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Передмова 
 

Вирішення завдань, що стоять перед харчовою і переробною промисловістю, 
можливо лише за наявності фахівців, здатних на сучасному науково-технічному й 
практичному рівні успішно виконувати свої обов’язки на наявних і нових 
підприємствах харчової та переробної промисловості. 

З метою удосконалення підготовки фахівців для підприємств переробної та 
харчової промисловості у навчальний план підготовки студентів освітнього рівня 
«бакалавр» спеціальності «Галузеве машиннобудування» була введена дисципліна 
«Технологічні комплекси харчових виробництв». 

Мета вивчення дисципліни – одержання знань, щодо організації та 
функціонування основних технологічних комплексів виробництв основних видів 
продуктів харчування, ознайомлення зі стадіями та машинно-апаратурними 
схемами окремих виробництв, способами зберігання і підготовки сировини до 
виробництва, пакування готових виробів  окремих галузей харчових виробництв. 

Студенти мають одержати загальні знання про харчовий продукт, історію і 
особливості його виробництва, товарознавчі аспекти,  сировину для виробництва 
продукту, технологічну схему і стадії його виробництва, а також машинно-
апаратурну схему виробництва продукту з врахуванням її апаратурного 
забезпечення.  

Вивчення цієї дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами  в 
результаті засвоєння математики, фізики, інженерної графіки, креслення, процесів і 
апаратів харчових виробництв, деталей машин, теорії механізмів і машин, загальної 
технології, теплотехніки, дисциплін економічного циклу та інших. 

Відсутність підручника з дисципліни «Технологічні комплекси харчових 
виробництв» викликає труднощі у фаховій підготовці фахівців за освітньою 
програмою «Обладнання переробних і харчових виробництв». 

Потрібно зауважити, що нині відсутня сучасна навчальна література з даної 
дисципліни. Більшість підручників, які можна використовувати в навчальному 
процесі, містять інформацію з певних технологічних комплексів (наприклад, 
хлібопекарських виробництв, спиртових виробництв), і призначені для студентів 
технологічних спеціальностей. За межами України наявні підручники з 
узагальненою інформацією про технологічні комплекси. Проте вони написані 
іноземною мовою, а наведена в них інформація не повністю відповідає навчальним 
та робочим програмам нової дисципліни. Наприклад, технологічні схеми 
виробництва певного продукту або відсутні, або наведені в спрощеному вигляді; не 
наведено інформації про сировину та допоміжні матеріали, а також підготовку 
сировини. Зазвичай опис виробництва продукту обмежується лише машинно-
апаратурною схемою. В багатьох випадках наявні у  підручниках схеми та способи 
виробництва застарілі й нині не використовуються. В машинно-апаратурних схемах 
наявні помилки, які повторюються з підручника в підручник протягом десятиліть.  

На базі тривалого досвіду викладання дисципліни «Технологічні комплекси 
харчових виробництв» фахівцями кафедри машин і апаратів харчових і 
фармацевтичних виробництв Національного університету харчових технологій 
(Київ, Україна) створено навчальний посібник нового покоління. 

Під час підготовки навчального посібника автори намагалися представити 
інформацію у максимально доступному для сприйняття вигляді. Зокрема,  
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машинно-апаратурні схеми виробництва певних видів продукції були раціонально 
скомпоновані на сторінці, зменшено кількість з’єднувальних елементів і 
однотипних елементів схем.  

Весь матеріал розбито на одинадцять розділів, що відповідає прийнятій 
галузевій структурі харчової промисловості. 

Виходячи із визначення: «Технологічний комплекс харчового виробництва є 
система технологічних, технічних, економічних, організаційних та інших заходів 
для забезпечення виробництва готового продукту певної якості з визначеними 
властивостями», розроблено відповідну структуру підручника. 

У першому розділі розглянуто принцип організації та теоретичні основи 
харчових  виробництв, а також питання  збереження та підготовки сировини, 
проведення фінішних операцій, що в більшості є спільним для усіх виробництв. 

В інших розділах наведено технологічні комплекси виробництв, що мають 
один вид основної сировини (зерно, молоко, м'ясо), або спільні процеси переробки 
(бродильні, кондитерські).  

