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ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 
Мубрам будани мавзӯи таҳқиқот 

Яке аз самтҳои муҳими баланд бардоштани самаранокии истеҳсолоти 
муосир эҷоди технологияҳои каммасраф, ҷалби васеи захираҳои дуюмбора, 
аз ҷумла партобҳои пектиндори истеҳсолоти шарбат ва шакар, техноло-
гияҳои навоварона бо истифодаи моделонии математикии равандҳо ва 
пешбинии сифати маҳсулот мебошад. 

Фановариҳои иттилоотиии компютерӣ имкониятҳои васеи моделониро 
фароҳам оварданд ва имрӯз фаъолияти илмӣ-пажуҳишӣ ва лоиҳакашии 
равандҳои технологиро бе истифодаи услубшиносӣ ва воситаҳои муосири 
эҷод ва корбурди моделҳо тасаввур намудан душвор аст. Дар шароити бо-
заргонӣ пешбурди бомуваффақияти тиҷорат оптимизатсияи тамоми ра-
ванди истеҳсолотро барои камтарсозии хароҷоти истеҳсолот талаб мена-
мояд.  Дар корхонаҳои коркардӣ ҷустуҷӯи технологияҳои нав дар  коркарди 
маҳсулот нисбат ба усулҳои пешинаи истеҳсол идома дорад. 

Ҳарчанд пойгоҳи зарурии ашѐи хом вуҷуд дорад, вазифаи дар саноат 
ба даст овардани пектин аз партобҳои саноати хӯроквории кишвар ҳалли 
амалии худро ҳанӯз пайдо накардааст. Сабаби ин дар мураккабии раванди 
истеҳсол ва номукаммалии технологияҳои мавҷуда мебошад, махсусан дар 
зинаи гидролиз-истихроҷ ва тоза намудани гидролизати пектинӣ, ки дар 
коркарди намудҳои гуногуни ашѐи хом бархурди инфиродиро талаб мена-
мояд. Бинобар ин таҳқиқи мукаммали доираи васеи сарчашмаҳои ашѐи 
хом, таъсири параметрҳои равандҳои технологии истеҳсолот ва коркарди 
моделҳои илман собитшудаи идораи раванди истеҳсоли пектинҳои полиса-
харидӣ (ПП) бо маҷмӯаи хусусиятҳои корфармоӣ, ки ба мустаҳкамсозии 
тандурустии инсон равона шудааст, зарур мебошад. 

Воқеияти мавзӯи интихобшуда боз бо он тасдиқ карда меавад, ки 
коркарди технологияи ба даст овардани ПП аз партобҳои саноати хӯро-
кворӣ ба Стратегияи рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм ва 
техника барои солҳои 2011-2020 дохил карда шудааст. Ҳалли ин 
масъала ба рушди иқтисодиѐт ва таъмини бехатарии озуқавории кишвар 
равона карда шудааст. 

Дар замони ҳозира якчанд модели идоракунии равандҳои фановарии 
истеҳсоли ПП аз ашѐи хоми гуногун вуҷуд доранд. Дар баробари ин, кор-
карди усулҳои нави беҳтарсозӣ ва оптимизатсияи равандҳои технологии 
истеҳсоли ПП, пешгӯии параметрҳои физикӣ-химиявӣ дар асоси истифо-
даи моделҳои математикӣ вазифаи муҳим ба шумор меравад. 

Кор мувофиқи нақшаҳои КИТ Институти кимиѐи ба номи 
В.И. Никитини Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Маводҳои по-
лимерии бастагӣ дар асоси захираҳои дуввумӣ маҳсулоти растанӣ ва хӯро-
ка” (ГР №0102ТД926) солҳои 2011- 2015 иҷро карда шудааст. 
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Мақсад ва вазифаҳои кор 
Мақсади кор оптимизатсияи параметрҳои физикӣ-химиявӣ ва техно-

логияи равандҳои гидролиз-истихроҷ, тозакунӣ, хушккунии маҳлули пек-
тинӣ барои ба даст овардани ПП аз ашѐҳои хоми гуногун бо хусусиятҳои 
додашудаи истеъмолӣ бо роҳи моделонии тамоми раванди давраи техноло-
гия мебошад. 

Бо назардошти ин мақсад вазифаҳои зерин гузошта шуданд: 
 Интихоби ашѐи хом, усулҳо ва оптимизатсияи равандҳои коркарди 

пешакии он; 
 Моделонӣ ва оптимизатсияи  параметрҳои раванди гидролиз-

истихроҷи ПП; 
 Моделонӣ ва оптимизатсияи параметрҳои раванди тозакунии гид-

ролизати пектинӣ; 
 Оптимизатсияи параметрҳои равандҳои хушккунии маҳлули пек-

тинӣ; 
 Баҳогузории самаранокии моделҳои коркардшудаи раванди ба даст 

овардани полисахаридҳои пектинӣ, пешгӯии параметрҳои физикӣ-
химиявии маҳсулоти ҳосилшуда; 

 Насби коллектори офтобии иловагӣ бо мақсади навсозии хушкку-
наки заррарез. 
 

Навовариҳои илмии кор: 
 дар асоси коркарди додашудаҳои таҷрибавӣ бо ѐрии таҳлилҳои 

пасрафтӣ ва таҷзиявӣ параметрҳои оптималии раванди гидролиз 
муқаррар карда шудаанд: ҳарорат ва давомнокии раванди гидро-
лиз-истихроҷи ПП барои намудҳои алоҳидаи ашѐи хом. 

 бори нахуст муқаррар карда шуд, ки дар ҳалли якҷояи системаи 
баробариҳои дифференсиалӣ, ки раванди технологии диаултрафил-
тратсия, маҳсулнокии таҷҳизоти филтратсиониро аз ҳисоби зиѐд 
намудани шиддатнокии шустушӯй метавон зиѐд намуд. 

 дар асоси модели математикии коркардшудаи раванди хушккунӣ 
дар шакли баробариҳои дифференсиалии тавозуни гармӣ пара-
метрҳои оптималии танзими раванди хушккунии маҳлули пектинӣ 
пайдо карда шуданд. 

 дар асоси таҳқиқотҳои гузаронидашудаи зинаҳои алоҳидаи ҳалқаи 
фановарии истеҳсоли пектин ва хароҷоти ҷараѐни массаҳо байни 
ҷузъҳо, модели математикии раванди технологии истеҳсоли пектин  
дар синфи моделҳои худпастравии миѐнаи лағзандаи ҳамгароида 
коркард шудааст ва дар асоси ин нақшаи принсипалии идоракунии 
истеҳсоли пектин коркард шудааст. 
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 коллектори иловагии офтобӣ коркард шудааст ва патенти он ги-
рифта шудааст, ки дар вақтҳои равшани шабонарӯз истифода бурда 
мешавад, гармидиҳаки барқиро дар хушккунии афшураҳои моеъи 
растанӣ дар таҷҳизоти пошанда иваз менамояд, ки ба сарфаи энер-
гия мусоидат менамояд. 
 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии кор 
Бо роҳи таҳлили системавии параметрҳои физикӣ-химиявӣ ва техно-

логияи ПП, ки бо тарзи нави гидролиз-истихроҷ ба даст омадаанд, алоқаи 
байниҳамдигарии параметрҳои таъсиррасонандаи пайдо карда шудааст, 
яъне ҳарорат ва давомнокии раванд дар нишондиҳандаҳои асосии сифатии 
маҳсулоти тайѐр. Истифодаи усули навоваронаи флеш-гидролиз нисбат ба 
усулҳои анъанавӣ имкон медиҳад, ки гидролиз-истихроҷи ашѐ бе алоқаи 
дурудароз бо ҳарорати баланд ва муҳити номуносиб бе тағйир додани па-
раметрҳои технологии раванд гузаронида шавад ва ин имкон медиҳад, ки 
равандҳои энергияталаб ва гаронарзиш дар истеҳсоли пектин кам карда 
шаванд.  Тарзи пешниҳодшуда имкон медиҳад, ки пектини массаи молеку-
ляриаш ва нигаҳдории ҷузъи асосиаш  параметрҳои оптималидошта ба 
даст оварда шавад.  Дар асоси пешгӯии таҷриба бо ѐрии таҳлилҳои 
пасрафтӣ ва таҷзиявӣ параметрҳои оптималии раванди гидролиз-истихроҷ 
муқаррар карда шудаанд: ҳарорати раванди гидролиз-истихроҷ ва да-
вомнокии раванд барои намуди алоҳидаи ашѐи хом. 

