофобних 

шарів між частинками продукту. Застосовують їх для кращого зберігання та 

поліпшення зовнішнього вигляду борошна, цукру та інших сипких продуктів. 

 

 

Лабораторна робота 4 

 

ГРАВІМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СУЛЬФАТ-ІОНІВ 

У ХАРЧОВИХ ДОБАВКАХ E514 ТА E515 

 

Мета виконання роботи: визначити кількісний вміст сульфатів у харчовій 

добавці E514 (Na2SO4) або E515 (K2SO4). 

Теоретичні відомості 

Як харчові добавки застосовують сульфати лужних та лужноземельних 

металів. Натрій та калій сульфати (Na2SO4, E514 та K2SO4, E515) використовують 

як регулятори кислотності; кальцій сульфат (CaSO4, E516) – як поліпшувач 

борошна і хліба, отверджувач, текстурувальну речовину, диспергувальний агент; 

магній сульфат (MgSO4, E518) – як регулятор кислотності, отверджувач і 

текстурувальну речовину. 

Один із методів визначення сульфат-іонів – гравіметричний метод. Суть 

методу полягає в тому, що іони SO4
2- осаджують за допомогою розчинних солей 

барію: 

 

SO4
2-+ Bа2+→ BaSO4. 

 

Осад відфільтровують, прожарюють і зважують у вигляді вагової форми 

барій сульфату. 

Осадження кристалічних осадів звичайно проводять більш 

концентрованим розчином осаджувача для повноти осадження барій сульфату. 

Деяка втрата барій сульфату можлива під час промивання осаду, тому осад 

промивають малими порціями холодної води і після трьох – чотирьох промивань 

визначають повноту цього промивання, виявляючи іони хлору або барію. 

У випадку осадження барій сульфату відбувається значне співосадження 

різних катіонів і аніонів, які потім не можна вимити з осаду. Відтак осадження 

барій сульфату треба проводити, дотримуючись усіх правил осадження 

кристалічних осадів, щоб мінімізувати співосадження сторонніх іонів. Барій 
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сульфат осаджують із розведених гарячих кислих розчинів, додаючи гарячий 

розчин осаджувача краплями і весь час перемішуючи. У кислому і гарячому 

розчинах підвищується розчинність барій сульфату, через що створюються 

більш сприятливі умови для утворення пересичених розчинів. У таких розчинах 

у присутності кислоти не утворюються нові зародки кристалів, а наростають вже 

утворені кристали, а отже, з’являються умови для збільшення розміру кристалів. 

Незважаючи на дотримання умов осадження, BaSO4 все-таки випадає у 

вигляді дрібних кристалів. Тому осад фільтрують крізь щільні фільтри із синьою 

смужкою. 

Склад вагової форми і осаду однаковий, отже, для прожарювання осаду 

висока температура не потрібна. Осад барій сульфату прожарюють за 

температури 900 °С. За вищої температури може відбуватися термічна 

дисоціація. 

Наважку розчинного сульфату, наприклад K2SO4, обчислюють з огляду на 

те, що маса вагової форми має становити близько 0,5 г. Ваговою формою в 

розглядуваному випадку є BaSO4: 

 

із 174,24 г    К2SO4 одержують 233,4 г BaSO4, 

із Х г К2SO4  –          0,5 г BaSO4, 

 

 

Х = 
174,27∙0,5

233,4
 = 0,38 г. 

 

Завдання до виконання роботи: визначити кількісний вміст сульфатів у 

солі натрію (Na2SO4, E514) або калію (K2SO4, E515). 

Реактиви: хлоридна кислота (1:1), 5%-й розчин барій хлориду BaCl2. 

Обладнання: посудина об’ємом 300 – 400 мл, лійка, скляна паличка, колба 

для промивної рідини, мірні циліндри об’ємом 100 та 250 мл, фарфорові тиглі. 

Хід роботи 

Наважку солі (близько 0,4 г) переносять у склянку об’ємом 300 – 400 мл, 

розчиняють у 250 мл гарячої води. Додають із бюретки 2 мл розчину HСl (1:1) і 

нагрівають суміш до кипіння. 

Із бюретки краплями додають 21 мл 5%-го розчину BaCl2. При цьому 

суміш перемішують скляною паличкою. Перевіряють повноту осадження і 

залишають розчин з осадом для старіння на 3 год. 

Далі відокремлюють осад від розчину фільтруванням через фільтр  

(із синьою стрічкою). Спочатку на фільтр зливають тільки розчин. Промивають 

у склянці декантуванням 3 – 4 рази гарячою водою і переносять осад на фільтр. 

Промивають осад на фільтрі до повного видалення хлорид-іонів. 

Фільтр з осадом кладуть у зважений тигель, озолюють за температури 

близько 400 °С, прожарюють за температури 900 °С протягом 50 – 60 хв. 

Охолоджують тигель з речовиною в ексикаторі. Обчислюють масову частку 

сульфат-іонів за такою формулою: 
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W(SO4
2-) =

𝑚(BaSО4)𝑀(SО4
2−)

𝑀(BaSО4)𝑚нав

, %. 

 

Запитання та завдання до захисту лабораторної роботи 

1. Дайте визначення гравіметричного аналізу. 

2. Наведіть класифікацію гравіметричного аналізу? 

3. Які основні операції гравіметричного аналізу ви знаєте? 

4. Дайте визначення осаджувальної форми й назвіть вимоги до неї. 

 

 

Лабораторна робота 5 

 

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК  

Е524 І Е500 У СУМІШІ 

 

Мета виконання роботи: визначити кількісний вміст NaOH (Е524) і 

Na2CO3 (Е500) у суміші. 

Теоретичні відомості 

Натрій гідроксид NaOH, Е524, натрій карбонат Na2CO3, Е500(і) і натрій 

гідрокарбонат NaHCO3, Е500(іі) застосовують як харчові добавки для 

регулювання кислотності, а натрій карбонат і гідрокарбонат – також як 

розпушувачі продуктів і як добавки, що запобігають їх злежуванню і 

грудкуванню. Використання натрій карбонатів як харчових добавок дозволено в 

усіх країнах. 

Визначення вмісту NaOH і Na2CO3 у суміші має значення у випадку 

визначення чистоти їдкого лугу. Як відомо, тверді луги поглинають  

із повітря вологу і CO2, перетворюючись на карбонати, тому розчин натрій 

гідроксиду завжди містить домішку Na2CO3. У деяких випадках потрібно знати 

вміст NaOH і Na2CO3 у розчині. Для розв’язання цієї задачі можна застосувати 

два методи. Один із них грунтується на фіксації двох точок еквівалентності, а 

інший – на осадженні CО3
2--іонів іонами барію і відокремленні осаду від розчину. 

Визначення натрій гідроксиду і вуглекислого натрію найчастіше 

виконують методом фіксації двох точок еквівалентності. Реакція між Na2CO3 

і НСl відбувається у дві стадії. На кривій титрування фіксують два стрибки, які 

відповідають двом точкам еквівалентності. 

У ході реакції титрування Na2CO3 і NaOH розчином НСl спочатку 

відбувається нейтралізація всього NaOH і половини Na2CO3: 

 

NaOH + НСl → NaCl + H2O, 

Na2CO3+ НСl → NaHCO3+ NaCl. 

 

Для першої точки еквівалентності характерна присутність у розчині кислої 

солі (NaHCO3); рН розчину, що містить кислу сіль, розраховують за формулою 
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рН = 
рК1+рК2

2
=  

6,4+10,3

2
=8,35, 

  

де К1(Н2СО3)=4,5∙10-7, рК1=6,4; К2(Н2СО3)=4,8∙10-11, рК2=10,3 – ступеневі 

константи дисоціації. 

 

Першу точку еквівалентності фіксують за допомогою індикатора 

фенолфталеїну, який в інтервалі рН = 8 – 10 втрачає своє малинове забарвлення 

і стає безбарвним. 