Структура посібника, стиль представлення інформації, доступні для 
розуміння машинно-апаратурні схеми та їх опис, а також поетапний опис 
технологічних процесів виробництва харчових продуктів роблять навчальний 
посібник легкозрозумілим та корисним для студентів спеціальності «Галузеве 
машиннобудування» спеціалізації «Обладнання переробних і харчових 
виробництв». Навчальний посібник може буде цікавим для студентів та 
магістрантів інших спеціальностей, зокрема технологічних, за умови достатніх 
знань із загально-інженерних дисциплін в галузі харчової інженерії, а також 
інженерно-технічним працівникам підприємств харчової та переробної 
промисловості. 

Враховуючи, що навчальний посібник з технологічних комплексів харчових 
виробництв для підготовки фахівців за освітньою програмою «Обладнання 
переробних і харчових виробництв» публікується уперше, автори з вдячністю 
приймуть усі зауваження й пропозиції, які будуть використані для подальшого його 
удосконалення.  
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Загальні відомості про технологічні комплекси 
харчових виробництв 

 
1.1. Загальні відомості про технологічні комплекси та шляхи їх розвитку 
 
Технологічний комплекс харчового виробництва є система технологічних, 

технічних, економічних, організаційних та інших заходів для забезпечення 
виробництва готового продукту певної якості з визначеними властивостями. 

Технологічна складова включає вибір технології та відповідних технологічних 
параметрів виробництва. Передбачає відповідні стадії та технологічні операції, 
необхідні для досягнення бажаного результату. 

Стадія підготовки сировини  призначена для попереднього оброблення 
сировини з метою видалення домішок та неїстівних складових сировини, доведення 
її до стану придатному до технологічної переробки. 

В результаті виконання основних технологічних стадій відбувається зміна 
властивостей сировини та напівфабрикатів з метою отримання готового продукту 
відповідної якості. 

Фінішні операції виконуються з метою забезпечення споживних (естетичних, 
зручність використання), рекламно-інформаційних, контролюючих (товарний знак, 
дата виготовлення, термін зберігання), захисних (пакування, яке забезпечує захист 
від шкідливого зовнішнього впливу), розподільчих (транспортування, зберігання, 
облік), функцій. 

Технологічна складова передбачає технічне забезпечення технологій харчових 
продуктів необхідне для ведення технологічних процесів, підвищення 
продуктивності праці за мінімальних витрат паливно-енергетичних і матеріальних 
ресурсів. 

Технічна складова передбачає вибір обладнання, його компонування і умови 
експлуатації для забезпечення протікання технологічного процесу з метою 
отримання бажаного готового продукту. 

Економічна складова визначає економічну доцільність використання 
технологічного комплексу, тому що витрати можуть бути більше економічного 
ефекту від експлуатації. 

Організаційна складова передбачає забезпечення технологічного комплексу 
сировиною енергетичними та матеріальними ресурсами, умовами праці, робочим 
персоналом, обладнанням відповідного призначення. 

Сучасна технологічні комплекси далекі від ідеального стану за більшістю 
показників. 

Швидкість потоку нестабільна на різних ділянках, а само функціонування 
періодично переривається через втручання людини. 

Внаслідок накопичення на окремих ділянках незавершеної продукції виникає 
необхідність встановлення накопичувачів, пристроїв для орієнтування об’єктів 
обробки. 

Вимоги до ідеального потоку і реальний стан технологічного обладнання 
дозволяє сформулювати проблеми, а відповідно і вимоги для перспективного 
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розвитку харчової технології і харчового машиннобудування. Навіть часткове 
вирішення цих проблем має велике значення для удосконалення виробництва. 

Перша вимога – забезпечення однакової продуктивності на всіх операціях в 
технологічному потоці. 

За різної продуктивності на окремих операціях відбувається подорожчання 
машинно-апаратурного забезпечення технологічного потоку. 

Вирішення проблеми полягає в усуненні залежності якості продукції від 
швидкості технологічного потоку. 

Мова йде про повне вирішення основного технічного протиріччя безперервного 
виробництва: продуктивність - якість продукції. 

Друга вимога – збереження коефіцієнта використання обладнання за 
збільшення кількості операцій, що об’єднуються в технологічний потік. Проблема 
полягає в тому, що під час об’єднання машин в лінію зупинка кожної з них 
призводить до зупинки всієї лінії і відповідно зниження коефіцієнта  використання 
лінії. 