Бо истифодаи диаултрафилтратсия (ДУФ) дар истеҳсоли пектин зиѐд-
шавии массаи молекулярӣ ва афзоиши шиддати маҳсулоти ниҳоӣ ба му-
шоҳида мерасад. Ҷорӣ намудани ин раванд дар истеҳсоли пектин ба ра-
ванди технологии энергиясарфакунанда барои ба даст овардани маҳсулоти 
баландсифат муосидат менамояд. Ба ғайр аз ин, муқаррар карда шуд, ки дар 
ҳалли якҷояи системаи баробариҳои дифференсиалӣ, ки раванди диаул-
трафилтратсияро тавсиф мекунанд, маҳсулнокии таҷҳизоти филтратсиони-
ро метавон аз ҳисоби басомади шустушӯй афзун намуд. 

Параметрҳои таҷҳизоти пошандаи хушккунанда дар хушк кардани 
кнсентратҳои пектинӣ оптимизатсия шудааст, параметрҳои асосии таъсир-
кунандаи таҷҳизот ба парамерҳои физикӣ-химиявии ПП пайдо карда шу-
данд. Бо истифодаи таҳҷҳизоти пошандаи хушккунанда дар истеҳсоли пек-
тин метавон маҳсулоти баландсифатро бо нигоҳ доштани хусусиятҳои асо-
сии истеъмолӣ ба даст овард. Бояд зикр кард, ки истифода набурдани спир-
ти даргиранда дар хушккунии консентратҳои пектинӣ ба камшавии нархи 
аслии маҳсулоти тайѐр оварда расонид. Дар асоси модели математикии 
коркардшудаи раванди хушккунӣ дар шакли баробарии диференсиалии 
тавозуни гармӣ  параметрҳои оптималии танзими раванди хушккунӣ 
(ҳарорат дар даромагоҳи камера – 170°С, ҳарорат дар баромадгоҳи камера – 
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85°С, хароҷоти ҳаво – 65 м
3
/соат ва суръати додани маҳлул 15 мл/дақ барои 

маҳлули гидролизати пектинӣ) пайдо карда шуданд. 
Коллектори иловагии офтобӣ коркард шудааст ва патенти он гирифта 

шудааст, ки гармидиҳаки барқиро дар хушккунии афшураҳои моеъи раста-

нӣ дар таҷҳизоти пошанда иваз менамояд, ки ба сарфаи энергия мусоидат  

менамояд. 

Равиши пешниҳодшаванда имкон медиҳад, ки пектин бо хосиятҳои 

оптималӣ аз рӯи массаи молекулавӣ, мавҷудияти кислотаи галактуронӣ, 

ҳамчун компоненти асосӣ ба даст оварда шавад ва истифодаи васеи маҳсу-

лот дар соҳаҳои гуногуни хӯрока ва саноати дорусозиро фароҳам меорад. 

 

Дараҷаи коркарди кор 
Дар омӯзиши сохтор ва хусусиятҳои ПП олимони машҳури ҷаҳон 

ба монанди  Schols, H.A., A.G.J. Voragen, De Vrize, W. Pilnik, J.F. Thibault 

(Ҳолланд), BeMiller, J.N.M.L. Fishman W.G.T. (ИМА), Willants, 

B.L. Ridley, M.A. O’Neill, D. Mohnen (Британияи Кабир), ҳамчунин 

олимон аз кишварҳои ИДМ: Т.К. Гапоненков, Г.Б. Аймухамедова, 

З.Д. Ашубаева, М.П. Филиппов, Ю.С. Оводов, Н.П. Шелухина, 

Н.С. Карпович, Л.В. Донченко, В.Н. Голубев, Н.К. Кочетков, Х.А., 

Арифходжаев, З.К. Муҳидинов ва дигарон бо асарҳои пурарзиши худ 

саҳми намоѐн гузоштаанд. 

Аммо бо сабаби бисѐрзинагии раванди технологӣ, гуногуншаклии 

ашѐи растанӣ, истифодабарии реагентҳои химиявии гуногун моделҳои 

мавҷуда универсалӣ нестанд, ба ҳамин сабаб зарурати эҷоди моделҳои 

универалии идоракунии параметрҳои равандҳои технологии истеҳсоли 

пектин пеш омад. 

Дар баробари ин то ба имрӯз алоқаи байниҳамдигарии параметрҳои 

физикӣ-химиявии дар доираи пажуҳишҳои озмоишгоҳӣ ҳосилшуда, бо 

масоҳатҳои пилотӣ ва саноатӣ, ҳамчунин проблемаи пешгӯии сохтор ва 

хусусиятҳои ПП бо роҳи моделонии равандҳои технологии истеҳсоли онҳо  

ба низом дароварда нашудаанд ва технологияҳои нозуки истеҳсол ба таври 

ниҳоӣ эҷод нашудаанд. 
 
Объекти пажуҳиши  ин кор равандҳои истеҳсоли полисахаридҳои 

пектинӣ мебошад, ки аз сарчашмаҳои гуногун, махсусан аз афшураи себ ва 
сабадҳои офтобпараст ҳосил шудаанд. 

 
 Равишшиносӣ ва равишҳои пажуҳиш. Барои истеҳсоли ПП дар 

кор равиши гидролиз-истихроҷи зуди пектин дар деги зудпаз (автоклав) 
зери фишор дар муддати кӯтоҳ истифода бурда шуд. Массаи молекуля-
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рии пектинҳоро бо истифодаи хроматографи моеи эксклюзивӣ (ХМЭ), 
УФ (UV, Wyatt Technology), детекторҳои вискозиметрӣ  (Viscostar II, 
Wyatt Technology) рефрактометрӣ  (REX, Wyatt Technology) муайян 
намудем. 

Диаултрафилтратсия дар системаи озмоишгоҳии  KrossFlo (США), 

ҳамчунин дар таҷҳизоти нимсаноатӣ дар ду модул аз нахҳои миѐнхолии 

миѐнтиҳӣ гузаронида шудааст: АР-ПС 100-2.5 (Пажуҳишгоҳи кимиѐи 

физикӣ-органикии Академияи илмҳои Белорус, Минск, Белорус) ва 

ВПУ 100-2.0 - и полиамидӣ (Корхонаи Химмволокно, ш. Митиши,  ФР). 

Барои хушккунии консентратҳои пектинӣ дар шароити озмоишгоҳӣ 

таҷҳизоти хушккунандаи пошандаи  – Mini Spray Dryer B-290 (Швейтса-

рия) истифода бурда шуд. Барои коркарди моделҳои математикии ра-

вандҳои технологии истеҳсоли пектин таҳлили расрафтӣ ва таҷзиявӣ, ба-

робариҳои дифференсиалӣ ва тавозуни гармии равандҳо истифода бурда 

шуданд. 

 

Саҳеҳияти натиҷаҳои ҳосилшудаи кор бо истифодаи таҷҳизоти ҳози-

разамон (Waters HPLC SEC якҷоя бо Differential Viscometer, Refractive 

index, UV-Vis, Fluorescence ва FT IR-Spectrophotometer Perkin Elmer 

(Switzerland), системаи ултрафилтратсионӣ  (Kross Flow, USA), Capillary 

Electrophoresis (Agilent, USA), Conductometer СD 78 Tacussel, Viscometer, 

pH- meters, Turbidimeter, Microscope etc.), таҷҳизоти хушккунандаи пошан-

да  (Mini SD  B-290 Buchi, Switzerland) бо таъминоти барномавӣ ва таҳлили 

оморӣ дар гузаронидани таҷрибаҳо, мувофиқати хулосаҳои бо ѐрии ра-

вишҳои гуногуни пажуҳиш бадастомада таъмин карда шуд. 

 

 Ташхиси кор 
Натиҷаҳои асосии кор дар конфронси байналмилалии илмӣ-амалии 

Хонишҳои нумановӣ XII “Ҳолат ва дурнамои рушди кимиѐи органикӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон”  (ш. Душанбе, соли 2015); конфронси байналмила-

лии илмӣ-амалӣ бахшида ба 1150-солагии олими порс-тоҷик А.Розӣ  (ш. 

Душанбе, соли 2015); 18th Gums & Stabilisers for the Food Industry 

Conference (Wrexham, UK, 2015); конфронси байналмилалии илмӣ-амалии 

Хонишҳои нумановӣ XIII «Дастовардҳои илми кимиѐ дар 25 соли истиқло-

лияти давлатии ҶТ» (23-ноябр, ш. Душанбе, соли 2016), Хонишҳои нума 

новӣ XIV, «Саҳми олимони  ҷавон дар рушди илми кимиѐ», Душанбе 22-

ноябри соли 2017 баѐн карда шуданд. 
Нашрҳо 
Аз рӯи маводҳои рисолаи илмӣ 5 мақола дар журналҳои илмии 

тақризшаванда, ки ба рӯйхати  КОА ФР ва КОА назди Президенти 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд, 4 тезиси баромад дар конфронсҳои 
байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ чоп шудаанд. 

 
Саҳми шахсии муаллиф. Саҳми муаллиф аз ҷамъоварии сарчаш-

маҳои адабиѐтӣ, омодасозӣ ва гузаронидани таҷрибаҳо, коркарди дода-
шудаҳои таҷрибавӣ ва таҳли натиҷаҳои ҳосилшуда иборат аст. 