Подальше титрування відповідає реакції нейтралізації гідрокарбонату: 

 

NaHCO3+ НСl →NaCl + СО2+ H2O. 

 

У другій точці еквівалентності розчин містить крім натрій хлориду слабку 

карбонатну кислоту; рівень рН у другій точці еквівалентності розраховують з 

огляду на константу дисоціації слабкої карбонатної кислоти за формулою 

 

рН = 
1

2
 рК1(Н2СО3) – 

1

2
 lgC(Н2СО3) =  

1

2
∙6,4 – 

1

  2
 lgC∙10-1 = 3,69. 

 

Другу точку еквівалентності фіксують за допоиогою метилового оранжевого 

(рТ=3,8). 

Розглянутий метод має порівняно невелику точність. Це зумовлено тим, 

що відношення констант іонізації К1/К2 карбонатної кислоти менше 104, 

внаслідок чого стрибок рН, який відповідає утворенню NaHCO3, невеликий. 

Точність визначення знижує також поглинання CO2 з повітря, через що NaOH 

частково перетворюється на Na2CO3  у процесі аналізу. 

З огляду на сказане вище у ході аналізу необхідно: 

1) швидко відбирати розчин; 

2) відразу ж титрувати відібраний розчин; 

3) поблизу точки еквівалентності додавати кислоту повільно, краплями, 

щоб запобігти утворенню замість NaHCO3  вільної H2CO3; 

4) запобігати контакту розчину з повітрям, оскільки розчин поглинає CO2 

із повітря. 

Завдання до виконання роботи: визначити кількісний вміст NaOH (Е524) 

і Na2CO3 (Е500) у суміші. 

Реактиви: індикатори: фенолфталеїн і метилоранж; титрований розчин 

хлоридної кислоти. 

Обладнання: бюретка об’ємом 25 мл, мірний циліндр на 50 мл, колба для 

титрування об’ємом 300 мл. 

Хід роботи 

До розчину, що містить суміш NaOH і Na2CO3, додають води до об’єму 50 

– 60 мл, 6 – 7 крапель індикатора фенолфталеїну і титрують розчином НСl відомої 

концентрації до зникнення рожевого забарвлення. Записують значення об’єму 
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розчину НСl V1. Потім додають до розчину суміші 2 краплі метилоранжу і 

продовжують титрування до зміни забарвлення від жовтого до оранжевого. 

Записують значення другого загального об’єму V2. 

Обробка результатів експерименту 

На титрування суміші NaOH та половини об’єму Na2CO3 витрачено V1 мл 

НСl. На титрування всієї суміші NaOH та Na2CO3 витрачено V2 мл НСl. Отже, на 

титрування половини Na2CO3 буде витрачено V2–V1 мл НСl. На титрування всієї 

солі Na2CO3 піде вдвічі більше НСl: 2(V2–V1) мл. На титрування NaOH потрібно 

V2–2∙(V2–V1) = 2V1–V2 мл НСl. Масу NaOH та Na2CO3 у суміші розраховують за 

формулами 

 

m(NaOH) = 
𝐶(HCl)(2𝑉1―𝑉2)𝑀(NaOH)

1000
; 

 

m(Na2CO3) = 
𝐶(HCl)∙2(𝑉1―𝑉2)𝑀(

1

2
Na2CO3)

1000
. 

 

Запитання та завдання до захисту лабораторної роботи 

1. Які речовини є робочі в методах кислотно-основного титрування? 

2. Які речовини можна визначати в методах кислотно-основного титрування? 

3. Назвіть речовини, застосовні для встановлення концентрації в методах 

кислотно-основного титрування. 

4. Поясніть зміну забарвлення індикаторів у точці еквівалентності? 

5. Назвіть основні характеристики індикаторів у методах кислотно- 

основного титрування. 

6. Які фактори впливають на показання індикаторів? 

7. Що являє собою крива титрування в методах кислотно-основного 

титрування? З якою метою її застосовують? 

8. У якому середовищі (кислому, лужному) знаходиться точка еквівалентності, 

якщо визначувана речовина є слабкою основою, лугом? 

9. Як проводять титрування з двома індикаторами? 

 

 

Тема 4 

 

ХАРЧОВІ ДОБАВКИ, ЗАСТОСОВНІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ 

ТА РЕГУЛЮВАННЯ ТЕКСТУРИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

Одна з важливих характеристик харчового продукту – його консистенція. 

Продукти часто можуть являти собою колоїдні системи: емульсії, піни, суспензії, 

гелі.  

Загусники – це речовини, що збільшують в’язкість харчових продуктів та 

загущують їх. Загусники – це гідроколоїди, молекули яких становлять лінійні або 

розгалужені полімерні ланцюги, скручені в клубки. Особливості загусників, 

зокрема наявність численних полярних груп, особливо гідроксильних, 
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зумовлюють взаємодію загусників із водою, що міститься в продуктах. Під час 

такої взаємодії полярні молекули води розташовуються навколо молекул 

полярних груп загусника. Сольватація сприяє розкручуванню клубків молекул, 

знижує рухливість молекул води, при цьому в’язкість розчину зростає. У випадку 

одночасного застосування двох або більше загусників може виявлятися 

синергетичний ефект, коли суміш загущує систему сильніше, ніж можна було б 

очікувати від сумарної дії компонентів. Ефективність впливу гідроколоїдів 

залежить також від складу харчового продукту, способів його виробництва та 

умов зберігання. Властивості загусників, особливо нейтральних полісахаридів, 

можна змінювати шляхом фізичної обробки (наприклад, термічної), хімічної 

модифікації, введення у молекули нейтральних або іонних замісників. До таких 

модифікованих полісахаридів належать складні етери целюлози, крохмалю.  

Загусники мають широкий спектр застосування в харчовому виробництві 

(консервне та кондитерське виробництво, виготовлення соусів, кетчупів, 

маргаринів, сирів, молочних продуктів).  

Гелеутворювачі (драглеутворювачі) – речовини, здатні за певних умов 

утворювати драглі, структуровані дисперсні системи. Властивість 

гелеутворювачів утворювати дисперсні системи застосовують  у консервному та 

кондитерському виробництві (мармелади, желе, варення, жувальна гумка, 

кисломолочні продукти, морозиво та молочні десерти). Використання 

гелеутворювачів у харчових системах дає можливість одержати продукти з 

необхідною консистенцією, покращити та зберегти структуру харчового 

продукту. 

З метою створити та стабілізувати емульсії та інші дисперсні системи до 

харчових продуктів додають харчові емульгатори.  

Емульгатори – це поверхнево-активні органічні речовини, молекули яких 

мають дифільну будову, тобто ліофільні та ліофобні (гідрофільні та гідрофобні) 

атомні групи. Емульгатори уможливлюють або полегшують утворення емульсій. 

Стосовно харчових продуктів такі речовини можна називати також 

стабілізаторами або поверхнево-активними речовинами (ПАР). Типовими 

емульгаторами, традиційно застосовними в харчовому виробництві, є білок та 

жовток курячого яйця, природний лецитин. Але в промисловості 

послуговуються й синтетичними емульгаторами або продуктами хімічної 

модифікації природних речовин. Найбільш поширені є моно- та дигліцериди 

жирних кислот, етери гліцерину, жирних та органічних кислот, полісорбати, 

етери сорбітану, cпени, етери сахарози, стеароіллактати натрію та кальцію. 

Значного поширення наули емульгатори у виробництві емульсованих соусів, 

хлібоулочних, кондитерських виробів, продуктів швидкого приготування.  

Піноутворювачі – емульгатори, які створюють умови для рівномірної 

дифузії газоподібної фази в рідкі та тверді середовища. Піна являє собою тонку 

дисперсію повітря у рідкій або твердій системі. Для утворення піни необхідна 

присутність ПАР у харчовій системі. Піноутворювачі використовують у 

виробництві кондитерських виробів, морозива й інших збивних десертів, 

молочних коктейлів та пива.  
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Стабілізатори – речовини, належні до загусників, гелеутворювачів, 

вологоутримувальних агентів, стабілізаторів піни та ін. 