Вирішення проблеми в стисканні технології в часі і просторі та одночасному 
підвищенні надійності обладнання. 

Третя вимога – універсальність машин і апаратів, що дозволяє переробляти 
сировину з різноманітними фізико-механічними властивостями і випускати 
продукцію різної форми. 

Вирішення проблеми універсальності машин і апаратів полягає в створенні 
лінії, що забезпечує випуск широкого асортименту виробів, що усуває 
переналагодження. 

Четверта вимога – нетривалий час випуску продукту, обумовлений попитом і 
різноманітністю асортименту. 

Вирішення передбачає забезпечення універсальності комплексу відносно 
сировини і форми виробу, повному усуненню втрат робочого часу під час переходу 
до випуску нового продукту, що передбачає не тільки заміну робочих органів без 
зупинки потоку, а і адаптацію міжопераційних пристроїв. 

П’ята вимога – рентабельність створеного ідеального технологічного потоку. 
Перехід до ідеальної системи машин часто технічно можливий, але економічно 

недоцільний, тому що втрати можуть бути більше економічного ефекту від 
експлуатації. 

Вирішення проблеми полягає в необхідності використовувати технологічні 
машини продуктивність яких може бути довільною і визначатися економічною 
окупністю. 

Розглянуті проблеми розвитку технологічного потоку і вимоги до їх вирішення 
показують напрямки створення нових ліній. 

Доцільно сформулювати ідеальні цілі, а потім згідно з реальних обставин і 
можливостей, вирішувати відповідні задачі, що значно доцільніше традиційного 
удосконалення технології і техніки.  

 
 

1.2. Технологічний комплекс як об’єкт технічного забезпечення сучасних 
технологій 

 
Технологічні комплекси харчових і переробних галузей агропромислового 

комплексу призначені для перетворення сільськогосподарської сировини в харчову 
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продукцію. Сировина з її відповідними властивостями в результаті технологічної 
обробки набуває повних властивостей у вигляді готової продукції. Для харчових 
виробництв характерна різноманітність властивостей сировини, напівфабрикатів та 
готової продукції. 

Технологічні комплекси харчових виробництв характеризуються 
технологічними стадіями виробництва, структурою машинно-апаратної схеми, 
порядком розташування і взаємодії обладнання в лінії.  

В харчовій і переробній промисловості розроблено близько 40 основних 
комплексів, які відповідають переробним галузям: молочній, м'ясо - і 
птахопереробній, оліє-жировій, цукровій, спиртовій і лікеро-горілчаній, виноробній 
і пиво-безалкогольній, крохмале-патоковій,  зернопереробній і комбікормовій, 
хлібопекарській, макаронній, кондитерській, а також чайній, тютюновій та іншим. 

Специфічною основою таких виробництв є властивості відповідної сировини та 
способи її переробки. 

Кожна галузь поділена на технологічні комплекси у відповідності з 
номенклатурою готової продукції.  

Так для оліє-жирової галузі можна виділити такі технологічні комплекси: 
виробництво олії, майонезу, маргарину, мила, рослинних білків, жирних кислот, 
гідратації і рафінації олії та жирів.  

Крім того комплекси можуть відрізнятися в залежності від безперервності 
процесу, виду тари, продуктивності та інше.  

Створення технологічного комплексу передбачає вибір сучасного 
прогресивного технологічного процесу у відповідній галузі харчового виробництва, 
спрямованих на підвищення продуктивності праці, економії матеріальних і 
енергетичних ресурсів за неодмінного покращення якості продукції. 

Усі види сировини для харчової промисловості за своїми специфічними 
властивостями можна поділити на рослинні, тваринні і неорганічні (мінеральні). 
Тваринна та рослинна сировина є багатокомпонентними структурами, тому для їх 
переробки необхідно забезпечити технологічний комплекс обладнання, що 
відповідає специфічним властивостям сировини. 

Сукупність різнорідних процесів, що відбувається в машинах і апаратах, 
визначають способи впливу засобами праці на сировину, матеріали та 
напівфабрикати. Для одержання кожного виду продуктів харчування застосовують 
свою сукупність методів обробки сировини, основу яких складають специфічні 
технологічні операції як сукупність типових процесів. В залежності від сукупності 
методів обробки отримують із однієї сировини різні за якістю і властивостями 
готові продукти. 