 
Ҳаҷм ва сохтори кор 
 Рисолаи илмӣ дастнависест, ки дар 110 саҳифаи ҳуруфчинии компю-

терӣ нақл гардидааст, аз сарсухан, ва се боби бахшида ба шарҳи адабиѐт, 
маводҳо ва усулҳои таҳқиқот, натиҷаҳои асосии назариявӣ ва таҷрибавии 
таҳқиқот, хулоса ва иловаҳо иборат аст. Кор 23 расм ва 21 ҷадвал дорад. 
Рӯйхати адабиѐт аз 163 номгӯй иборат аст. 

 
МУНДАРИҶАИ КОР 

Дар  сарсухан воқеияти ин рисолаи илмӣ баррасӣ гардидааст, навига-
рии он асоснок шудааст, аҳамияти амалӣ ва пойгоҳии натиҷаҳои ҳифзша-
ванда нишон дода шудаанд. 

 
Дар боби 1 (шарҳи адабиѐт) таҳлили васеи мавзӯи рисолаи илмӣ пеш-

ниҳод гардидааст. Таҳлили додашудаҳои адабиѐтӣ шаҳодат аз он медиҳанд, 
ки хусусиятҳо, параметрҳои физикӣ-химиявии ПП вобаста ба ашѐе, ки аз 
онҳо ташкил шудаанд, тарзҳои гидролиз-истихроҷ, тозакунӣ ва ҳамчунин 
раванди хушккунии онҳо аз маҳлул мебошад. Ба сабаби бисѐрзинагии ра-
ванди технологӣ, гуногуншаклии сарчашмаҳои растанигӣ ва истифодаб-
арии реагентҳои гуногуни химиявӣ, равандҳои анъанавии ҳосилкунии ПП 
ба низом дароварда нашудаанд. Бинобарин, интихоб ва оптимизатсияи ра-
вандҳо дар технологияи истеҳсоли ПП, маҳз раванди  гидролиз-истихроҷи 
пектин аз захираҳои ашѐи маҳаллӣ, тарзҳои тозакунии онҳо, ғанигардонӣ 
ва хушккунӣ аз маҳлули гидролизат бо истифодаи технологияҳои энергия-
нигаҳдор, ки ба истифодаи реагентҳои химиявӣ роҳ намедиҳанд, пешгӯи-
кунии параметрҳои физикӣ-химиявӣ ва технологӣ дар асоси корбурди мо-
делҳои математикӣ барои истеҳсоли маҳсулоти дорои сохтори муайян ва 
хусусиятҳои физикӣ-химиявӣ вазифаи муҳим ба шумор меравад. 

 
Дар боби 2 маводҳо ва усулҳои пажуҳиш, объектҳои пажуҳиш, 

равишҳои бадастоварӣ, тозакунӣ ва хушккунии полисахаридҳои пектинӣ 
тавсиф шудаанд.    
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Дар боби 3 натиҷаҳои асосии таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавии кори 
илмӣ оварда шудааст.   

3.1. Моделонии зинавии равандҳои технологии истеҳсоли 
пектин 

3.1.1. Моделонӣ ва оптимизатсияи параметрҳои физикӣ-химиявии 
раванди гидролиз-истихроҷи пектин бо  равиши флеш 

 
Дар мутобиқат бо равиши патентшуда, ашѐи пектиндор ба деги зудпаз 

партофта мешавад, ки ҳарорати зарурии  110-130°С ва фишори 1.2-1.5 атм. 
–ро дорад. Гидролиз-истихроҷи пектин дар муддати 3-10 дақиқа дар арзи-
ши пасти  рН маҳлул гузаронида мешавад. Барои муқоисаи сифати ПП 
гидролиз-истихроҷро бо равиши маъмулӣ низ гузарониданд, таносубан 
барои ҳар як намуди ашѐи хом.  

Дар ҷадвали 1 арзишҳои шуморавии баромади ҷузъҳо аз арзиши гуно-
гун, вобаста ба равиши гузаронидани гидролиз-истихроҷ нишон дода 
шудаанд. Мавҷудияти ҷамъбастии микрогел (МГ), моддаҳои пектинӣ (МП) 
ва олисахаридҳо (ОС) барои ҳар як давомнокии қайдшудаи вокуниши гид-
ролиз-истихроҷ мавҷудияти ПП – дар ин муддат ҳалшавандаро ташкил 
медиҳад. 

Ҷадвали 1. - Таъсири параметрҳои гидролиз-истихроҷ ба праметрҳои 
физикӣ-химиявии ПП, ки аз афшураҳои себ бо равиши маъмулиии флеш 

ҳосил шудаанд  

Т, 
°C 

Вақт, 
(дақ) 

Баромади ПП, (%) Параметрҳои МП, 

ПГ 
МП+ 
МГ 

ОС 
баромади 
пектин, % 

Mw, 
KД 

КГ, % СЭ, % 

85 60 2.29 2.84 32.61 37.74 673.90 64.80 48.71 
120 3 7.16 1.77 32.15 41.08 661.00 62.00 52.51 
120 5 9.34 4.78 45.00 59.12 769.50 71.50 46.79 
120 7 10.05 4.97 63.84 78.86 622.10 70.80 43.35 
120 10 10.82 5.98 67.46 84.26 403.50 61.20 41.29 

 
Барои тамоми намудҳои ашѐи хом, фурӯпошии ҷамъбастии матрикси 

полисахаридӣ (МП) дар флеш-гидролиз аз нишондиҳандаи равиши анъа-
навӣ (РА) ба маротиб зиѐдтар аст. Арзишҳои шуморавии баромади МП ва 
параметрҳои сифатӣ  (Mw, КГ,CЭ) ҳангоми истифодабарии равиши        
истихроҷи зуд хеле зиѐд мешаванд. (ҷадвали 1).  

Истифодаи ин равиш имкон дод, ки давомнокии раванди 
гидролиз-истихроҷ то чанд дақиқа камтар карда шавад ва арзиши 
баромади маҳсулоти фурӯпошии протопектини ашѐи растанигӣ 
оптимизатсия шавад. 
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Мутобиқи мақсади гузошташуда вазифаҳои оптимизатсияи параметр-
ҳои раванди гидролиз-истихроҷ баррасӣ гардиданд. 

Дар расми 1 вобастагии баромади пектин аз давомнокии раванди 
гидролиз, дар ҳароратҳои гуногуни гидролиз (додашудаҳои таҷрибавӣ) 
нишон дода шудааст. 

Барои муайян намудани вобастагии ҳамбастсозии байни параметрҳои 
баромадӣ ва нишондиҳандаҳои омӯташаванда аз рӯи натиҷаҳои таҷриба 
барномаи машҳури  DataFit 9.1. истифода бурда шуд. 

 

Расми 1. – Вобастагии баромади пектин аз омилҳои берунӣ 
(додаҳои таҷрибавӣ) 

Таҳлилҳои гузаронидашудаи пасрафтӣ ва таҷзиявӣ имкон доданд, ки 
моделҳои математикии дуруст ба даст оварда шаванд. 

Аз рӯи натиҷаҳои пажуҳишҳои гузаронда ва додашудаҳои  таҳлилҳои 
пасрафтӣ ва таҷзиявӣ дар барномаи  DataFit баробарии пастрафтӣ ба даст 
оварда шуд, ки бо ѐрии он алоқаи байниҳамдигарии параметрҳои ҳарорат 
ва вақти истихроҷ ба баромади пектини  соф (расми 2) муқаррар карда шуд: 

у = 55.28 + 2.43𝑋1 +  1.32𝑋2 + 0.73𝑋3                       (1) 

ки дар инҷо x1   –  ҳарорат  °С;  x2   –   давомнокӣ, дақ.; x3  -фишор дар 
деги зудпаз; b0 = 8.052;     b1 = 48.156; b2 = 1.095; b3 = - 0.137;  b4 = 0.005; – 
коэффисиентҳои пасрафт. 
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Расми 2. – Вобастагии баромади пектин аз омилҳои берунӣ 

(додаҳои назариявӣ) 
 

Арзиши коэффисиенти муайянсозӣ  98,65% ва хатогии нисбӣ  4,91% 
барои истифодабарии вобастагӣ  (1) бо мақсадҳои пешгӯикунӣ басанда 
мебошад. 

