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Молочна та харчова промисловість переживають велику технологічну та 

соціологічну революцію. Немає кращого прикладу, ніж різкі зміни, які 

відбуваються у доступності різноманітних продуктів і виборі споживачів. 

Існують різні типи технологій інкапсуляції, які можна використовувати в 

харчовій промисловості. Використання різних технологій інкапсуляції для 

захисту здорових інгредієнтів дозволило досягти високої ефективності 

інгредієнтів. Переваги мікроінкапсуляції відкрили нові можливості, які 

можуть змінити переробку молочних та інших харчових продуктів. 

Мікроінкапсуляція може допомогти розробити текстуру харчових 

компонентів, інкапсулювати харчові компоненти або добавки, розвинути нові 

смаки та відчуття, контролювати вивільнення ароматів і підвищити 

біодоступність поживних компонентів. 

Споживачі вимагають свіжих, справжніх, зручних і смачних продуктів 

харчування. Щоб отримати вигоду та зберегти лідерство в молочній і харчовій 

промисловості, потрібна нова передова технологія. Функція мікроінкапсуляції 

в харчовій обробці, як правило, полягає в консервуванні їжі. Існують різні 

типи технологій інкапсуляції, які можна використовувати в харчовій 

промисловості. Використання різних технологій інкапсуляції для захисту 

здорових інгредієнтів дозволило досягти високої ефективності інгредієнтів. Це 
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залежить не тільки від розробки або вибору правильної техніки інкапсуляції, 

але також вимагає досвіду в обробці харчових продуктів. 

 
Рис.1. Приклади мікрокапсул і макрокапсул [1]. 

Мікрокапсуляція визначається як технологія пакування твердих 

речовин, рідин або газоподібних матеріалів у мініатюрні герметичні капсули, 

виготовлені з харчових біологічно розкладних полімерів, які можуть 

вивільняти свій вміст із контрольованою швидкістю за певних умов. Продукт, 

отриманий цим процесом, називається мікрокапсула/мікросфера. Це два типи: 

мікрокапсула (діаметр частинок 3-800 мкм), макрокапсула (більше 1000 мкм) 

[1,2]. Матеріал з покриттям називається основним матеріалом, активне 

заповнення - внутрішня фаза. Матеріалом покриття може бути капсула або 

оболонка (рис.1). 

Капсулюючий агент повинен мати певні ідеальні характеристики 

залежно від цілей і вимог, процесу інкапсуляції, хімічних характеристик 

матеріалу серцевини. Деякі загальні характеристики інкапсулюючих агентів 

полягають у тому, що він нерозчинний і не реагує з матеріалом серцевини, має 

розчинність у харчовій системі кінцевого продукту та може витримувати 

високотемпературну обробку. Деякі типові агенти інкапсуляції - це декстрани, 

камеді, крохмаль, похідні целюлози, полісахариди з вільними карбоксильними 

групами, такими як альгінова кислота та білки. 

Однією з істотних сфер використання харчових біорозкладних полімерів 

є мікроінкапсулювання харчових добавок (таких як вуглеводи, амінокислоти, 

вітаміни та електроліти) з контрольованим вивільненням. Харчові добавки 

можуть доставлятися переважно тривалим і розширеним способом для 

досягнення максимальної спортивної продуктивності та відновлення. 

Наприклад, композиція може вивільняти харчові добавки, такі як лактоза, так 

що швидкість поглинання та окислення екзогенних вуглеводів збільшується 

під час тренування. 

Відомо [4], що лактоза є кращим вуглеводом для немовлят і дітей 

раннього віку, оскільки вона (1) діє як чудове джерело енергії з повільним 

вивільненням; (2) можливо, сприяє (у немовлят) синтезу складних 

глікозильованих макромолекул шляхом забезпечення будівельних блоків 

глюкози та галактози; (3) не викликає ефекту винагороди після споживання; 

(4) має низький карієсогенний ефект і (5) впливає на формування мікробіоти 

кишечника. 

Основною метою нашого проекту є розробка нової технології 

обмеження швидкості дифузії мікрокапсулованих дисахаридів (лактози та 

сахарози) у водних розчинах. Наше попереднє дослідження показало, що для 

цієї мети можна успішно використовувати харчовий біорозкладний полімер, 
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такий як карбоксиметилцелюлоза, зшитий катіонами алюмінію. 