В харчових технологічних комплексах можна виділити ряд типових процесів 
таких як: зберігання, розподілення на фракції, подрібнення, дозування, 
формування, змішування, теплової обробки, зміни агрегатного стану та інші.  

Кожен із перелічених типових процесів може бути частиною або цілим 
технологічної операції, мета якої, як правило співпадає з межами окремої лінії або 
апарата.  

Об’єднання технологічних операцій утворюють технологічну систему, яка 
відповідає комплексу технологічного обладнання відповідного виробництва. 

Загальна структура технологічного комплексу будь якого харчового 
виробництва складається з трьох стадій: підготовчої, основної і заключної. 
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Підготовча стадія технологічного комплексу складається із зберігання 
сировини і підготовки її до виробництва. 

Кожний технологічний комплекс оснащений обладнанням для зберігання і 
підготовки сировини до основних технологічних операцій. Набір обладнання для 
цього залежить від виду сировини і кількості компонентів в її складі. 

Для більшості харчових виробництв основною сировиною є продукція 
агропромислового комплексу рослинного і тваринного походження: зерно, фрукти, 
ягоди, молоко, м'ясо тварин. Наприклад, такі підприємства як зернопереробні, 
цукрові, крохмало-патокові, спиртові, виноробні, консервні, м’ясопереробні та 
інші. 

Частина харчових виробництв в якості сировини використовують продукти 
первинної переробки сільськогосподарської сировини: борошно, цукор, дріжджі, 
жири та інші. Це такі галузі як хлібопекарська, макаронна, кондитерська, 
дріжджова та інші.  

Досить часто на харчових підприємствах застосовується комбінована переробка 
сировини, тобто частина сировини проходить первинну переробку на підприємстві 
як, наприклад, какао-боби на кондитерських фабриках, а частина сировини 
використовується як продукт попередньої переробки: цукор, борошно, жири та 
інше.  

Для одержання якісної продукції необхідно щоб сировина відповідала певним 
нормативам і перед використанням її якість піддається ретельній перевірці. 

Умови зберігання і транспортування істотно впливають на якість сировини. Під 
час зберігання завжди мають місце її втрати, а саме – зміна якості і втрати маси. 
Якісні втрати пов’язані із зменшенням у сировині корисних речовин і втратою 
доброякісності, а кількісні втрати пов’язані з втратою маси в результаті протікання 
процесів життєдіяльності і вологообміну із зовнішнім середовищем. 

Деякі види сировини тривалого зберігання містять консерванти або піддавались 
термічній обробці – вина, консерви, варення та інші. 

У деяких продуктах на початку визначеного періоду під час зберігання 
показники якості можуть поліпшуватись – вина, коньяки, деякі види фруктів. 

Сировина і продукти тривалого зберігання мають низький вміст вологи: зерно, 
борошно, крупи, цукор, олія. 

Основна стадія технологічного комплексу харчового виробництва полягає в 
подальшій переробці вилучених із сировини на початковій стадії корисних 
компонентів з метою отримання готової продукції. 

Крім основного компонента (цукор, олія) в сировині є сторонні (побічні) 
харчові або нехарчові домішки, що мають корисні споживчі властивості (макуха, 
меляса та інші) і знаходять застосування в суміжних галузях харчової 
промисловості або сільському господарстві.  

Після підготовчої стадії сировина поступає на подальшу переробку у вигляді 
однорідних за складом, розміром або структурою твердих, сипких або рідких 
речовин. 

Незважаючи на різноманітність властивостей проміжних напівфабрикатів чи 
вилучених компонентів готовий продукт має бути стабільної якості, складу та 
будови. 

Склад обладнання технологічного комплексу має забезпечити безвідходну 
технологію, подальше транспортування і використання готових виробів. 
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Наприклад, створення комплексів обладнання, що забезпечують безвідходну 
технологію переробки великої рогатої худоби і свиней шляхом комплексної 
переробки крові, кісток і жиру для харчових цілей та отримання тваринних кормів з 
відходів. 

До складу комплексу обладнання слід включати також обладнання для 
утилізації та знешкодження відходів виробництва, що не мають корисного 
застосування з метою забезпечення екологічної безпеки, як однієї з обов’язкових 
умов сучасного виробництва. 

В залежності від виду сировини, способу її переробки та готової продукції 
передбачається склад обладнання, завдання і функціонування технологічного 
комплексу. 