 
3.1.2. Моделонӣ ва оптимизатсияи параметрҳои раванди 

тозакунии гидролизати пектинӣ 
 
Яке аз равандҳои мураккаб ва энергияталаби истеҳсоли пектин му-

таммарказсозӣ ва тозакунии гидролизати пектинӣ мебошад. Дар алқамандӣ 
бо ин вазифаи коркарди равиши тозакунӣ ва мутаммарказонидани 
маҳлулҳои пектинӣ бо истифодаи технологияҳои энергиянигоҳдоранда бе 
истифодаи реагентҳои химиявӣ ва хароб насохтани сохтори табиӣ ва ху-
сусиятҳои макромомекулаҳои пектин пеш меояд. Равиши  диаултрафи-
лтратсия (ДУФ) ҳарду равандро дар як давр муттаҳид месозад, ҳамчунин 
имкон медиҳад, ки раванд дар ҳарорати хонагӣ гузаронида шавад, ки ин ба 
сарфа намудани энергия дар истеҳсоли пектин мусоидат менамояд. пара-
метрҳои асосии раванди ДУФ – и маҳлулҳои пектини аз себ ва офтобпа-
раст ҳосилшуда дар реҷаҳои гуногун дар ҷадвали 2 нишон дода шудаанд. 
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Ҷадвали 2. - Параметрҳои асосии раванди  ДУФ – и маҳлулҳои пектинии 
аз себ ва офтобпараст ҳосилшуда дар реҷаҳои гуногуни гидролиз 

Пектин 

Консентрати 
аввалии 
маҳлули 

пектин, %. 

Намуди 
парда 

Р, 
атм 

Маҳсулнокии парда, л/м
2
ч 

ДУФ 1 ДУФ 2 

K=1.5 K=4.0 K=1.5 K=4.0 

ЯП(Ф)100-7 0.32 ВПУ-100 1.0         31.30 15.79 23.25 13.95 

ЯП(Ф)120-7 0.33 ВПУ-100 0.9 17.47 8.69 13.09 8.53 

ЯП(Ф)130-5 0.18 АРПС-100 0.9 22.50 13.91 20.00 15.15 

КП120-7 0.32 АРПС-100 1.0 45.71 29.09 31.64 12.68 

КП120-7 0.49 ВПУ-100 0.9 83.18 56.25 71.80 39.13 
 

Чӣ тавре, ки дида мешавад, маҳсулнокии парда(мембрана) дар оғози 
раванди консентратикунонӣ 1.5  (К=1.5)  31.30 л/м

2
с –ро ташкил медиҳад, 

дар охири раванд бошад, қариб ду маротиба камтар мешавад. Дар даври 
дуввуми  ДУФ маҳсулнокии пардаҳои истифодашаванда то 76-85% 
барқарор мешавад. Дар ҷадвали 3 баромади ҷузъҳои пектин, мавҷудияти  
ГК, СЭ ва миқдори моддаҳои балластӣ дар маҳсулоти ниҳоӣ, вобаста ба 
раванди тозакунӣ ва ғанигардонии маҳлулҳои авалияи гидролизат нишон 
дода шудааст. 

Ҷадвали 3. - Баромади пектин ва микрогел, мундариҷаи туршои 
галактуронӣ, дараҷаи этерификатсияи намунаҳои пектин вобаста ба 

равиши тозакунӣ 

Намунаҳои пектин 
Баромади ҷузъҳо, % 

КГ, % СЭ, % 
Маводҳои 
балластикӣ MГ МП OС 

ЯП(Ф)100-7-2.0-Спирт 2.26  22.37 31.87 50.4 68.60 12.00 

ЯП(Ф)100-7-2.0-ВПУ-1д 2.26 18.69 44.55 64.8 81.40 5.80 

ЯП(Ф)100-7-2.0-ВПУ-2д  2.26 14.23 47.01 67.2 82.56 3.20 

ЯП(Ф)120-7-2.0- Спирт  1.52 25.63 31.69 52.8 68.60 11.20 

ЯП(Ф)120-7-2.0-ВПУ-1д  1.52 14.33 49.99 69.6 76.47 3.80 

ЯП(Ф)130-5-2.0- Спирт  1.15 26.83 31.82 57.6 69.77 10.80 

ЯП(Ф)130-5-2.0-ПС-1д  1.15 14.43 51.22 68.4 78.16 5.60 

ЯП(Ф)130-5-2.0-ПС-2д 1.15 12.80 51.85 73 76.7 2.80 

КП 130-5-2,0-ПС-1д 1.15 14.43 51.22 68.4 78.16 5.60 

КП 130-5-2,0-ПС-2д 1.15 12.80 51.85 73.2 76.74 2.80 

ПП120-7-2.0-ПС 1д 6.40 18.69 44.55 64 81.4 5.80 

 
Таҷрибаҳо дар таҷҳизоти озмоишӣ дақиқан самаранокии истифодаб-

арии раванди ДУФ дар истеҳсоли пектинро нишон медиҳанд, ки ба он ха-
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роҷоти спирт ва энергия дар дар ҷадвали 4 ишора мекунад. Аз дода-
шудаҳои ҷадвали 4 аѐн аст, ки миқдори этанол барои ҳосил намудани пек-
тини тағлизшуда бо равиши ДУФ дар муқоиса бо вакуум- бухоршавӣ бо 
технологияи анъанавӣ ду маротиба камтар талаб карда мешавад, дар 
хушккунии конентратҳои пектинӣ бо истифодаи таҷҳизоти хушккунандаи 
пошанда бошад, спирт истифода бурда намешавад. Ба ҳамин сабаб нархи 
аслии маҳсулоти тайѐр кам мешавад. 

Ҷадвали 4. - Хароҷоти спирт ва энергияи барқ барои ҳосил кардани 
1 кг пектин бо равиши анъанавӣ ва ДУФ 

Пектинҳо 
Маҳлули 

гидролизат, л 
Маҳлули 
ғализ, л 

Хароҷоти 
этанол, л 

Хароҷоти 
энергияи 

барқ, кВт/с 
ЯП(Ф)100-7-2.0 Спирт 45.0 32.5 63.0 4.8 

ЯПФ100-7-2.0-ВПУ 45.0 16.1 32.2 3.6 
ЯПФ120-7-2.0-Спирт 27.6 19.6 54.6 4.7 
ЯПФ120-7-2.0-ВПУд2 26.0 9.40 18.8 3.8 

ЯПП130-5-2.0-РС 28.6 21.0 0 4.9 
ЯПФ130-5-2.0-ПС 26.2 12.3 24.6 3.7 

КП 120-7-2.0-Спирт 28.0 20.0 65.0 4.3 
КП 120-7-2.0-ВПУ 27.8 12.5 23.7 3.5 
КП 120-7-2.0-ПС 26.4 12.6 23.8 3.6 

 

Дар ҷараѐни УФ – и маҳулҳои гидролизати дорои полисахаридҳои 
пектинӣ геле ташаккул меѐбад, ки дар сатҳи болои парда ҷамъ меша-
вад ва ба раванди филтратсия монеа мешавад. 

Тозакунии даврии  УФ – пардаҳо дар раванди нишондодашудаи 
технологӣ боиси таҷзияи агрегатҳо ва камшавии қабати гелӣ дар сатҳи 
болоии пардаҳо мегардад. Таҷриба нишон медиҳад, ки чунин равиши 
тозакунии маҳлули пектинӣ имкон медиҳад, ки басомади шустушӯй 
кам шавад. 

Миқдори сӯрохрезҳои пардаҳои дар вақти  dt ифлосшаванда ба-
робар бо зиччии ҷараѐни пектине, ки маҳлул ба болои парда меоварад, 
ва миқдори сӯрохрезҳои озод (дар айни замон) мебошад. Дар ин ҳолат 
суръати тағйирѐбии масоҳати ҷамъбастии сӯрохрезҳои озодро метавон 
чунин тавсиф намуд: 

𝑑𝐹

𝑑𝑡
= −𝑎𝑣𝑐𝑔𝐹 + 𝑅,                                                     (2) 

ки дар ин ҷо а – константест, ки тавоноии сӯрохрезҳои пардаро маҳкам 
намудани лахтаҳои гелро ифода менамояд. Вай бо  м2/кг чен карда 
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мешавад ва масоҳати ҷамъбастии тақсимшавии сӯрохрезҳоро инъикос 
менамояд, ки воҳидҳои массаи гелро бозмедоранд,  R-масоҳати 
боқимондаи сӯрохрезҳои нагузаранда бо  м2 чен карда мешаванд. 

Ғафсии қабати гел ва масоҳати ҷамъбастии сӯрохрезҳои кушодро 
дар лаҳзаи аввали зинаи баррасишавандаи раванд (пас аз тозакунии 
навбатии парда) тавассути  δ' ва F' нисбатан ишора намуда, ниҳоятан 
ба даст меоварем (3). Ин бузургиҳо параметрҳои доимӣ барои зинаи 
мушаххас мебошанд, аммо барои зинаҳои гуногун гуногун мебошанд. 

𝑑 𝑐𝑔

𝑑𝑡
=

1 

𝑐0 + 𝑘𝑒𝐴𝑡
  ,                                                   (3) 

ки дар инҷо с0 – консентратсияи аваалӣ,  k = F0/F'. 
 