Наповнювачі – це інертні речовини, необхідні у виробництві 

низькокалорійних продуктів. Вони не мають харчової цінності та застосовні для 

компенсації об’єму продукту. Найважливіші наповнювачі – крохмаль, цукор, 

різні види целюлози. Застосовують їх у кондитерському виробництві, 

масложировій, хлібопекарській промисловості, у виробництві соусів, майонезів, 

кетчупів та ін. 

 

 

Лабораторна робота 6 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗЧИННОСТІ ТА ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ 

РОЗЧИНІВ ПІНОУТВОРЮВАЧІВ І ЕМУЛЬГАТОРІВ 

 

Мета виконання роботи: дослідити функціональні властивості харчових 

добавок. 

Завдання до виконання роботи: визначити розчинність та поверхневий 

натяг розчинів харчових добавок. 

Реактиви: желатин, агар, натрійкарбоксиметилцелюлоза (NaКМЦ), 

метилцелюлоза, вода дистильована. 

Обладнання: склянки та циліндри лабораторні на 200 мл, ваги, мішалка зі 

швидкістю обертання робочого органа 1 500 – 3 000 об/хв, сталагмометри. 

Хід роботи 

Дослід 1. Приготування розчинів харчових добавок 

Невелику кількість NaКМЦ розчиняють у воді з температурою 18 – 20 °С 

за безперервного перемішування протягом 1 – 2 хв. Розчин витримують протягом 

10 – 20 хв. 

Розчин агару готують внесенням певної його кількості у воду з 

температурою 18 – 20 °С, суміш нагрівають, перемішуючи, та кип’ятять 

протягом 2 – 3 хв.  

Метилцелюлозу розчиняють у два етапи: виміряну кількість 

метилцелюлози заливають водою з температурою 98 – 100 °С (половина від 

загальної кількості), залишають набрякати протягом 10 – 20 хв, потім заливають 

рештою води з температурою 18 – 20 °С та перемішують до остаточного 

розчинення.  

Желатин заливають гарячою водою з температурою 75 – 80 °С і 

витримують протягом 3 – 5 хв, помішуючи, до зникнення кристалів желатину. 

Дослід 2. Визначення розчинності харчових добавок 

Розчинність харчових добавок досліджують за нормальних умов у 

нейтральному та кислому середовищах. Для цього у дві пробірки на 10 мл 

поміщають харчову добавку в кількості, відповідній об’єму 0,5 мл на шкалі 

пробірки. До першої пробірки поступово додають дистильовану воду кімнатної 

температури (18 – 20 ºС) до об’єму 10 мл, перемішуючи, до другої пробірки 
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додають 2 М розчин етанової кислоти СН3СООН. Зразки залишають для 

спостереження на 10 – 20 хв. Роблять висновок про розчинність харчових 

добавок у нейтральному середовищі та про вплив рН середовища на їх 

розчинність за нормальних умов. Результати заносять до табл. 5. 

Таблиця 5 
Взаємодія харчових добавок з розчинниками 

Назва 

харчової 

добавки 

Холодна вода Розчин кислоти 

набрякає розчиня 

ється 

не 

розчиняється 

набрякає розчиняється не 

розчиняється 

       

Примітка. У табл. 5 навпроти назви добавки ставлять позначку у відповідній колонці. 

 

Дослід 3. Аналіз розчинів харчових добавок на здатність до стабілізації 

емульсій 

У склянці на 500 мл змішують 120 мл води та 30 мл рослинної олії, 

збиваючи міксером, до другої склянки наливають 100 мл води, 30 мл рослинної 

олії та 20 мл досліджуваного розчину харчових добавок, збивають міксером. 

Через 5 – 10 хв порівнюють вміст склянок. Ролять висновок про вплив харчових 

добавок на стабільність емульсій. 

Дослід 4. Визначення поверхневого натягу розчинів харчових добавок 

Готують розчини добавок з концентрацією вказаною в табл. 6. Для 

визначення поверхневого натягу розчинів розраховують кількість крапель між 

двома позначками сталагмометра для води і для досліджуваного розчину 

піноутворювача чи емульгатора. 

Сталагмометр являє собою трубку відомого об’єму з двома поділками А і 

Б, середня частина якої має кулясте розширення (рисунок). Нижній кінець 

сталагмометра відшліфовано у вигляді плоского диска, що дозволяє під час 

витікання рідини одержувати однакові й правильні за формою краплі. На верхній 

кінець сталагмометра насаджують гумову трубку з гвинтовим затискачем, за 

допомогою якого можна змінювати швидкість витікання рідини. Для роботи 

сталагмометр закріплюють у штативі у вертикальному положенні. Через гумову 

трубку за допомогою груші його заповнюють рідиною вище позначки А (при 

цьому в трубці не має бути пузирчиків повітря), потім дають рідині витікати з 

капіляра. Коли рівень рідини збігається з верхньою позначкою А, починають 

відраховувати краплі; рахунок припиняють, коли рівень рідини доходить до 

нижньої позначки Б. Дослід повторюють три рази і для розрахунку застосовують 

середнє значення результатів досліджень (розбіжність між окремими 

вимірюваннями не повинна перевищувати 2 краплі). 

Поверхневий натяг розчинів піноутворювачів досліджують залежно від 

концентрації. 
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Схематичне зображення  

сталагмометра 

 

Розраховують поверхневий натяг за формулою 

 

σB = 𝜎р  
ρр 𝑛B

ρB 𝑛p

, 

 

де σB та σр – поверхневий натяг води (72,75 Дж/м2 за температури 20 °С) і 

розчину харчової добавки відповідно, Дж/м2; 

ρB та ρр – густина води (0,998 2 г/см3) і розчину харчової добавки 

відповідно, г/см3;  

nB – кількість крапель води, що витікає з певного об’єму капіляра;  

nр – кількість крапель розчину харчової добавки, що витікає з певного 

об’єму капіляра.  

Результати досліджень заносять у табл. 6. 

Будують графік залежності поверхневого натягу розчину від концентрації.  

     Таблиця 6 

Дані поверхневого натягу для розчинів харчових добавок 
Назва зразка Концентрація, % Поверхневий натяг, 

Дж/м2 

Натрійкарбоксиметилцелюлоза 0,5 0,1   

Метилцелюлоза 0,5 0,1   

Желатин  3,0 1,5   

Агар 0,3 0,1   

Запитання та завдання до захисту лабораторної роботи 

1. З’ясуйте залежність поверхневого натягу від концентрації розчину 

харчової добавки. 

2. Як залежить розчинність гелеутворювачів від температури? 

3. Назвіть фактори, що впливають на стабілізацію емульсії. 

4. Як залежить розчинність гелеутворювачів від природи розчинника? 

 

 

Тема 5 
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МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК У ПРОДУКТАХ 

 

Для визначення харчових добавок та біологічно активних сполук у 

харчових продуктах застосовують різні методи аналізу. Вони можуть бути 

класифіковані за явищем, яке служить аналітичним сигналом під час одержання 

інформації про склад і кількість речовини. Методи за цією ознакою поділяють на 

чотири групи. 

1. У хімічному аналізі застосовують методи, основані на хімічних реакціях 

досліджуваних речовин (наприклад, гравіметричний і титриметричний аналіз). 

Гравіметричний метод (ваговий аналіз) грунтується на точному 

вимірюванні маси досліджуваної речовини або компонента суміші, виділеного в 

хімічно чистому вигляді або у вигляді хімічної сполуки точно відомого складу.  

Титриметричний аналіз полягає у вимірюванні точного об’єму розчину з 

точно відомою концентрацією (титранту), витраченого на взаємодію з 

визначуваною речовиною.  