Зазвичай корисні речовини знаходяться у внутрішньо-клітинному просторі як 
тваринних так і рослинних організмів, їх плодів і насіння. Під час переробки 
відбувається руйнування і видалення зовнішньої оболонки сировини з подальшим 
руйнуванням внутрішньої структури. 

Зовнішню і внутрішню структуру руйнують за допомогою механічних процесів 
подрібнення, різання в поєднанні з термічною, гідравлічною, хімічною та 
біохімічною обробкою сировини. Подальше вилучення корисних речовин 
відбувається шляхом відокремлення їх від внутрішніх домішок таких як вода, 
клітковина та інші. 

На розділення надходять неоднорідні суміші твердих і рідких компонентів 
харчової сировини, що мають різні фізико-механічні властивості, обумовлені 
геометричними розмірами, щільністю, станом поверхні, температурою фазового 
переходу та інше. Це дає можливість розділити неоднорідні речовини . 

Широко застосовуються також масообмін (екстракація, ректифікація, сушіння), 
пресування, вакуумування, центрифугування, охолодження та нагрівання і інші. 

Зазвичай стоїть завдання тонкого подрібнення (диспергування) і рівномірного 
розподілу (гомогенізації) компонентів. 

З цією метою застосовують емульгатори для рідких сумішей, а для таких що 
містять тверді компоненти застосовують кутери: валкові, дискові, штифтові або 
кульові млини та інші види подрібнювальних пристроїв. 

Під час обробки, як правило виникають нові корисні властивості харчового 
середовища, поліпшуються смакові і ароматичні властивості, корисні речовини 
набувають дисперсної структури більш прийнятної для засвоєння організмом 
людини. З метою підвищення концентрації корисних речовин харчові 
напівфабрикати уварюються, промиваються розчинниками або водою, піддаються 
ректифікації, сепаруванню, фільтрації, рафінуванню та інші. 

Витримування, доброджування, дозрівання поліпшує смак, аромат, колір, 
прозорість та інші. 

Під час виробництва продукції, що має пористу структуру з включеннями 
газової фази застосовують збивання рецептурної суміші шляхом обробки 
змішувальною лопаттю або нагнітанням повітря в об’єм суміші під тиском.  

Широко застосовують також способи утворення газової фази в результаті 
життєдіяльності дріжджів в процесі бродіння або хімічних розпушувачів таких як 
сода, амоній та інші. 

Поряд з дозуванням сировини або напівфабрикатів необхідно провести 
з’єднання їх в суміш, забезпечивши її однорідність і відповідні структурно-
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механічні властивості шляхом замішування або гомогенізації, темперування, 
відлежування, витримки і т.п. 

Поділ готової суміші на порції відповідної маси проводиться шляхом різання, 
видавлювання, дозування, виливання, обкочування, прокочування та інші. 

Одним із завдань технологічного комплексу харчових виробництв є доведення 
показників властивостей, складу і будови кінцевого напівфабрикату і готової 
продукції до нормативних показників; а також обробка і захист продукції для 
забезпечення її збереження під час транспортування, зберігання та споживання, що 
досягається пастеризацією, стерилізацією і тепловою обробкою для підготовки її до 
вживання.  

Фіксація просторової структури продуктів досягається кристалізацією, 
драглеутворенням, зневодненням, нагріванням або охолодженням. Для цього 
застосовується обладнання для сушіння, смаження та нагрівання. 

Важливе місце в технологічному комплексі харчових виробництв займає 
обладнання для виконання фінішних операцій: дозування рідкої продукції в бідони, 
пакети, пляшки, цистерни і твердої сипкої продукції в пакети, ящики, мішки, 
цистерни тощо, а також забезпечення якості продукції на протязі встановленого 
терміну зберігання та використання. 

Збереження готової продукції досягається захистом зовнішньої поверхні 
продукту від дії зовнішнього середовища і консервуванням внутрішньої структури 
продукції. 

Шкідливий вплив навколишнього середовища може викликати висихання або 
зволоження, розкладання речовин під впливом кисню повітря або світла, попадання 
сторонніх домішок, механічні пошкодження виробів та інші дефекти. 

Консервування харчових продуктів проводять з метою уповільнення або 
припинення життєдіяльності мікроорганізмів, а також інактивації ферментів. 