Ҳалли системаи ҳосилшудаи баробариҳои дифференсиалӣ дар ша-

кли Коши дар муҳити Matlab/Simulink  гузаронида шуд а натиҷаҳои 
зеринро дод. Дар расми 3 вобастагии консентратсияи маҳлули пектинӣ 
ва тавоноии гузаронидани парда аз оварда шудаанд, ҳамчунин дар 
расми 4 3D графики вобастагии маҳсулнокии парда аз вақт ва фишор 
дар система оварда шудааст. 

 

Расми 3. - Графикаи вобастагии консентратсияи маҳлули пектинӣ 

(Сg) ва тавоноии гузаронидани мембрана (𝐆) аз вақт (додашудаҳои 

назариявӣ) 



15 

 

Расми 4. - 3D графикаи вобастагии маҳсулнокии парда аз вақт ва 
фишор дар система  (додаҳои назариявӣ) 

 
Ба ғайр аз ин, сифати пектин дар намунаҳои бадастомада дар исти-

фодабарии ДУФ нисбат ба тарзи анъанавӣ хеле баландтар аст. Дар ра-
ванди пешниҳоднамудаи мо энергия танҳо дар гидролиз ва кори насос 
сарф мешавад, дар раванди маъмулӣ бошад, миқдори зиѐди энергия ба-
рои ғагигардонии маҳлули гидролизати пектин дар системаҳои энергия-
талаб ва вакуумӣ ва муддати зиѐди гидролиз талаб карда мешавад. 
Муқаррар карда шуд, ки истифодаи ДУФ марбут ба ҷорисозии раванди 
энергиясарфакунандаи технологӣ дар истеҳсоли пектин барои гирифтани 
маҳсулоти мавриди назар, ки ҷавобгӯи сифати зарурӣ ва бехатарии эколо-
гии истеҳсолот мебошад. 

 
3.1.3. Оптимизатсияи параметрҳои физикӣ-химиявии ПП дар 

раванди хушккунии консентратҳои пектинӣ ва танзими 
таҷҳизоти хушккунаки пошанда 

 
Хушккунии афшураҳои пектинӣ раванди душвори технологӣ мебо-

шанд, зеро ки он бо кинетикаи равандҳои дохилӣ ва берунии массаивазку-
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нанда алоқаманд мебошад, ки вобаста ба хусусиятҳои гигроскопӣ ва тер-
модинамикии ҳам маҳсулоти хушкшаванда ва ҳам агенти хушккунанда 
мебошад. Хушккунии консентратҳои пектинӣ боз аз он саба душвор шуда-
аст, ки таъсири ҳароратии бардавом ба пектинҳо, ки пайвастагиҳои фаро-
молекуляр  мебошанд, ба харобшавии сохтори макромолекулаҳои пектинӣ 
оварда мерасонад. 

Дар қисми мазкури кор масъалаи коркарди тавсифи математикии ра-
ванди хушккунӣ бо равиши тартибдиҳии баробарии дифференсиалии 
тавозуни гармӣ бо линеаризатсияи минбаъдаи он дар инҳирофи камтар аз 
реҷаи номиналии кор хушккунанда баррасӣ карда мешавад. 

Раванди хушккунии маҳлул дар шакли нақшаи тавозуни гармӣ нишон 
дода мешавад (расми 5). 

 

Расми  5. – Нақшаи тавозуни гармии раванди  
хушккунии маҳлули пектинӣ 

 
ки дар инҷо  К – камераи хушккунӣ; ТВ , GВ– ҳарорат ва хароҷоти 

ҳавои армшуда дар даромади камераи хушккунанда; ТРП , GРП  – ҳарорат ва 
хароҷоти маҳлули пектин дар даромади камераи хушккунанда; ТСП , GСП– 
ҳарорат ва хароҷоти омехтаи маҳсулоти хушкшуда ва ҳаво дар баромад аз 
камераи хушккунанда; 

Миқдори гармии барои гармкунии маҳлули пектин зарурӣ, ки ба каме-
раи хушккунанда К воридшаванда тоо Tрп< 100 °С, бо вобастагии зерин 
муайян карда мешавад: 

𝑄рп = 𝐺рп ∙ 𝑐рп ∙ 𝑇рп                                                            (4) 

Дар сурати тағйирѐбии миқдори гармӣ дар ҳарду омадан ва рафтан, 
ҳарорати омехтаи  TСП тағйир меѐбад. Баробарии раванди гузаранда бо 
баҳисобгирии бузургии таъхир τ дар чунин шакл навишта мешавад: 

𝑑𝑄СП

𝑑𝑡
= ∆𝑄𝐵−∆рп−∆𝑄СП                                                         (5) 
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Ду қисми баробариро ба коэффисиенти дар ∆TCП тақсим мекунем, ва 
вақти таъхирро, ки ҳамлунақли маҳлулро аз насос то форсунка ба ҳисоб 
мегирад, инро ба даст меоварем: 

𝑇1
𝑑𝑇СП

𝑑𝑡
+ 𝑇СП = 𝑘1 ⋅ ∆𝐺𝐵  + 𝑘2 ∙ ∆𝑇𝐵 − 𝑘3 ∙ ∆𝐺РП − 𝑘4 ∙ ∆𝑇РП − 𝑘5 ∙ ∆𝐺СП(𝑡 −  𝜏)  (6) 

Баробарии дифференсиалии хатии бадастомада дар инҳирофҳо  (6) бо 
ҳисоби вақти таъхир тавсифи математикии раванди хушккунии консентра-
ти пектинӣ мебошад. 

Дар расми 6 нақшаи идоракунии  САР бо  предиктори  Смит нишон 
дода шудааст. 

 

Расми 6. - Нақшаи идоракунии САР бо предиктори Смит 
 

Дар расми 6 мебинем, ки арзиши муқарраршудаи ҳарорат дар барома-
ди объект бо истифодабарии предиктори Смит натиҷаҳои хуб медиҳад. 

Барои тафтиши дурустии модели коркардшуда дар озмоишгоҳи 

химиявии пайвастагиҳои фаромолекулярии АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таҷриба доир ба пажуҳиши маҳсулнокии таҷҳизоти хушккунандаи 

Mini Spray Dryer 290 Buchi (Швейтсария), барои муайян намудани 

реҷаи оптималии истифодабарии он гузаронида шуд. Дар ҳар як 

таҷриба массаи якхела 300 мл – и консентрати мевагӣ  14.7 г/л  маҳлу-

ли пектинӣ бо хароҷоти 400 мм ҳаво барои фиристодан ба форсункаи 

пошанда истифда карда шуд. Натиҷаҳои таҷриба дар ҷадвали 5 оварда 

шудаанд. 
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Ҷадвали  5. - Параметрҳои физикии раванди хушккунии  ПП 
дар ҳароратҳои гуногун 
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APChina* (120-7-2.0) 160-170 84-90 65-70 10-15 5.1 

APP* (120-7-2.0) 170-180 85-90 65-68 10-17 4.9 

APChina (120-7-2.0) 150-160 75-80 65-70 10-15 4.5 

APP (120-7-2.0) 160-170 84-90 65-68 10-17 5.2 

APChina (120-7-2.0) 140-150 70-75 65-70 10-15 4.1 

APP (120-7-2.0) 150-160 75-80 65-68 10-17 4.7 

 *APP – пектини себии Панҷакент, APChina – пектини себии Хитой. 

 
Дар ҷадвали 6 натиҷаҳои моделонӣ дар бастаи барномаҳои амалии  

Matlab/Simulink оварда шудааст. 
 

Ҷадвали 6. - Натиҷаи идоракунии раванди хушккунӣ дар мисоли APP 
(Панҷакент) 

Вақт 
(сония) 

Т дар 
даромади 

камера 
(Inlet °C) 

Т дар 
баромади 

камера 
(Outlet °C) 

Суръати 
додани агенти 
хушккунанда 

(м
3
/соат) 

Суръати 
додани 
маҳлул 
(мл/дақ) 

Баромади 
ПП (г) 

1 140 60 60 10 3.1 

2 142 63 63 10 3.1 

3 150 68 63 10 3.5 

4 158 73 65 11 3.6 

5 166 79 67 11 4.1 

6 170 81 68 12 4.4 

7 170 82 69 12 5.2 

8 171 83 70 12 5.0 

 
Аз ҷадвал намоѐн аст, ки ҳангоми муқаррар намудани ҳарорати агенти 

хушккунии баробар ба 170°С, системаи идоракунӣ вазифаро дар  6 сония 
иҷро намуд, ки нишондиҳандаи хуб барои система мебошад.  Параметрҳои 
идоракунии суръати додани маҳлул модели 12 мл/дақ интихоб шудааст, ки 
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боиси баромади бештарини пектин бо нишондиҳандаҳои сифатии зарурӣ 
гардид. 

Таҳлили натиҷаҳои озмоиш дар модел нишон медиҳад, ки реҷаи 

оптималии хушккунӣ дар шароити қабулшуда ҳарорат дар даромади 

камераи хушккунӣ – ТВ=170°С; ҳарорат дар баромади камераи 

хушккунӣ – ТСП = 84-90°С; хароҷоти ҳавои гарм – GB=65-70 м
3
/соат); 

суръати додани маҳлул – GРП=12-17 мл/дақ.  