Недолік гравіметрії  порівняно з титриметрією – значна тривалість аналізу, 

водночас велика перевага – вища точність. 

2. У фізико-хімічних методах аналізу визначають зміни фізичних 

властивостей системи (коефіцієнт заломлення світла, поглинання світла, 

електропровідність), які відбуваються в результаті хімічних або електрохімічних 

реакцій. 

До фізико-хімічних методів аналізу належать:  

а) електрохімічні;  

б) спектральні та інші оптичні методи; 

в) хроматографічний аналіз.  

Електрохімічні методи ґрунтуються на застосуванні електрохімічних 

властивостей досліджуваної речовини. Основні напрямки електрохімічного 

методу такі:  

а) електрогравіметрія – полягає в точному вимірюванні маси 

досліджуваної речовини або її складових частин, які виділяються на електродах 

під час проходження постійного електричного струму через аналізований 

розчин;  

б) кондуктометрія – ґрунтується на вимірюванні електричного опору. Для 

вимірювання електропровідності розчинів у процесі аналізу харчових продуктів 

використовують кондуктометри;  

в) потенціометрія – передбачає вимірювання потенціалу електродів, 

занурених у розчин досліджуваної речовини; 

г) полярографічний метод (вольтамперометрія) – ґрунтується на 

застосуванні явища концентраційної поляризації, що виникає на електроді з 

малою поверхнею під час пропускання електричного струму через аналізований 

розчин електроліту; 

д) кулонометрія – полягає у вимірюванні кількості електрики, витраченої 

на електроліз досліджуваної кількості речовини.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
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Поряд з оптичними й електрохімічними методами до найважливіших 

фізико-хімічних методів аналізу слід віднести хроматографію. 

Основа хроматографії всіх видів – урахування відмінностей у характері 

розподілу різних речовин між двома фазами. Велике значення мають сорбційні 

методи, які грунтуються на відмінностях у сорбції речовин, різних за складом і 

будовою. 

Особливе значення хроматографія має як універсальний метод розділення 

речовин і їх концентрування. Зокрема, концентрування уможливлює визначення 

надзвичайно малих кількостей речовин. У методі хроматографії для розділення 

суміші рідин використовують такі прилади, як хроматографи. 

3. У фізичних методах аналізу кількість речовини визначають 

вимірюванням параметра певної фізичної властивості речовини, причому 

хімічних реакцій зовсім не проводять. До фізичних властивостей належать, 

наприклад, густина речовини, теплопровідність, колір, електропровідність, 

твердість, радіоактивність та ін. 

До фізичних методів аналізу можна віднести такі методи, у яких 

визначення елемента грунтується на властивостях його атомів і ядер, зокрема:  

а) емісійний спектральний аналіз, у якому досліджують відповідність 

між будовою атома певного елемента і хвильовим складом світлового 

випромінювання збуджених атомів – спектром елемента; 

б) радіометричний аналіз, пов’язаний із вимірюванням інтенсивності 

радіоактивності досліджуваного зразка – результатом довільного розпаду або 

спонтанного ділення ядер атомів деяких елементів;  

в) активаційний аналіз, який грунтується на утворенні штучної 

радіоактивності в результаті опромінення досліджуваного зразка потоком 

заряджених частинок речовини або потоком нейтронів. Для цього методу 

характерна найвища чутливість. 

До фізичних методів аналізу належить також мас-спектрометричний 

аналіз, оснований на ідентифікації стабільних і радіоактивних ізотопів елементів 

відповідно до відмінностей у їх масі. 

В оптичних методах аналізу враховують зв’язок між оптичними 

властивостями систем:  

1) вибіркове поглинання світла досліджуваною сполукою. На цій основі 

виділяють фотометричні (абсорбційні) методи аналізу. Залежно від 

використовуваної апаратури у фотометричному аналізі відокремлюють:  

а) спектрофотометричні методи – аналіз здійснюють за поглинанням 

монохроматичного світла (з однаковою довжиною хвилі);  

б) фотоколориметричні методи – аналіз проводять, враховуючи 

поглинання поліхроматичного світла; 

2) світлорозсіювання.  У цьому аспекті виділяють такі методи, як 

нефелометрія, турбідиметрія; 

3) заломлення світла – рефрактометрія;  

4) обертання площини поляризації плоскополяризованого світла – 

поляриметрія; 
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5) вторинне свічення речовини і її складу – люмінесцентний аналіз. 

Фотоколориметричні методи аналізу грунтуються на поглинанні 

поліхроматичного світла за допомогою фотоелементів. 

Прилади для фотоколориметрії – фотоколориметри або 

фотоелектроколориметри. У сучасних фотоколориметрах забезпечено 

можливість часткової монохроматизації спектра світлофільтрами. За допомогою 

світлофільтра обирають ділянку спектра в тій області довжини хвиль, де 

поглинання світла для певного розчину мінімальне. Світлофільтри для 

фотометрування обирають так, щоб максимум поглинання розчину відповідав 

максимуму пропускання світлофільтра.  

Для вимірювання інтенсивності розсіяного світла за допомогою 

нефелометричного методу визначення послуговуються спеціальними приладами 

– нефелометрами. Нефелометричний метод аналізу оснований на вимірюванні 

інтенсивності світлового потоку, розсіяного твердими частинками, що 

знаходяться у розчині в завислому стані. Один з варіантів нефелометрії – 

нефелометричне титрування, в якому розчин аналізованої речовини титрують 

розчином осаджувача. У процесі титрування інтенсивність розсіяного світла 

збільшується пропорційно кількості частинок, що утворюються. У точці 

еквівалентності зростання помутніння призупиняється. За кривою титрування 

знаходять об’єм витраченого на реакцію осаджувача.  

У методі рефрактометрії застосовують рефрактометр – пристрій, яким 

вимірюють показник заломлення світла в середовищі.  

Поляриметр – прилад, призначений для вимірювання кута обертання 

площини поляризації, зумовленої оптичною активністю прозорих середовищ, 

розчинів (цукрометрія) і рідин.  

Люмінесцентний аналіз – якісний і кількісний метод дослідження різних 

об’єктів, оснований на явищі люмінесценції. Прилади, призначені для 

спостерігання кольору та відтінків люмінесценції, – люміноскопи, люмінометри 

та флуориметри. 

4. Біологічні методи основані на біохімічних процесах та взаємодії 

речовини з мікроорганізмами.  

Біологічні методи аналізу – методи якісного виявлення і кількісного 

визначення неорганічних і органічних сполук, які грунтуються на застосуванні 

живих організмів як аналітичних індикаторів. Останніми можуть бути 

мікроорганізми (бактерії, дріжджі, цвілеві гриби), водорості й вищі рослини, 

водні безхребетні та хребетні тварини (найпростіші, ракоподібні, молюски, 

личинки комарів, олігохети, п’явки, риби та ін.), комахи, черв’яки, а також 

теплокровні. Живильне середовище може бути природним, штучним або 

синтетичним. 

Діапазон вмісту визначуваних речовин і межа виявлення залежать від 

низки чинників: спрямованості й тривалості дії хімічних сполук на організм, 

температури і рН середовища, рівня організації біологічного об’єкта, його 

індивідуальних, вікових, статевих особливостей та ін. 
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Звичайно для  біологічних методів аналізу характерна висока чутливість і 

вибірність визначення біологічно активних сполук. Випробування стандартного 

і досліджуваного зразків проводять одночасно і в однакових умовах. 

 

 

Лабораторна робота 7 

 

ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК  

ЗА НАЯВНІСТЮ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ГРУП 

 

Мета виконання роботи: опанувати методику аналізу інфрачервоних (ІЧ) 

спектрів харчових добавок (органічних сполук) на наявність функціональних 

груп. 

Теоретичні відомості 

Інфрачервона спектроскопія (коливальна спектроскопія, ІЧ-спектро-

скопія) – розділ спектроскопії, що вивчає взаємодію ІЧ-випромінювання з 

речовинами. 