 
1.3. Принципи організації та оптимізації технологічних комплексів харчових 

виробництв 
 

 Технологічний комплекс – це сукупність процесів, що відбуваються в машинах 
і апаратах технологічної лінії, і сам по суті  є великим технологічним процесом. 

Різні технологічні комплекси мають відповідне машинно-апаратурне 
оформлення, але спільним у них є те, що кожен з них є організований 
функціональний потік, що перетворює вихідну сировину у готовий продукт і, який 
має свої закономірності. 

Технологічний потік складається з різних технологічних операцій перетворення 
вихідної сировини і транспортування проміжних продуктів переробки.  

Технологічні операції виконують дві функції: технологічну - обробку продукту 
і транспортну - подачу об’єкта обробки у робочу зону. Сполучення технологічної і 
транспортної функцій визначають вид технологічної операції і її ефективність. 
Розглянемо характерні типи операцій: 

 1.Технологічна обробка маси відбувається після завершення транспортної 
операції подачі заготовки в робочу зону, тобто процес обробки переривається і є 
процесом дискретної дії. 

 Продуктивність машин визначається тривалістю усього технологічного циклу, 
що включає технологічну і транспортну складову. 
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 Підвищення продуктивності машини можливо за збільшення швидкості 
складових циклів. 

 Підвищення транспортної швидкості обмежується допустимими значеннями 
прискорень руху виконавчих органів машини, а технологічної швидкості - 
теплофізичними, фізико-механічними, біохімічними властивостями матеріалу. 
Тобто тривалість циклу обмежена технологічними параметрами і динамічними 
можливостями механізму і задана однозначно. 

Компоновка такого обладнання в комплексно-організований потік недоцільна, 
тому що значення технологічних і транспортних швидкостей окремих операцій і 
відповідно машини не будуть співпадати, тобто не буде виконана умова однакової 
продуктивності, необхідної для об’єднання в один потік. 

Прикладом таких операцій і машин можуть бути штампувальні машини для 
затяжного печива, або відливні машини кондитерського виробництва. 

 Такі форми організації роботи обладнання властиві для підприємств з малими 
потужностями і низьким рівнем механізації. 

 2.Технологічна обробка маси відбувається коли технологічна і транспортна 
швидкості співпадають. Транспортний процес стає неперерваним, продуктивність 
машини визначається тривалістю циклу обробки сировини робочими органами.  

Підвищення продуктивності машини обмежено технологічною швидкістю, яка 
в свою чергу обумовлена технологічними властивостями харчового середовища. 

Суттєвою відмінністю операції цього типу є те, що внаслідок суміщення 
технологічного і транспортного процесів в часі ці процеси не переривають один 
іншого і можуть відбуватись одночасно, безперервно з постійною швидкістю. 

Коефіцієнт використання обладнання значно вищий. 
Прикладом таких операцій і обладнання можуть бути макаронний прес, роторна 

штампувальна машина для цукрового печива. 
Операції і обладнання такого типу поширені на підприємствах харчової 

промисловості.  
 3. Технологічна обробка харчової маси відбувається за безперервного 

транспортування одночасно з робочими органами через робочу зону по замкнутій 
траєкторії. Машини, що працюють за таким чином, отримали назву роторних. 

 Особливістю операцій і обладнання цього типу є те, що швидкість 
транспортування не обмежується технологічною швидкістю. 

 Підвищення продуктивності зв’язано тільки з підвищенням транспортної 
швидкості. Практично підвищення продуктивності такого обладнання вимагає 
збільшення довжини технологічної зони, що необхідно для збереження тривалості 
технологічної обробки виробу. 

 Продуктивність машин не обмежується як технологічними властивостями 
сировини та напівфабрикатів так і динамікою робочих органів машин. 

 В автоматичних лініях використання операцій такого типу перспективно, тому 
що за необмеженої продуктивності зберігаються оптимальні технологічні і 
динамічні режими, що обумовлює технологічну і конструктивну надійність.  

Забезпечується стабільна якість продукції, мінімум простоїв обладнання з 
різних причин і максимальний коефіцієнт використання обладнання в 
технологічній лінії. 