 

Расми 7. - Вобастагии массаи молекулавии пектин аз ҳарорати 

хушккунӣ  (APP – пектини себии Панҷакент) 

 

Дар расми 7 вобастагии масааи молекулярии пектини аз афшураи себи 

навъи АРР Панҷакент ҳосилшуда аз ҳарорати хушккунӣ дар хушккунаки 

пошанда нишон дода шудааст.  Чӣ тавре, ки аз графикаи боло намоѐн аст, 

массаи молекулярии пектин дар ҳарорати пасти хушккунӣ кам мешавад, 

дар ҳудуди 170-175°С бошад, зиѐд мешавад, аммо дар зиѐдкунии мин-

баъдаи ҳарорат массаи молекулярии он ба сабаби вайрон шудани сохтори 

хокаи пектин якбора кам мешавад.  
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3.2. Навсозии таҷҳизоти хушккунӣ бо истифодаи энергияи офтобӣ 

Коркард ба техникаи хушккунӣ тааллуқ дорад,  хусусан ба хушккунии 
маҳлули афшураҳои растанигӣ ва маводҳои маҳлулӣ дар мисоли хушкку-
нии гидролизати пектинӣ бахшида шудааст. 

Мақсади коркарди мазкур амалисозии сарчашмаи барқарор-
шавандаи энергия барои қисман ѐ пурра иваз намудани гармидиҳаки 
электрӣ ҳангоми хушккунии маҳлули афшураҳои растанигӣ дар мисоли 
маҳлули гидролзати пектинӣ мебошад.  Таҷҳизоти пешниҳодшаванда аз 
қисмҳои асосии зерин иборат аст: ҷумаки об(1), баки таъминкунанда(2), 
коллектори офтобӣ(3), морпеч(змеевик) камераи гармкунӣ(4), клапани 
баръакс(5), насоси сиркулятсионӣ(6), селаи ҳаво, ки аз компрессор до-
хил мешавад,(8), форсункаи думаҷрояи заррарез(9), камераи хушккунӣ 
(силиндр) (10), зарф барои ҷамъоварии маҳсулоти тайѐр(хока)(11), сепа-
ратори марказгурез (12), филтри баромадӣ (13), аспиратор(14), насоси 
перисталтикӣ (15), (расми 8). Таҷҳизоти пешниҳодшаванда тавассути 
флансҳо ба таҷҳизоти хушккунаки заррарез пайваст мешавад.(7). 

 

Расми 8. - Хушккунаки заррарези навсозишудаи  
Mini Spray Dryer B-290  

 
Таҳизоти дар боло овардашуда ба таври зерин кор мекунад: бо ѐрии 

ҷумак(1) об ҳамчун гармибаранда (дар давраи зимистон ба ивази об маҳлу-
ли антифриз истифода мешавад) дохил мешавад, дар аввали истифодаб-
арии система ва ҳангоми зарурият дар рафти истифодабарӣ. Об дар коллек-
тор (3) таҳти таъсири энергияи офтобӣ чун нурҳои рост ва инъикосшаван-
да, гарм мешавад.  Оби гармшуда ба морпеч 4(змеевик)-и камераи гарм-
кунӣ дохил шуда ҳаворо гарм мекунад, ки баъдан ҳаво бо ѐрии блоки гарм-
кунӣ ба камераи хушккунӣ дохил мешавад. Сипас оби хунукшуда тавассу-
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ти насоси сиркулятсионӣ бо клапани баръакс(5) дубора ба коллектор(3)  
ворид мегардад. 

Блоки гармкунӣ ҳарорати ҳаворо то меъѐри зарурӣ гарм менамояд. 
Оби истифоданашуда аз баки накопителӣ 2 ба поѐн равон шуда, ҷойи оби 
гармшуда аз коллекторро холӣ менамояд. Оби хунук ба коллектор до-
хилшуда, пас аз гармшавӣ дубора ба баки накопителӣ ворид мегардад. Дар 
таҷриба ин нишон медиҳад, ки оби дар баки накопителӣ мавҷудбуда, доимо 
гарм меистад – дар рӯзҳои офтобӣ бо назардошти талафот ҳарорати ин об 
то 70°С мерасад.  

Ҳамин тавр, натиҷаҳои ба дастомада, ҳангоми хушккунии 1 л маҳлули 
гидролизати пектинӣ нишон дод, ки таҷҳизоти хушккунии модификатси-
яшудаи пешниҳодшуда, имкон медиҳад, ки самаранокии кори хушккунаки 
заррарез баланд бардошта шавад ва миқдори муайяни қувваи барқ масраф 
карда шавад. 

Дар натиҷаи ин қисми кор аз тарафи муаллифон таҷҳизоти модифи-
катсияшудаи хушккунаки заррарез бо пешакӣ гармкунии ҳаво аз ҳисоби 
нури офтоб барои самаранок хушккунии маҳлули пектинӣ бо ҳифзу ни-
гоҳдошти хосиятҳои асосии маҳсулот пешниҳод шудааст. 

 
3.3.  Модели умумии равандҳои технологии истеҳсоли пектин 

 
Дар зинаи моделонии равандҳои технологии ҳосилкунии полиса-

харидҳои пектинӣ аз афшураҳои себӣ масъалаи муайян сохтани да-
вомнокии зинаҳои асосии раванди физикӣ-химиявии истеҳсоли пек-
тин, хароҷоти массаҳои пектиндор баррасӣ шудааст, кӯшиш ба харҷ 
дода шудааст, ки механизми таъсири параметрҳои раванди технологии 
коркарди ашѐи хом ба сифати маҳсулоти тайѐр ифшо карда шавад. Мо 
модели иттилоотӣ-мантиқии раванди технологии истеҳсоли пектин аз 
афшураи себро бо равиши нави гидролиз коркард намудем. 

Дар асоси модели коркардшудаи раванди технологӣ баромади 
маҳсулоти тайѐри пектин аз афшураи себ (ҷадвали 7) ҳисоб карда 
шудааст. 

Дар асоси пажуҳишҳои гузаронидашудаи сохтори объект, ра-
вандҳои алоҳидаи ҳалқаи технологӣ ва хароҷоти ҷараѐнҳои массаҳо 
байни ҷузъҳо модели математикии раванди технологии истеҳсоли пек-
тин  (7) – (10), дар синфи моделҳои худпасравии миѐнаи лағзанда кор-
кард шудааст. Ғояи баҳогузории моделҳои худпасравӣ ва миѐнаи 
лағзанда дар наздикшавии бештари модел ба додашудаҳои аввалӣ 
ифода меѐбад.  Ин моделҳо тамоми ҳамбастагии омилҳои сабабии 
худро барои нишондиҳандаҳое, ки ба нишодиҳандаи мавриди та-
ваҷҷуҳи мо таъсир мерасонанд, тавассути додашудаҳои табиии дар 



22 

сохтори модел истифодашуда истифода мебаранд.  Хароҷоти ҷараѐнҳои 
массаҳо байни ҷузъҳо суръати коркард, талафоти массаи ашѐи хомро ба 
ҳисоб мегирад ва парметрҳои реҷавии хати технологии вобаста аз хусуси-
ятҳои технологии таҷҳизотро муайян менамояд. 

Ҷадвали 7. - Параметрҳои физикӣ-химиявии ПП, ки бо параметрҳои 
даромадии гуногун, дар асоси модели иттилоотӣ-мантиқӣ дар флеш-

истихроҷгар ба даст оварда шудаанд 

№ Параметрҳои даромадӣ Параметрҳои баромадӣ 

Намунаҳои пектинҳо 
t-вақт 
дақ. 