Інфрачервоному випромінюванню притаманна мала кількість енергії, тому 

його взаємодія з речовиною зумовлює зміну коливань окремих атомів і 

обертання молекул. Звичайно ІЧ-спектри поглинання реєструють в області 400 – 

4 000 см-1. Для графічного зображення спектрів по вертикалі відкладають 

величину поглинання (чи пропускання), по горизонталі – хвильове число. 

Під час пропускання ІЧ-випромінювання через речовину відбуваються 

коливальні рухи молекул і їх окремих фрагментів. При цьому ослаблюється 

інтенсивність світла, що пройшло через зразок. Однак поглинання відбувається 

не в усьому спектрі випромінювання, а лише за тих довжин хвиль, енергія яких 

відповідає енергії збудження коливань у досліджуваних молекулах. Отже, 

довжини хвиль (або частоти), за яких поглинання ІЧ-випромінювання 

максимальне, можуть свідчити про наявність у молекулах зразка тих чи інших 

функціональних груп та інших фрагментів, застосовних у різних галузях хімії 

для встановлення структури сполук (табл. 7). 

Існують спеціальні таблиці, що пов’язують частоти поглинання з 

наявністю  в  зразку  певних молекулярних фрагментів. Створено також бази ІЧ-

спектрів деяких класів сполук, які дозволяють автоматично порівнювати спектр 

невідомої аналізованої речовини з уже відомими і таким чином ідентифікувати 

цю речовину. 

В ІЧ-спектрах органічних сполук можна виділити три основні області: 

1) 4 000 – 2 500 см-1 – область  валентних  коливань  простих зв’язків X–H 

(O–H, N–H, C–H, S–H); 

2) 2 500 – 1 500 см-1 – область валентних коливань кратних зв’язків X=Y, 

X≡Y (C=C, C=O, C=N, C≡C,C≡N); 

3) 1 500 – 500 см-1 – область валентних коливань простих зв’язків X–Y  (C–

C, C–N, C–O) і деформаційних коливань простих зв’язків X–H (С–H, O–H, N–H). 



32 

 

Виділені області також називають «областю відбитків пальців», тому що 

положення та інтенсивність смуг поглинання в цьому діапазоні індивідуальні для 

кожної конкретної органічної сполуки. Тільки за повного збігу частот та 

інтенсивностей ліній у цій області ІЧ-спектра можна говорити про ідентичність 

порівнюваних об’єктів. 

У процесі  інтерпретації ІЧ-спектрів найбільш інформативні області частот 

2 500 – 1 500 см-1 і 4 000 – 2 500 см-1. Їх аналіз дозволяє визначити в структурі 

сполуки ненасичені фрагменти (C=C, C≡C, C=O, C=N, C≡N), ароматичні  та  

гетероароматичні  ядра.  Смуги   поглинання  в  області  частот  4 000 – 2 500 см-

1 дозволяють однозначно ідентифікувати такі функціональні групи, як O–H, N–

H, S–H, а також різні типи зв’язків вуглець – водень: C(sp3)–H, C(sp2)–H, C(sp)–H. 

За виявлення в них характеристичних смуг валентних коливань певних типів 

зв’язків треба додатково знайти смуги відповідних деформаційних коливань в 

області частот 1 500 – 500 см-1 (наприклад, у випадку зв’язків O–H, N–H, С–H). 

Звичайно кожному структурному фрагменту молекули, кожній 

функціональній групі відповідає кілька характеристичних смуг у різних областях 

спектра. Наявність смуг у кожній характерній для певної групи області спектра 

однозначно вказує на присутність цієї групи в досліджуваній сполуці. 

Сучасні спектрометри дозволяють реєструвати ІЧ-спектри газоподібних, 

рідких  і  твердих  зразків. Реєструють  ІЧ-спектри в кюветах, виготовлених із  

калій броміду KBr  або  натрій  хлориду  NaCl – матеріалів,  що  не  поглинають  

ІЧ-випромінювання в досліджуваному діапазоні. ІЧ-спектри записують у вигляді 

залежності  пропускання  ІЧ-випромінювання  (%)  від  хвильового  числа  ν = 1/λ 

(cм-1). 

Здебільшого ІЧ-спектри органічних та природних сполук реєструють або у 

вигляді розчинів речовин у хлороформі CHCl3, чотирихлористому вуглеці CCl4, 

сірковуглеці CS2, або у вигляді твердих прозорих таблеток, отриманих 

пресуванням під тиском дрібно розмеленої суміші речовини з калій бромідом. 

Іноді застосовують метод знімання ІЧ-спектра речовини у вигляді дрібно 

розтертої суспензії у вазеліновому або мінеральному маслі. У разі реєстрації ІЧ-

спектрів сполук у розчинах або суспензіях необхідно враховувати смуги 

поглинання розчинників.  

                                                                                                                       Таблиця 7 

Характеристичні частоти для деяких функціональних груп 

Хвильове число, см-1 Природа коливання Тип сполуки 

2 963, 2 872 Валентні –СН3 Насичені вуглеводні 

1 678 – 1 668    

 

Валентні –С=С– 

RHC=CHR’ (транс-ізомери) 

1 662 – 1 652 RHC=CHR’ (цис-ізомери) 

1 658 – 1 648 RR’C=CH2 

1 648 – 1638 RHC=CH2 

1 560 – 1 480 Коливання кільця Арени 

3 305 – 3 270 Валентні –С–Н Монозаміщені ацетилени 

1 470 – 1 420 Деформаційні –СН3 Похідні алкілбензолів 
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3 640 – 3 610 Валентні –О–Н Спирти, вода 

1 820 – 1 650 Валентні –С=О Карбонільні сполуки 

1 280 – 1 150 Валентні –С–О–С– Естери, лактони 

3 530, 3 415 Валентні вільної –NH2 Первинні аміни 

1 590 – 1 588 Деформаційні –N–H Первинні аміни 

 

Аналіз характеристичних смуг спектра дозволяє визначити наявність у 

сполуках структурних фрагментів і функціональних груп. Слід пам’ятати, що не 

всі наявні в ІЧ-спектрах смуги є характеристичні. 

Завдання до виконання роботи: розшифрувати ІЧ-спектри харчових 

добавок, наданих викладачем, визначити характеристичні функціональні групи. 

Обладнання: картки з ІЧ-спектрами і таблиці характеристичних 

коливальних частот. 

Хід роботи 

Отримані від викладача картки зі спектрами харчових добавок вклеюють у 

лабораторний журнал. Відзначають і виписують характеристичні частоти, за 

допомогою яких можна ідентифікувати перну харчову добавку, співвідносять їх 

з даними табл. 7. Роблять висновок про можливості методу ІЧ-спектроскопії для 

ідентифікації харчових добавок органічної природи.  

 

Запитання і завдання до захисту лабораторної роботи 

1. Назвіть три основні області, присутні в ІЧ-спектрах. 

2. Дайте визначення валентних та деформаційних коливань у молекулі 

речовини. Поясніть природу ІЧ-спектроскопії. 

3. Яку область називають у ІЧ-спектроскопії «областю відбитків пальців»? 

Яке її значення? 

4. Що являє собою в ІЧ-спектроскопії область характеристичних смуг? 

5. У який спосіб реєструють ІЧ-спектри органічних сполук? 

6. Як впливають домішки на ІЧ-спектри речовини? 

7. Яким чином розшифровують ІЧ-спектр органічної речовини? 

8. Назвіть прилади, застосовні в методі хроматографії для розділення 

суміші рідин. 

9. На якому явищі оснований люмінесцентний метод аналізу? 

10. Якими приладами послуговуються для визначення біологічно активних 

сполук у харчових продуктах? 

