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Згідно  чинній  нормативній  документації  норму  хмелю  для  внесення  в  пивне  сусло
визначають за вмістом альфа-кислот (АК). Проте такий спосіб є недостатньо ефективним. Сучасні
дослідження  доводять  необхідність  купажувати  різні  партії  хмелю  та  препаратів,  вироблених  з
нього.  Особливо це  стосується  хмелю в гранульованому стані,  який останнім часом все  ширше
використовується на провідних пивоварних підприємствах України і світу.

У зв'язку  з  вимогами  виробництва  виникає  проблема  оптимізації  нормування  хмелю,  Ми
пропонуємо  розв’язати  її  шляхом  аналізу  ІЧ-спектрів  дифузного  відбивання  хмелю  в  ближній
області спектра (λ= 1,33-2,37 мкм).

В  результаті  проведених  досліджень  встановлені  характеристичні  довжини  хвиль,  які
відповідають  за  наявність  АК.  Запропонований  метод  після  відповідного  калібрування  ІЧ-
аналізатору  дозволить  якісно  та  без  хімічних  реактивів  аналізувати  гранули  хмелю  за  досить
короткий проміжок часу, що дуже зручно у виробництві.
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