T°С
 p 

атм. 
pH 

МП, 
% 

КГ 
% 

Mw.e10
-3, 

kD 

ДЭ 
% 

Абр. 5 130 1.5 2.0 14.43 68.4 125600 78.2 
Айв. 5 130 1.5 1.5 26.83 57.6 91500 69.8 
КрП 60 85 1.0 1.5 22.2 66.6 151900 68.3 
ЛК. 5 130 1.5 2.0 12.8 73.2 131800 76.7 
Рв. 7 100 1.1 2.0 22.37 50.4 150800 68.6 
Ткв 10 130 1.5 2.0 27.2 45.3 174800 60.2 

ЯП(М) 7 120 1.2 2.0 25.63 52.8 105200 68.6 
ЯП(Ф) 7 120 1.2 2.0 14.33 69.6 167400 76.5 

 
Тар кардани ашѐи хом, кг 

Z(t) = 1 - 1.707 Z t -1 + 0.7895 Z t -2                                             (7) 

Гидролиз - истихроҷ, кг 

GE(t)=  1 - 1.722 GE t -1 + 0.7941 GE t -2 + 0.05403 GE t -3      (8) 

Полоидан, кг 

F(t)= 1 + 4.237 Ft-1 + 0.8978 Ft-2                               (9) 

Нейтрализатсия, кг 

N(t)= 1 + 7.665 N t-1 + 2.145 N t-2                            (10) 

Моделҳои ҳамсон барои дигар ҷузъҳо низ ба даст оварда шуданд. 
Дар расми 9 нақшаи принсипиалии идоракунии раванди техноло-

гии истеҳсоли пектин нишон дода шудааст. Назоратгари ҳолати     
объект додашудаҳоро аз датчикҳо мегирад, ба шакли рақамӣ барме-
гардонад, арзиши параметрҳоро дар лаҳзаҳои дискретии вақт назорат 
мекунад ва додашудаҳоро ба пойгоҳи дониш  интиқол медиҳад. Моде-
ли объект модели математикии ҷузъҳоро дар асоси додашудаҳои аз 
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назоратгари ҳолат гирифта  ташаккул медиҳад. Дар пойгоҳи донишҳо 
қоидаҳои ташаккулѐфта ва алоқамандии параметрҳои ҷузъҳои хати 
технологӣ амал мекунанд, ки дар асоси онҳо ҳалкунанда қарор доир ба 
идора тавассути калидҳоро (контакҳо, реле) қабул менамояд.  Блоки 
идоракунӣ дар асоси қарори қабулнамуда блоки релеро идора мена-
мояд. Нақша дар пойгоҳи алгоритмҳои сохташуда ва мантиқи нодақиқ 
кор мекунад. 

 

Расми 9. - Нақшаи принсипиалии идоракунии раванди технологии 
истеҳсоли пектин 

ки дар ин ҷо, 1 – модели раванди таркунӣ, 2 – модели зинаи гидролиз ва 
истихроҷ, 3 – модели раванди филтркунӣ, 4 - модели нейтрализатсия, 
5 – модели раванди марказгурезӣ, 6 - модели ултрафилтратсия, 7 – мо-
дели хушккунӣ бо пошидан, 8 – бастабандии маҳсулоти тайёр. 
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Расми 10. - Интерфейси барнома барои идоракунии равандҳои 
технологии истеҳсоли пектин дар шароити саноатӣ 

 
Дар асоси моделҳои коркардшудаи зинаҳои алоҳидаи истеҳсоли 

пектин ва нақшаи қоидавии дар боло овардашудаи идоракунии равандҳои 
технологии истеҳсоли пектин  барнома барои роҳандозии корхонаи 
истеҳсоли пектин коркард карда шуд. Дар расми  10  интерфейси ин 
барнома оварда шудааст. Интерфейс аз 5 бахш иборат аст, ки бо ѐрии онҳо 
ашѐи аввалӣ, равандҳои истеҳсолот бо мақсади назорат ва идораи 
параметрҳои равандҳои алоҳидаи истеҳсолот  интихоб карда мешаванд. 
Дар интерфейс намунаи раванди гирифтани пектин оварда шудааст, ба 
сифати ашѐи хом афшураҳои хушки себ интихоб карда шудаанд. Дар инҷо 
нишондиҳандаҳои назариявӣ ва иҷроиши амалии равандаи додашудаи 
даври истеҳсолиро метавон дид. 

Ҳамин тариқ, истифодаи ин нақшаи идоракунии раванди технологии 
истеҳсоли пектин имкон медиҳад, ки равандҳои даври истеҳсолӣ дар 
маҷмӯъ вобаста ба зероварии ашѐи хом худкор шавад, параметрҳои баро-
мадии маҳсулоти тайѐр бо хусусиятҳои додашуда оптимизатсия гардонида 
шаванд. 

 
ХУЛОСАҲО 

 
1. Дар асоси таҳлили адабиѐтии илмӣ-техникӣ ва патентӣ, таҷҳизот ба-

рои гидролиз-истихроҷи пектинҳои полисахаридӣ ва принсипи кори 
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таҷҳизоти хушккунӣ бо намудҳои гуногуни гармигузаронӣ нишон дод, 
ки самти афзалиятнок ин коркарди усул ва ҳалли конструксионӣ барои 
интенсификатсияи равандҳои гидролиз-истихроҷ, тозакунии маҳлул ва 
хушккунии заррарези пектинҳои полисахаридӣ мебошад. Дар ин ҳолат 
шароит фароҳам омад, ки модели математикии вобастагии муқаррар-
шудаи маҳсулнокии таҷҳизот, параметрҳои конструксионӣ ва хоси-
ятҳои физикӣ-механикии маҳсулоти тайѐр, сохта шавад. 

2. Дар асоси коркарди маводии додаҳои озмоишӣ бо ѐрии баробариҳои 
таҳлили пасрафтӣ ва таҷзиявӣ параметрҳои оптималии раванди гид-
ролиз муқаррар карда шудаанд: ҳарорат ва давомнокии раванди гидро-
лиз-истихроҷ барои намудҳои алоҳидаи ашѐи хом. 

3. Бори нахуст муқаррар карда шудааст, ки дар ҳалли якҷояи системаи 
баробариҳои дифференсиалии тавсифкунандаи раванди технологии 
диаултрафилтратсия, маҳсулнокии таҷҳизоти филтркунониро метавон 
аз ҳисоби басомади шустушӯи парда афзун намуд. 

4. Дар асоси модели математикии коркардшудаи раванди  хушккунии 
маҳлули гидролизати пектинӣ, ки бо равиши нави флеш дар шакли ба-
робарии дифференсиалии тавозуни гармӣ  коркард шудааст,  сарҳадоти 
параметрҳои оптималии танзими раванди хушккунӣ пайдо карда 
шудаанд: ҳарорат дар даромади камераи хушккунӣ  170-175 °С, дар 
баромади камераи хушккунӣ  84-90 °С дар сурати хароҷоти ҳаваои 
гарм 65-70 м

3
/с ва суръати додани маҳлул  12-17 мл/дақ.  

5. Таъсири танзимгарони гуногун ба сифати равандаҳои гузарандаи си-
стемаи идораи автоматии камераи хушккунӣ бо хушккунаки пошанда, 
ҳамчун объекти таъхирӣ таҳқиқи карда шудааст. 

6. Таъсири ҳарорати агенти хушкунанда ба массаи молекулярии пектин 
дар асоси модели математики объекти пажуҳиш муайян карда шудааст. 

7. Коллектори иловагии офтобӣ коркард ва патентонида шудааст, ки ак-
сар вақт гармкунаки барқиро дар хушккунии афшураҳои моеи раста-
нигӣ дар таҷҳизоти хушккунаки зааррез иваз мекунад, ки ба кам кар-
дани хароҷоти энергия ва баланд бардоштани сифати маҳсулот мусои-
дат менамояд. 
 

РӮЙХАТИ НАШРИЯҲО ДОИР БА МАВЗӮИ РИСОЛАИ ИЛМӢ 
Мақолаҳои дар маҷаллаҳои илмии тавсиядодаи КОА ФР ва КОА дар 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд: 
 

1. Холов Ш.Ё. Применение методов  идентификации физико-
химических параметров пектиновых концентратов и управление  
распылительной сушильной установкой/ Ш.Ё.Холов, 
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Н.И. Юнусов, З.К. Мухидинов и др.// Политехнический вестник 
ТТУ имени ак. М.С. Осими.- 2018. -№1(41). - С. 82-95. 

2. Холов Ш.Ё. Особенности инженерного расчета процесса ультра-
фильтрационного концентрирования и очистки пектиновых поли-
сахаридов/ Ш.Ё. Холов, Х.И. Икроми, Н.И. Юнусов, 
З.К. Мухидинов //Вестник ВГУИТ. – 2017. Т.79. №4. - С. 26–30. 
doi:10.20914/2310-1202-2017- 4-26. 

3. Холов Ш.Ё. Моделирование технологических процессов произ-
водства пектина из выжимок яблок / Ш.Ё. Холов, Н.И. Юнусов, 
З.К. Мухидинов  и др. // ДАН РТ. Отд. физ-мат, хим., геол. и техн. н. – 
2017. – Т. 60. - №3-4. – C. 178-183. 

4. Холов Ш.Ё. Новый фактор, влияющий на желеобразование пек-
тиновых полисахаридов/ Ш.Ё. Холов, З.К. Мухидинов, 
Х.И. Тешаев// Вестник ВГУИТ. – 2016. - №1. – С. 151-155. 

5. Холов Ш.Ё. Анализ физико-химических процессов получения пекти-
на для моделирования производства  / Ш.Ё. Холов, М. Бобоназаров, 
З.К. Мухидинов. // Вестник Таджикского национального университета. 
– 2014. –№.1/4(153). - C. 225-230. 