11. Які електрохімічні методи аналізу застосовують для дослідження 

харчових добавок? 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Вивчення законодавчих і нормативних документів з технічного 

регулювання та технологічного використання харчових добавок  

1.Ознайомитися із Законом України «Про безпечність та якість харчових 

продуктів»:  
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 опрацювати ст. 1 «Терміни та їх визначення»;  

 згідно із статтею навести визначення основних термінів (наприклад: 

харчовий продукт, харчова добавка). Дані занести до табл. 8; 

 опрацювати ст. 30 «Реєстрація харчових добавок для харчових 

продуктів»; 

 відповідно до статті анотовано навести інформацію про порядок 

реєстрації харчових добавок, як показано нижче. 

                                                                                                                       Таблиця 8 

Основні терміни 
Назва терміна Визначення терміна 

  

Порядок реєстрації харчових добавок визначений ___________________ 

__________________________________________________________________  

та здійснюваний таким чином_________________________________________ 

2. Дослідити структуру та змістове наповнення документа «Санітарні 

правила і норми по застосуванню харчових добавок»:  

 згідно з документом навести визначення основних термінів (харчові 

добавки, максимально допустимий рівень (МДР), барвники, емульгатори, 

загусники, консерванти та ін.). Інформацію подати у вигляді табл. 9; 

 згідно з документом анотовано викласти інформацію з п. 1 «Загальна 

частина» та п. 2 «Спеціальна частина», як наведено нижче; 

 вивчаючи «Санітарні правила і норми по застосуванню харчових 

добавок», ознайомитися з формою подання інформації указаного документа;  

 для двох – трьох видів харчових добавок (за вибором студента) навести 

витяг за формою, наведеною в табл. 10. 

Коротка характеристика п. 1 «Загальна частина»_____________________ 

____________________________________________________________________ 

Стисла характеристика п. 2 «Спеціальна частина»____________________ 

 

Таблиця 9 

Основні терміни та визначення 
Термін Визначення терміна 

Харчова добавка  

Максимально допустимий 

рівень 

 

Барвники  

Консерванти  

Емульгатори  

Загусники  

 

Таблиця 10 

Характеристика харчової добавки 
 

Е-індекс 

 

Харчова добавка 

 Застосування  

МДР, мг/кг 
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Технологічна 

функція 

у виробництві 

продукту 

     

3. Вивчити структуру та зміст документа ДСДУ 4518.2008 «Продукти 

харчові. Маркування для споживачів» (пп. 455.2, 5.10), викласти основні правила 

позначення харчових добавок на етикетках харчових продуктів. 

Харчові добавки на етикетці харчового продукту позначають таким чином: 

_____________________________________________________________ 

4. Ознайомитися зі структурою та змістовим наповненням каталогів фірм 

виробників та постачальників харчових добавок, усвідомити основні принципи 

роботи з каталогами. 

5. Застосовуючи набуті знання щодо загальних підходів до вибору 

харчових добавок у межах конкретних технологій виготовлення харчових 

продуктів, виконати ситуаційне завдання (за варіантами), вихідні дані до якого 

наведено в дод. А.  

Алгоритм вибору харчової добавки для застосування її в технології 

виготовлення харчового продукту полягає в такому: 

  за навчальною та спеціальною літературою ознайомитися із загальною 

інформацією про певну харчову добавку, зокрема вивчити класифікацію, 

номенклатуру, фізико-хімічні властивості, переваги та недоліки харчової 

добавки в межах групи, особливості технологічного застосування, ефективність 

дії в технологічній схемі; 

  з   існуючого   переліку   харчових   добавок    певної    групи   вибрати  2 

– 3 добавки, найбільш ефективні в розглядуваній технології (з огляду на 

натуральність, властивості, механізм дії та ін.);  

  відповідно до законодавчого документа «Санітарні правила і норми по 

застосуванню харчових добавок» визначити можливість їх використання в 

досліджуваній технології, вказати МДР добавок у складі харчової продукції; 

  розробити паспорт на харчову добавку, в якому узагальнити інформацію 

щодо її властивостей, технології отримання, технологічного застосування, 

технічного регулювання, виробників та ін. Узагальнити інформацію про вибрану 

харчову добавку та навести її у вигляді документа «Паспорт харчової добавки» 

(дод. Б).  

5. Зробити висновки про технічне регулювання та технологічне 

застосування харчових добавок у складі харчових продуктів і їх гігієнічне 

регламентування на підставі обраної харчової добавки. 

 

Визначення максимально допустимого рівня  

застосування харчових добавок 

1. Дослідити асортимент продукції, етикетки і заповнити табл. 11. Зробити 

скриншоти 10 етикеток. 

Таблиця 11 

Відомості про харчову добавку 
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Харчовий 

продукт 

Виробник  Інформація 

етикетки  

Функціональне 

призначення 

Натуральне чи 

синтетичне 

походження 

Хімічна 

природа 

 

      

 

2. Послуговуючись довідковою літературою, заповнити табл. 12 (20 

найменувань). 

                                         Таблиця 12  

Характеристика харчової добавки 

Найменування Характеристика добавки 
Сфера 

застосування 

 

Дозування 

  .  

 

3. Заповнити табл. 3. Користуючись літературними джерелами і даними, 

внесеними до табл. 13, заповнити табл. 14. Таблиці заповнити, вибираючи 

продукт з кожної групи товарів. 

                                                                                                                      Таблиця 13 

Харчові добавки, використовні в найбільш важливих групах продуктів 

Продукт 

         

          
Примітка. «++» – харчова добавка застосовують часто; «+» – рідко; «(+)» – у виняткових випадках; 

«-» – не застосовують. 

                                                                                                                     Таблиця 14 

Обґрунтування внесення добавок із дозволених у харчовій промисловості 

Харчова 

добавка 

Зовнішній 

вигляд 

Допустима 

добова доза 

(ДДД), мг/кг 

Технологічна 

функція 

Застосування у 

виробництві 

продукту 

МДР, 

 мг/кг 

      

  

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Гуров, А.Н. Методы оценки эмульгирующих свойств пищевых белков 

[Текст] /А.Н.Гуров // Пищевая и перерабатывающая пром-сть. – 1987. – № 1. – С. 

61 – 63. 

ДСТУ 4518:2008. «Продукти харчові. Маркування для споживачів. 

Загальні правила» [Текст]: (з поправками та Зміною № 1). – К.: 

Держспоживстандарт України, 2010. – 41 с.  

Закон України № 2809-IV вiд 6 вересня 2005 р. «Про безпечність та якість 

харчових продуктів» [Текст] // Відом. Верхов. Ради. – 2005. – № 50. – 

Ст. 533. 

Кафка, Б.В. Технологический контроль кондитерского производства 

[Текст] / Б.В. Кафка, И.С. Лурье, – М.: Пищевая пром-сть, 1967. – 399 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4844-17#n42
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4844-17#n42


37 

 

Ластухін, Ю.О. Харчові добавки. Е-коди. Будова. Одержання. Властивості 

[Текст]: навч. посіб./ Ю.О. Ластухін. – Л.: Центр Європи, 2009. – 836 с. 

Люк, Э. Консерванты в пищевой промышленности [Текст]: пер. с нем. /  

Э. Люк, М. Ягер. – 3-е изд. – СПб.: ГИОРД, 2000. – 256 с.  

Нечаев, А.П. Пищевые добавки [Текст] /А.П. Нечаев, А.А. Кочеткова, А.Н. 

Зайцев. – М.: Колос, 2001. – 256 с.  

Новые   методы   оценки  эмульгирующих  свойств  белков  [Текст]  /  А.И. 

Гуров [и др.] // Труды Всесоюз. совещ. «Физическая химия структурирования 

пищевых белков». – Таллин: Таллин. политехн. ин-т, 1983. – С. 648 – 649. 

Производство желейной и взбивной продукции с использованием 

модификаторов [Текст]: монография / Ф.В. Перцевой [и др.]; / под ред.  

Ф.В. Перцевого. – Д.: Пороги, 2003. – 201 с. 

Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок [Текст]: 

(наказ МОЗ України № 222) [Електронний ресурс]. – Введ. 1996 – 23 – 06. – 

Режим доступу: www.//zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0715-96. – Загол. з екрана. 

Сарафанова, Л.А. Пищевые добавки [Текст] / Л. А. Сарафанова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – СПб.: ГИОРД, 2004. – 808 с. 

Смирнов, В.Е. Пищевые красители [Текст] / В.Е. Смирнов. – СПб.: 

Профессия, 2009. – 352 с. 

Тимошенко, В.С. Харчові добавки [Текст]: довідник / упоряд. В.С.Тимошенко; 

за заг. ред. В.Л. Іванова. – Л.: НТЦ «Леонорм-стандарт», 2002. – 144 с.  

Фармацевтична хімія [Текст]: підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл.  

і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. ІІІ – ІV рівнів акредитації / за заг. ред.  

П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова кн., 2008. – 560 с. 

Филлипс, Г.О. Справочник по гидроколлоидам / Г.О. Филлипс,  

П.А. Вильямс; пер. с англ. под ред. А.А. Кочетковой и Л.А. Сарафановой. – СПб.: 

ГИОРД, 2006. – 536 с. 

Штокало, М.Й. Молекулярно-абсорбційний спектральний аналіз [Текст]: 

навч.посіб. / М.Й. Штокало, Є.Є. Костенко, О.М.Бутенко. – Вінниця: Нова кн., 

2005. – 96 с. 
 

ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Ситуаційне завдання  

Обрати харчову добавку для виробництва харчової продукції для 

забезпечення певної мети (за варіантом). Завдання виконує окремий студент. 

Вихідні дані до виконання ситуаційного завдання наведено нижче. 

 
Номер 

варіанта 

Назва харчових 

 продуктів 

Мета, якої потрібно досягти Назва харчової добавки, 

яку треба обрати 

1 Соуси емульсійного 

типу 

Формування емульсійної 

структури 

Емульгатор 
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2 Соуси емульсійного 

типу 

Забезпечення мікробіологічної 

стабільності впродовж 

зберігання 

Консервант 

3 Ковбасні вироби Покращення зовнішнього 

вигляду 

Барвник 

4 Ковбасні вироби Формування смакових  

та ароматичних властивостей 

Підсилювач смаку 

5 Напої безалкогольні Формування смакових та 

ароматичних властивостей 

Підсолоджувач 

6 Напої безалкогольні Покращення зовнішнього 

вигляду 

Барвник натуральний 

7 Напої безалкогольні Забезпечення мікробіологічної 

стабільності впродовж 

зберігання 

Консервант 

8 Борошняні 

кондитерські вироби 

Прискорення технологічного 

процесу 

Розпушувач 

9 Борошняні 

кондитерські вироби 

Подовження терміну 

зберігання 

Антиокисник  

10 Борошняні 

кондитерські вироби 

Отримання продукції  

зі зниженою харчовою 

цінністю 

Цукрозамінник 

11. М’ясні вироби Регулювання функціонально-

технологічних властивостей 

Вологоутримувальний 

агент 

12 Напівфабрикати  

з плодоовочевої 

сировини 

Покращення зовнішнього 

вигляду 

Стабілізатор кольору 

13 Снеки Формування смакових  

і ароматичних властивостей 

Підсилювач смаку 

14 Спреди Формування емульсійної 

структури 

Стабілізатори 

15 Продукти 

кисломолочні 

Формування текстури Загусник 

16 Десертна продукція  

на основі плодово-

ягідної сировини 

Формування желеподібної 

структури 

Гелеутворювач 

 

 

Додаток Б 

ПАСПОРТ 

на харчову добавку_____________________, заплановану до використання в 

складі ______________________ з метою ________________________ 

 
Показник Характеристика 

Назва харчової добавки  

Е-індекс  

Будова  

Структурна формула  

Хімічна назва  

Фізико-хімічні властивості  



39 

 

Гігієнічні норми МДР (за 

СанПіНом) 

 

Добування  

Технологічне застосування  

Виробники та постачальники  

Позначення на етикетках харчових 

продуктів 

 

Інші властивості  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ 

Вступ  3 

Правила безпеки під час роботи в лабораторії 

Класифікація харчових добавок 

3 

5 

Тема 1. Харчові добавки, що покращують зовнішний вигляд харчових 

продуктів 

 

7 

      Лабораторна робота 1. Одержання натуральних барвників із рослинної      

      сировини 

     Лабораторна робота  2. Приготування та аналіз натурального харчового   

     барвника карамельного колеру Е150а 

 

7 

 

12 

Тема 2. Харчові добавки, які подовжують термін зберігання харчових 

продуктів 

 

15 
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      Лабораторна робота  3. Визначення вмісту бензойної кислоти в  

      харчових продуктах 

 

16 

Тема 3. Харчові добавки, що регулюють кислотність та запобігають 

злежуванню  харчових продуктів 

      Лабораторна робота 4. Гравіметричне визначення сульфат-іонів   

      у харчових добавках E514 та E515 

 

19 

 

19 

      Лабораторна робота 5.Визначення кількісного вмісту харчових добавок  

       Е524 і Е500 у суміші 

Тема 4. Харчові добавки, застосовні для формування структури та 

регулювання текстури харчових продуктів 

       Лабораторна робота 6. Дослідження розчинності та поверхневого  

       натягу розчинів піноутворювачів та емульгаторів 

Тема 5. Методи визначення харчових добавок у продуктах 

 

21 

 

24 

 

25 

28 

      Лабораторна робота  7. ІЧ-спектроскопічна ідентифікація харчових  

      добавок за наявністю функціональних груп 

Індивідуальні завдання 

      Вивчення законодавчих  і нормативних документів з технічного  

      регулювання та технологічного використання харчових добавок 

      Визначення максимально допустимого рівня застосування харчових  

      добавок 

 

31 

34 

 

34 

 

