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Вступ. Вода в пивоварінні завжди відіграє визначальне місце. Значення її 
якісного складу для пивоваріння визначається тим, що вона є частиною кінцевого 
продукту, тому дуже важливо, щоб вода задовольняла сучасним технічним вимогам 
щодо вмісту мікроорганізмів, органічних і неорганічних сполук. 
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Вода, яку використовують при виробництві пива високої густини при 
купажуванні повинна задовольняти технологічні вимоги за аналітичними та 
мікробіологічними показниками. Тому мінеральний склад води для пивоваріння є 
визначальним при формуванні смакових якостей пива. Вода в різних регіонах 
України має різний мінеральний склад. Отже сорти пива вироблені в певному регіоні, 
мають специфічні смакові якості, які обумовлені характеристикам місцевого 
водопостачання. Склад солей, що визначають основні аналітичні показники води 
давно відомий, йонам кальцію і магнію надають приорітетне місце. 

Метою даної роботи було удосконалення існуючої водопідготовки для пива 
високої густини з регулюванням задачі іонів кальцію для приготування різних сортів 
пива методом електромагнітного впливу. 

Матеріали і методи. Вода із артезіанської скважини направлялася на піщано-
гравійний фільтр. Для окислення двохвалентного заліза до трьохвалентного перед 
подачею на фільтр безпосередньо в трубопровід подавалось стиснене повітря, яке 
пройшло систему стерильних фільтрів. Також перед цим фільтром дозувався 
коагулянт хлорид поліалюмінію для кращого осадження зважених речовин у воді та 
утворення флокул з органічними домішками води. Дозація хлорид поліалюмінію 
відбувається за допомогою насоса-дозатора. 

Наступним етапом очистки води є фільтрація на піщаному фільтрі Далі вода, яка 
очищена від сполук заліза, марганцю, зважених речовин та частково органічних 
домішок надходить на пом'якшення на Н-катіонітові фільтри, які завантажені 
сильнокислотним катіонітом (полімер акрилової кислоти). При цьому рН води 
зменшується до значення 2,8-3,2, лужність - до 0,7 мг-екв/дм3, жорсткість - до 0,5 
мг-екв/дм3. При досягненні лужності більш ніж 0,7 мг-екв/дм3 Н-катіонітові фільтри 
повинні виводитись на регенерацію. Після регенерації проходить відмивка від 
залишків кислоти і Н-катіонітові фільтри знову готові до роботи. Далі пом'якшена 
вода направляється на приготування пивоварної води для розбавлення 
високощільного пива. Туди ж направляється вода після пісочно- гравійного фільтру. 
Для визначення оптимального співвідношення води після Н-катіонітового та води 
після піщаного фільтрів, у виробничій лабораторії проводились дослідження та 
експериментальним шляхом було досягнуто оптимальних значень жорсткості води. 
Нами було запропоновано використання постійного магнітного поля для 
регулювання жорсткості води для розведення пива високої густини зразу після 
проходження пісочно-гравійного фільтру. 

При різних співвідношеннях пом'якшеної та фільтрованої води, змінюються її 
основні показники для пивоваріння. Якщо вміст кальцію для нас є позитивним 
результатом, то збільшення показника лужності, рН є негативним. У результаті 
досліджень виявлено, що постійне магнітне поле має властивість змінювати показник 
лужності у певному діапазоні напруженості. При оптимальних пропорціях 
змішування 70% пом'якшеної та 30% відфільтрованої води, ми маємо вміст кальцію 
20 мг/дм3, лужність при цьому 0,8 мг-екв/дм3. Тому ми пропонуємо для підготовки 
пивоварної води цей показник корегувати за допомогою постійного магнітного поля, 
уникаючи пом'ягшення. 

Для експерименту ми обрали солод однакової якості, але різну за складом воду, 
найкращі показники сусла у суслі, звареному на воді з вмістом кальцію 50-75 мг/дм3. 

Висновки. Сусло, зварене на воді після удосконалення водопідготовки з 
підвищеним вмістом кальцію показало найкращі результати. Зрозуміло, що головний 
пивовар виробництва зможе сам корегувати вміст кальцію в пивоварній воді 
залежносто від якості солоду і сорту пива. З використанням постійного магнітного 
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поля отримуємо вміст кальцію від 20 до 80 мг/дм3. Також відпадає необхідність 
додавати кальцій при затиранні у вигляді хлориду кальцію і при цьому корегувати 
буферність затору, проводити знезараження води бо магнітне поле інгібує розвиток 
патогенних мікроорганізмів. Вибір технології підготовки води для розбавлення 
високогцільного пива залежить від фізико-хімічного складу вхідної води, який можна 
регулювати за допомогою магнітного поля. 
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