 
Интишорот дар маводҳои конфронсҳои илмӣ: 

6. Dzhonmurodov, A.S. Pectic polysaccharides from pumpkin fruit / 
A.S. Dzhonmurodov, Z.K. Muhidinov, G.D. Strahan, SH.E. Kholov, Kh.I. 
Teshaev, M.L. Fishman, L.S. Liu // 18

th
 Gum and Stabilizer for the Food In-

dustry Conference. - Wareham,  UK. - 2015. 
7. Джонмуродов, А.С. Молекулярная масса пектинов полученных с ис-

пользованием универсальной калибровки / А.С. Джонмуродов, 
        Ш.Ё. Холов, Р.М. Горшкова, Х.И. Тешаев,  З.К. Мухидинов // Матери-

алы международной науч.- практ. конф. посвящ. 1150 летию персид-
ско-тадж. ученого Абубакра Рази. Душанбе, - 2015 г. - C. 115-117. 

8. Бахтиѐров З.Б. Cостав водорастворимой фракции пектина плодов 
тыкви / З.Б. Бахтиѐров, А.С. Джонмуродов, Ш.Ё. Холов, 
З.К. Мухидинов // Материалы международной науч.- практ. конф. по-
свящ. 1150 летию персидско-тадж. ученого Абубакра Рази. Душанбе, 
- 2015 г. - C. 161-163. 

9. Горшкова Р.М. Математическое моделирование процесса получения 
пектина /Р.М. Горшкова, Д.В. Юлусова, Ш.Ё. Холов [и др.] // Со-
стояние и перспективы развития органической химии в Республике 
Таджикистан: мат. XII Нумановских Чтений – Душанбе, 2015. - 
С. 130-134. 
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Ихтироъот аз рӯи мавзӯи рисола: 
10. Патент TJ 865, Распылительная сушилка с использованием солнечной 

энергии / Ш.Ё. Холов, Н.И. Юнусов, З.К. Мухидинов и др. – 2017, 
НПИ Центр Республика Таджикистан, 29.05.2017, Бюл. № 133. 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 

 

ба рисолаи илмии Холов Шавкат Ёрович « Оптимизатсияи 

параметрҳои физикӣ-химиявии истеҳсоли полисахаридҳои пектинӣ бо 

роҳи моделонии равандҳои технологӣ», ки барои дарѐфти унвони 

илмии номзади илмҳои техникӣ  аз рӯи ихтисоси 05.18.12 – равандҳо 

ва дастгоҳҳои истеҳсоли хӯрокворӣ пешниҳод шудааст 

 

Рисолаи илмӣ ба оптимизатсияи параметрҳои физикӣ-химиявии ра-

вандҳои алоҳидаи (гидролиз-истихроҷ, софкунӣ-ғанигардонӣ ва хушккунӣ) 

истеҳсоли полисахаридҳои пектинӣ дар асоси моделонии математикӣ бах-

шида шудааст. Дар кори иҷрошуда равишҳои муосири математикӣ ва воси-

таҳои асбобии моделонӣ барои оптимизатсияи параметрҳои равандҳои 

технологии истеҳсоли полисахаридҳои пектинӣ истифода бурда шудаанд. 

Дар асоси коркарди математикии додашудаҳои озмоишӣ, параметрҳои 

оптималии раванди гидролиз муқаррар карда шудааст: ҳарорат ва давомно-

кии раванди гидролиз-истихроҷ барои намудҳои алоҳидаи ашѐи хом. 

Дар сурати ҳалли якҷояи системаи баробариҳои дифференсиалии тав-

сифкунандаи раванди технологии диаултрафилтратсия муқаррар карда 

шуд, ки маҳсулнокии таҷҳизоти филтркуниро метавон аз ҳисоби идораку-

нии диаултрафилтратсияи пардагӣ бо  реҷаи технологӣ афзун намуд. 

Дар асоси модели математикии коркардшудаи раванди хушккунии 

маҳлули гидролизати пектинии бо равиши нави флеш дар шакли             

баробарии дифференсиалии тавозуни гармӣ  бадастомада, сарҳадоти пара-

метрҳои оптималии танзими раванди хушккунӣ пайдо карда        шуданд: 

ҳарорат дар даромад ва баромади камераи хушккунӣ, ки 170-175 °С  и 84-

90°С  ташкил дод мутаносиб аст дар сурати хароҷоти ҳави гарм            65-

70 м
3
/соат  ва суръати додани маҳлул  12-17 мл/дақ.  

Дар асоси пажуҳишҳои гузарондаи зинаҳои алоҳидаи ҳалқаҳои техно-

логии истеҳсоли пектин ва хароҷоти ҷараѐнҳои массаҳо байни ҷузъҳо мо-

дели математикии хатҳои технологии истеҳсоли он дар синфи моделҳои 

худпасравии миѐнаи лағзандаи ҳамгароида коркард шудааст. 

Вожаҳои калидӣ: пектин, флэш-гидролиз, маҳлули  гидролиза, ултра-

филтратсия, диаултрафилтратсия, консентрати пектинӣ, хушккунӣ, камераи 

хушккунанда, моделонӣ, оптимизатсия. 
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АННОТАЦИЯ 
 

на диссертацию Холова Шавката Ёровича «Оптимизация физико-
химических параметров производства  пектиновых полисахаридов 

путем моделирования технологических  процессов», представленной 
на соискание учѐной степени кандидата технических наук по 

специальности  05.18.12 – процессы и аппараты пищевых производств 
 
Диссертационная работа  посвящена оптимизации физико-

химических параметров отдельных процессов (гидролиза-экстракции, 
очистка- концентрирование  и сушки) производства пектиновых полисаха-
ридов на основе математического моделирования. В проделанной работе 
использовались современные математические  методы и инструменталь-
ные средства моделирования для оптимизации параметров технологиче-
ских процессов производства пектиновых полисахаридов. 

На основание математической обработки экспериментальных данных, 
установлены оптимальные параметры процесса гидролиза: температура и 
продолжительность процесса гидролиза – экстракции  для отдельных ви-
дов сырья. 

При совместном решении системы дифференциальных уравнений, 
описывающих технологический процесс диаультрафильтрации, уста-
новлено, что производительность фильтрационной установки можно 
увеличить за счѐт управления технологическим режимом мембранной 
диульрафильтрации. 

На основании разработанной математической модели процесса сушки 
раствора пектинового гидролизата, полученного новым флэш методом в 
виде дифференциального уравнения теплового и материального баланса, 
найдены границы оптимальных параметров регулировки процесса сушки: 
температура на входе и выходе сушильной камеры, которые составили  
170-175 °С  и 84-90°С  соответствеено при расходе горячего воздуха              
65-70 м

3
/ч и  скорость подачи раствора 12-17 мл/мин.   

На основе проведѐнных исследований, отдельных стадий технологи-
ческой цепочки производства пектина и расхода потоков масс между звень-
ями разработана математическая модель технологической линии еѐ произ-
водства в классе моделей авторегрессии проинтегрированного скользящего 
среднего. 

Ключевые слова: пектин, флэш-гидролиз, раствор гидролизата, уль-
трафильтрация, диаультрафильтрация, пектиновый концентрат, сушка, су-
шильная камера, моделирование, оптимизация. 
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ANNOTATION 
 

on the thesis of Holov Shavkat Yorovich "Optimization of physicochemical 
parameters of pectin polysaccharides production by modeling of 

technological processes," presented for the degree of Candidate of Technical 
Sciences in the field of 05.18.12 - processes and devices of food production. 

 
The thesis is devoted to the optimization of physicochemical parameters of 

individual stages (hydrolysis-extraction, purification and concentration and dry-
ing) of the production of pectin polysaccharides by mathematical modeling. The 
modern mathematical modeling methods were used to optimize the parameters 
of technological processes for the production of pectin polysaccharides. By 
mathematical processing of experimental data, the optimal parameters of the 
hydrolysis process are established: the temperature and duration of the hydroly-
sis-extraction process for individual types of raw materials. 

It is established that when the system of differential equations describing the 
technological process of dia-ultrafiltration is jointly solved, the productivity of 
the filtration plant can be increased by controlling the processes of membrane 
dia-ultrafiltration. Based on the developed mathematical model of the drying 
process of the pectic hydrolysate solution, obtained by the new flash method, in 
the form of a differential equation of thermal and material balance, the optimal 
parameters of the drying process control are found: the temperature at the inlet 

and outlet of the drying chamber 170-175 
o
С and 84-90

o
С respectively at a flow 

rate of hot air equal to 65-70 m
3
 /h and a feed rate of the solution about 12-17 

ml/min. 
Thus, the analysis of overall studies of individual stages of the technological 

line in the pectin production and the taking in consideration mass flows between 
links, a mathematical model of the technological process of its production in the 
class of autoregression models of the integrated moving average was developed. 

 
Key words: pectin, flash hydrolysis, hydrolysate solution, ultrafiltration, dia-

ultrafiltration, pectin concentrate, drying, drying chamber, modeling, optimiza-
tion. 
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