Продемонстровано, що мікрокапсульована лактоза стабільна протягом кількох 

місяців і залишається легко засвоюваною при споживанні. Зокрема, показано, 

що швидкість дифузії дисахаридів в навколишнє водне середовище в 5-10 

разів повільніше, ніж швидкість дифузії для того ж матеріалу, 

інкапсульованого в стандартну альгінатну кульку, зшиту катіонами кальцію. 

Крім того показано, що оболонка капсули стабільна в діапазоні pH від 3,5 до 

5,0. Слід зазначити, що запропонований процес має ряд переваг, таких як 

використання недорогого, нетоксичного та біологічно розкладного 

алюмінієвого КМЦ та проста техніка приготування. 

Аналіз літератури, пов’язаної із застосуванням методів 

мікроінкапсуляції, показує, що існують принаймні два перспективні підходи 

до створення матеріалів із бажаними властивостями: 

1. Полімерні багатошарові конструкції. 

2. Мікроінкапсуляція на основі карбоксилвмісних полімерів, таких як 

карбоксиметилцелюлоза. 

В роботі розглядаються основи двох типів матеріалів та аналізуються їх 

переваги та недоліки з точки зору доцільності застосування. 

Водневий зв’язок є ключовим у визначенні вторинної структури 

біологічних молекул, таких як білки, нуклеїнові кислоти, ліпідні мембрани. 

Властивості таких матеріалів, що збираються самостійно, сильно реагують на 

подразники навколишнього середовища, такі як рН, температура або 

розчинник [3,5]. Іншим типом самозбірки з водневими зв’язками є полімерно-

полімерні самозбірки, або комплекси з водневими зв’язками. У таких 

структурах два спочатку розчинних полімери зв’язуються в комплексі за 

допомогою множинних водневих зв’язків уздовж остова полімеру, і 

нерозчинний продукт утворюється, коли молярне співвідношення мономерних 

ланок не дуже відрізняється від одиниці. Водневі полімерні комплекси у 

водних розчинах мають досліджували протягом кількох десятиліть, але 

осадження таких комплексів на поверхні шляхом простого осадження 

призводить до поганого контролю якості та товщини плівки. 

В огляді на цю тему ми зосередили увагу на плівках, пов’язаних з 

водневими зв’язками, отриманих шляхом самозбірки з нейтрального полімеру 

та слабкого поліелектроліту у водному розчині. Використання слабких 

поліелектролітів дозволяє контролювати властивості плівки за допомогою 

змін рН.  
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Машинобудівний комплекс займається випуском величезної кількості 

різноманітних технологічних машин, для виробництва яких використовують 

різні сировинні та технологічні ресурси. Саме цим зумовлена значна кількість 

екологічних проблем, притаманних більшості галузей машинобудування. Але 

слід відзначити, що на проблеми екологічного характеру впливає не стільки 

виробничий профіль заводів, скільки технічний рівень виробництва [1, 2]. 

Наприклад, механічна обробка конструкційних матеріалів виконується 

за допомогою металорізальних верстатів, використання котрих призводить до 

утворення твердих відходів (стружки). Ці відходи частково потрапляють до 

атмосфери та стічних вод. До того ж висока частка відходів, що оброблюються 

різанням, не сприяє раціональному використанню ресурсів. 

Найбільш екологічно небезпечним залишається гальванічне 

виробництво та нанесення лакофарбових покриттів, без яких 

машинобудування не може обійтися. На даних виробництвах застосовуються 

кислоти та солі важких металів. Відходи таких виробництв не можуть бути 

утилізовані на загальнодоступних місцевих звалищах. Вони вимагають 

спеціальних полігонів для захоронення. Однак, досить часто такі шкідливі та 

небезпечні відходи після накопичення на території заводу, змішуються із 

іншими відходами та скидаються у стічні води. 

При нанесенні лакофарбових покриттів залишається порівняно незначна 

кількість відходів, але вони являють собою доволі складні хімічні з’єднання та 

утворюють високотоксичні викиди. 

Найбільш глобальні проблеми екології, що є наслідком 

машинобудівного виробництва, такі: 

- виснаження сировинних ресурсів; 
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