
НА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ підприємствах в основному 
застосовують динамічний спосіб обробки ВСС -
фільтруванням крізь нерухомий шар подрібненого 

деревного вугілля AB марки БАУ-А в одній або кількох 
послідовно з'єднаних колонках. Проте результати дос-
лідно-промислових випробувань свідчать, що при цьому 
не завжди забезпечується необхідна якість підготовле-
ної ВСС. 

Водночас відомо, що для інтенсифікац і ї адсор-
бційних та окисно-відновних процесів, інших повер-
хневих явищ, як і поліпшують як ість ВСС, можна вико-
ристовувати тонкодисперговані метали, наприклад, 
срібло. Специфічна х ім ічна властивість срібла - здат-
ність легко утворювати колоїдний розчин при віднов-
ленні іонів срібла або при його диспергуванні з ком-
пактного металу. У колоїдному стані срібло - енерг ій-
ний в ідновлювач, каталізатор процесів окислення, 
бактерицидний препарат. Тому ним збагачують вугіл-
ля для посилення адсорбційно-каталітичних власти-
востей останнього, в тому числі завдяки електрохіміч-
ній р ізниці потенціалів м і ж AB та сріблом. При цьому 
інтенсивність обробки ВСС таким вуг іллям можна 
збільшити в два і більше разів. 

УкрНДІспиртбіопродом спільно з TOB "ВДК "Кня-
жий град" вдосконалено технологію виробництва го-
рілок і горілок особливих щодо підготовки ВСС із за-
стосуванням системи адсорбційно-фільтрувальних 
елементів (САФЕ) патронного типу (картриджів), за-
повнених активним вугіллям, наприклад, марки 607 С. 
Його виготовлено на основі шкаралупи кокосового горі-
ха й імпрегновано сріблом концентрацією 0 ,4-0 ,5%, у 
нього низька зольність (не більше 2%), механічна міц-
ність - не менше 98% та невисока каталітична актив-
ність щодо альдегідоутворення. Мікро-, мезо- та макро-
пориста структура цього вугілля забезпечує поглинання 
високо- та низькомолекулярних органічних сполук. 

Вдосконалена технологія передбачає попереднє 
фільтрування води крізь активне вугілля, ЇЇ пом'якшен-
ня, демінералізацію і кондиціювання за окислюваністю -
не більше 1,5 мг 0 2 / д м 3 за масовою концентрацією: за-
ліза - не більше 0,05 мг/дм3, силікатів - 5,0, сульфатів -
від 1,0 до 80, гідрокарбонатів - 25-300, хлоридів -
20-80, сухого залишку - від 60 до 550 мг/дм3 . 

Дослідженнями встановлено, що вода з такими показ-
никами у складі ВСС забезпечує оптимальний режим по-
дальшої обробки сумішей або послідовно у вугільних ко-
лонках і САФЕ (варіант 1) або тільки у САФЕ (варіант 2). 

У процесі дослідно-промислових випробувань від-
працьовано технологічний режим, підтверджено ефек-
тивність вдосконаленої технології (варіанти 1 і 2) за по-
казниками якості підготовленої ВСС та собівартістю го-
тової продукції. Слід зазначити, що показники якості 
водно-спиртових сумішей можна розділити на три групи: 

перша - показники, значення яких залежать від 
якості ВСС (лужність, об'ємна частка метилового спир-
ту, масова концентрація сивушної олії): 

друга - показники, значення яких залежать від схе-
ми підготовки ВСС (масова концентрація альдегідів і 
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У горілчаному виробництв і для виготовлення як існих алкогольних напоїв, ст ійк ість яких відпо-
відає сучасним вимогам, в а ж л и в е значення має правильний виб ір сорбентів, ефективних для підго-
товки водно-спиртових с у м і ш е й (ВСС) , у тому числі сорбентів спрямовано ї ді ї . 

Характерного с м а к у й аромату В С С набуває після о б р о б к и ї ї а к т и в н и м вуг іллям (AB) 

третя - показники, значення яких поліпшуються при 
підготовці ВСС (окислюваність. ефект очищення за оп-
тичною густиною, дегустаційна оцінка, прогнозована 
стійкість). 