36 

Список рекомендованої літератури  

Додатки 
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	2019
	7. Від яких чинників залежить вміст барвника в коренеплодах столового буряку?
	8. Перелічіть фактори, що визначають залежить інтенсивність забарвлення свіжого бурякового соку?
	Карамелі мають високу редукувальну здатність та інтенсивність світлопоглинання, яка збільшується пропорційно ступеню дегідратації. Продукти першого та другого ступенів дегідратації мають максимум світлопоглинання задовжини світлової хвилі 225 – 235 нм...
	Подальша термічна дегідратація ангідридів сахарози (втрата молекулою сахарози трьох молекул води) приводить до утворення оксиметилфурфуролу, який зазнає змін: він або ускладнює свою молекулу зі збереженням гексозовуглеводневого скелета, утворюючи при ...
	У присутності повітря під час термічного розкладу сахарози утворюються також такі продукти окиснення, як ацетон та інші маловивчені сполуки.
	Із продуктів карамелізації найбільш цінні складові речовини колеру – бурозабарвлені водорозчинні ангідриди карамелан і карамелін.
	На підприємствах колер готують у колероварильних казанах з електричним обігріванням, які встановлюють в ізольованому приміщенні зі штучною вентиляцією, оскільки гази, що виділяються в процесі варіння колеру, діють на очі і дихальну систему. Для варінн...
	Таблиця 4
	Властивості карамелей
	Після  закінчення  варіння  масі  дають  охолонути  до  температури 60 – 65  С, додають до неї гарячу воду в кількості, необхідній для отримання 79 – 81%-го розчину. Вихід колеру, що містить 20 % води, становить 108 % від маси цукру. Правильно пригото...
	Властивості цукрового колеру
	Органолептичні властивості: в’язка рідина або тверда речовина від темно-коричневого до чорного кольору із запахом паленого цукру і гірким смаком.
	Фізико-хімічні властивості. Цукровий колер добре змішується з водою, майже не розчиняється в спирті, не розчиняється у жирах. Світло- і термостійкість (до температури 150  С) дуже високі. Цукровий колер має високу мікробіологічну стабільність.
	Застосування цукрового колеру. Гігієнічні норми для харчової добавки Е150а (ДДД – допустима добова доза) не уточнені. Цукровий колер дозволено в шести стандартах на харчові продукти як барвник: джеми, варення, желе – в кількості до 200 мг/кг; солоні о...
	Застосування цукрового колеру як барвника дозволено у виробництві пива, сидру, оцту, деяких вин і ароматизованих напоїв на винній основі, гірких содових напоїв, гіркого вина, овочів в оцті, розсолі або маслі, джему, желе, мармеладу та інших подібних п...
	Завдання до виконання роботи: розрахувати кількість цукру-піску, води  й жиру, необхідну для приготування цукрового колеру; виготовити цукровий колер; провести аналіз цукрового колеру.
	Реактиви: 0,1 Н розчин йоду, вода дистильована.
	Обладнання: рефрактометр РПЛ-3, фільтрувальний папір, скляна паличка, ваги лабораторні, склянка, градуйована піпетка, плитка, ківш, лопатка.
	Приготування колеру. Зважений цукор завантажують у ківш, змочують окропом і ставлять на розігріту плитку (нагрів має бути максимальним). Під час нагрівання цукор перемішують дерев’яною лопаткою з довгою ручкою, при цьому він плавиться і поступово пере...
	Визначення екстрактивних речовин. Кілька крапель колеру поміщають між освітлювальною та вимірювальною призмами рефрактометра, при цьому паличка не має торкатися призм. Знімають показання, за необхідності враховують поправку на температуру. Відразу ж п...
	Визначення кольоровості. Колір 100 см3 1%-го розчину колеру вважають еквівалентним кольору 0,1 Н розчину йоду.
	Зразок колеру (масою близько 1 г) розчиняють у 99 см3 дистильованої води; 50 см3 отриманого розчину вносять у циліндр або колориметричну склянку; 47 – 48 см3дистильованої води наливають в інший циліндр або колориметричну склянку, додають по краплях за...
	К = 2V,
	де К  – кольоровість колеру, см3 0,1 H  розчину I2;
	V – об’єм витраченого на титрування 0,1 H розчину йоду, см3.
	1. Назвіть основні способи отримання і сфери застосування карамельного колеру (Е150).
	2. Яка реакція лежить в основі утворення цукрового колеру?
	3. Назвіть продукти карамелізації цукрів?
	4. Яку речовину використовують для зниження спінювання колеру  в процесі його приготування?
	5. У який спосіб оцінюють кольоровість цукрового колеру?
	Консерванти запобігають мікробному псуванню продуктів. Механізм дії консервантів на мікроорганізми різноманітний. Так, можна виділити:
	 консерванти, що пригнічують певну фазу проростання спор грибків;
	 консерванти, що знижують активність води в субстраті і тим самим пригнічують ріст і розвиток мікроорганізмів.
	Кількість консерванту регламентована стандартами, оскільки поведінка цих речовин в організмі неоднозначна. Їх застосування дозволено тільки тоді, коли вони технологічно необхідні, не становлять ризику для здоров’я і використовні в інтересах споживача....
	1) нерозчинні речовини, які переважно проходять незмінними через кишечник;
	2) речовини, які всмоктуються зі шлунково-кишкового тракту, але хімічного перетворення не зазнають. Вони не утворюють токсичних метаболітів і виводяться з організму через нирки;
	3) речовини, що всмоктуються зі шлунково-кишкового тракту, але після біохімічного розкладу виводяться з організму. На першому етапі вони окиснюються, на другому – набувають гідрофільності (зв’язуючись із глюкуроновою, сульфатною, фосфатною кислотами),...
	4) речовини, що всмоктуються і метаболізуються подібно до речовин третьої групи, але їх виведення або виведення їх метаболітів відбувається повільно. Це, наприклад, борна і саліцилова кислоти;
	5) речовини, які після всмоктування організм використовує так само, як і звичайні поживні речовини. Вони зазнають біохімічного розкладу подібно до білків, жирів, вуглеводів. Такі, наприклад, пропіонова і сорбінова кислоти.
	ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ БЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ
	Бензойну кислоту С6Н5СООН і її натрієву сіль (бензоат натрію) С6Н5СООNa застосовують в концентраціях до 0,1 % для консервування різних харчових продуктів. Структурна формула бензойної кислоти має такий вигляд:
	Незважаючи на низький консервувальний ефект, бензоат натрію застосовують частіше, ніж кислоту, через кращу розчинність його у воді. Ефективність консерванту підвищується в кислому середовищі (рівень pH, менший 5). Активність його проти дріжджів вища, ...
	Завдання до виконання роботи: здійснити кількісне визначення бензойної кислоти.
	Реактиви: 15%-й розчин калій гексаціаноферату (ІІ) K4[Fe(CN)6]; 30%-й розчин  сульфату  цинку  ZnSО4; 10%-й  розчин хлоридної кислоти; хлороформ; 95%-й етиловий спирт; фенолфталеїн; 0,05 M розчин натрій гідроксиду; 10%-й розчин натрій гідроксиду.
	Обладнання: мірні колби на 250 мл; фільтрувальний папір, скляна паличка, ваги лабораторні, склянка, градуйована піпетка, ділильна лійка.
	Метод визначення бензойної кислоти і бензоату натрію полягає у виконанні таких дій:
	1) приготування водної витяжки з досліджуваного продукту;
	2) осадження з неї білкових речовин;
	3) екстракція бензойної кислоти з водної витяжки хлороформом  із подальшим титруванням.
	Для проведення аналізу готують водну витяжку в мірній колбі на 250 мл із наважки продукту масою 20 – 50 г [якщо продукт твердий, його подрібнюють, додають по краплях 10%-й розчин NaOH до утворення лужного середовища (перевіряють індикаторним папером)]...
	Потім 100 мл фільтрату поміщають у ділильну лійку, нейтралізують розчином НСl до нейтральної реакції, після чого додають ще 5 мл НСl. Бензойну кислоту екстрагують чотири рази хлороформом по 40 – 50 мл; тривалість кожної екстракції становить 15 – 20 хв...
	Після кожної екстракції витяжку збирають в одну колбу і потім відганяють 3/4 об’єму хлороформу на водяній бані за температури 65  С, після чого залишок витяжки переносять у фарфорову чашку і випарюють до сухого стану за температури 40 – 50  С.
	У разі потрапляння у витяжку водного шару шар хлороформу промивають дистильованою водою (два рази по 5 мл).
	Залишок бензойної кислоти в чашці розчиняють у 30 – 50 мл спирту (нейтралізованого за фенолфталеїном), додають 10 мл дистильованої води,  2 – 3 краплі фенолфталеїну і титрують 0,05 M розчином NaOН. Враховують, що  1 мл розчину NaOH відповідає 0,0061 г...
	Масова частка бензойної кислоти (%) складає
	Х = ,𝟏𝟎𝟎𝑽𝑪𝑴,𝑽-𝟏.-𝟏𝟎𝟎𝟎,𝑽-𝟐.𝒎.,
	де V – об’єм розчину NaOH, витраченого на титрування, мл;
	С – молярна концентрація розчину NaOH, моль/л;
	М – молекулярна маса бензойної кислоти, г/моль;
	V1 – загальний обсяг приготованого розчину, мл;
	V2 – об’єм фільтрату, взятого для екстракції хлороформом, мл;
	m – маса наважки продукту, г.
	1. Розкрийте суть методу визначення бензойної кислоти.
	2. Назвіть розчини, застосовні для осадження білкових речовин?
	3. Якою речовиною екстрагують бензойну кислоту з водної витяжки?
	4. З якою метою використовують розчин HCl?
	5. У якій речовині розчиняють залишок бензойної кислоти?
	6. Розкрийте принцип дії консервантів.
	7. З якою метою вводять консерванти в харчові продукти?
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