Як видно з даних таблиці та рис.1 і 2. ВСС, підготовле-
на за вдосконаленою технологією, порівняно з традицій-
ною, містить менше шкідливих домішок, у тому числі не-
насичених (рис. 1), які характеризуються показником окис-
люваності. Це позитивно позначається на якості й дегуста-

Порівняльна 

ційній оцінці підготовленої ВСС при більшому прогнозова-
ному терміні ЇЇ зберігання. Причому кращі результати одер-
жано при вдосконаленні технології підготовки ВСС за варі-
антом 1, тоді як варіант 2 можна рекомендувати для підго-
товки ВСС на основі високоякісного спирту, який підібрано 
для спеціально підготовленої води. Крім того, за цим варі-
антом можна значно розширити межі регулювання продук-
тивності технологічної лінії при незначному збільшенні ма-
сової концентрації альдегідів і естерів у ВСС, з одного бо-

характеристика підготовленої ВСС 

Показники, значення яких залежать від якості вихідної ВСС 

Об'єм соляної кислоти (НСІ)-О.І моль/дм3 , 

витрачено на титрування 100 см 3 гор ілки (лужність) , см : 

Об'ємна частка метилового спирту 

в перерахунку на безводний спирт, % 

Масова концентрац ія сивушної олі ї , в перерахунку 

на с у м і ш проп ілового , і зобутилового та і зоам ілового 

спирт ів (3:1:1). у безводному спирт і , мг/дм' 

Показники, значення яких залежать від схеми підготовки ВСС 

Масова концентрація альдег ід ів, у перерахунку 

на оцтовий, у безводному спирт і , мг /дм' 

Масова концентрація естерів, у перерахунку 

на оцтово-етиловий естер, у безводному спирт і , мг/дм' 

Показники, значення яких поліпшуються 

Е О к к т очищення ВСС. Ч 

Дегустац ійна оц інка, баліЕ 

Поогнозований термін збер і гання, не менше, рок 



• Вихідна ВСС 

Рис. 1. Проба на окислюваністпь ВСС. 

ку, та при помітному поліпшенні її якості за окислюваністю, 
ефектом очищення, дегустаційною оцінкою та прогнозова-
ним терміном зберігання - з другого. 

В УкрНДіспиртбіопроді розроблено технологічну інс-
трукцію на виробництво горілок та горілок особливих з 
використанням САФЕ (Доповнення до "Технологічного 
регламенту на виробництво горілок і лікеро-горілчаних 
напоїв. ТР У 18.5084-96"). 

Основні переваги САФЕ: 
• незначне збільшення масової концентрації альдегі-

дів за довготермінових зупинок технологічного процесу; 
• поліпшення дегустаційних показників ВСС; 
• компактність установки, високий ресурс роботи 

картриджу (не менше 3500-5000 дал на один фільтру-
вальний елемент висотою 250 мм); 

• швидкість і легкість заміни елементів, якщо вини-
кає потреба; 

• м ін імізація витрат на контрольне фільтрування 
внаслідок високої твердості АВ. 

Технологію підготовки ВСС із застосуванням СА-
ФЕ захищено патентом на винахід. 

Для вдосконалення підготовки ВСС із застосуванням 
САФЕ і забезпечення позитивного ефекту необхідно 
дослідити воду джерела водопостачання цього підпри-
ємства і ВСС за органолептичними та фізико-х імічними 
показниками відповідно до нормативних вимог. Потім 
на підставі одержаних результатів уточнити апаратурно-
технологічну схему виробництва й налагодити техноло-
гічний режим з використанням елементів ноу-хау, роз-
роблених в УкрНДіспиртбіопроді. 

• ВСС, підготовлена за традиційною технологією 

В ВСС, підготовлена за розробленою технологією (варіант 1) 
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Рис. 2. УФ-спектри поглинання ВСС. 

-Вих ідна ВСС 

- В С С , п ідготовлена за традиц ійною 
технолог ією 

ВСС, п ідготовлена за розробленою 
технолог ією (варіант 1) 