Прикладом таких операцій і обладнання може бути обладнання неперервної дії 
в якому можна збільшити робочу зону обробки із збереженням тривалості обробки, 
наприклад, тістоготувальні агрегати. 
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 4. Технологічна обробка заготовок відбувається під час транспортування через 
робочу зону. Поняття «робочий орган» замінюється поняттям «робоче 
середовище», що здійснює технологічний вплив на весь потік що проходить через 
робочу зону. 

Для них характерна незалежність швидкості транспортного процесу від 
технологічної швидкості. 

Продуктивність машин визначається тривалістю циклу виходу одного об’єкта і 
кількістю об’єктів в перерізі потоку. 

Під час створення машин для операцій такого типу підвищення продуктивності 
можна досягти як шляхом збільшення транспортної швидкості (із відповідним 
збільшенням зони обробки) так і шляхом збільшення у поперечному перерізі 
потоку кількості виробів. 

За допомогою операцій такого типу можна створити машини і апарати будь-
якої продуктивності.  

Операції такого типу забезпечують оптимальні умови об’єднання машин і 
апаратів відповідних конструкцій в технологічних комплексах харчових 
виробництв. 

Прикладом таких операцій і обладнання можуть бути печі хлібопекарського і 
кондитерського виробництв, стрічкові сушарки. 

В залежності від умов і параметрів технологічного процесу витрати енергії, 
швидкість процесу, вихід продукції, продуктивність, витрати ручної праці та інше 
будуть відрізнятися. 

Прагнення зменшити витрати і збільшити вихід продукту вимагає пошуків 
шляхів удосконалення виробництв і відповідно більш доскональних режимів 
ведення технологій і роботи обладнання. 

Такі пошуки називають – оптимізацією, а режими – оптимальними. Для 
оцінювання ефективності процесів на підставі експериментальних і теоретичних 
досліджень виводяться критерії оптимізації, до яких входять параметри, що 
протилежно впливають на процес. В такому випадку оптимізація буде означати 
пошук компромісу між цими параметрами. 

Під час вибору об’єкту оптимізації перевагу віддають процесам неперервним, 
які мають суттєві переваги в порівнянні з періодичними. Це більш висока 
продуктивність апаратів, зменшення витрат енергетичних ресурсів, стабілізація 
якісних показників готової продукції, це зменшення витрат на автоматизацію, 
керування процесом. 

За періодичної роботи апарата виникають великі втрати теплоти і механічної 
енергії, що пов’язано з зупинкою апарату для розвантаження готового продукту і 
завантаження сировиною, а також з пуском його в роботу і виведенням на робочий 
режим. 

В апаратах неперервної дії процес відбувається за стабільних параметрів і 
мінімальних витратах на автоматизацію. Оптимально організований процес – це 
неперервний, автоматично керований процес. 

Важливе значення має організація руху взаємодіючих потоків, а саме 
протитоком – на зустріч один одному, прямотоком – в одному напрямку, або 
перехрестний рух, це залежатиме від конкретних умов. В більшості випадків 
оптимальним є протитечійний характер руху. 

Інтенсивність процесу перенесення або обміну залежить від площі поверхні 
взаємодії, через яку відбувається процес. Процес тим інтенсивніший, чим вище 
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турбулізація потоку і швидкість руху. Поверхню контакту можна збільшити при 
розпилюванні рідини в газовому середовищі. 

Оптимізація процесу передбачає максимальну утилізацію теплоти шляхом 
максимально повного використання вторинних енергетичних ресурсів і теплових 
відходів і викидів. 

В умовах сьогодення наші уявлення про оптимальні процеси ми тісно 
пов’язуємо з створенням замкнених безвідходних енергоощадних технологій з 
повною утилізацією енергії та відходів виробництва.  

 
1.4. Основні вимоги до технологічних процесів та обладнання харчових 

виробництв 
 
 Вибір оптимального варіанту технологічного процесу та відповідного 

обладнання для його реалізації - це складний етап створення технологічного 
комплексу виробництва певного продукту, що базується на відповідних вимогах до 
технологічних процесів та обладнання і наперед відпрацьованих технологічних 
схемах виробництва. 

 Вимоги до технологічних процесів і обладнання обумовлені метою створення 
машинної технології і базуються на вирішенні ряду принципових питань: 
– визначення оптимального варіанту технологічного процесу розділення лінії на 

ділянки; 
– розрахунки кількості потоків і підбір машин; 
– вибір транспортних і перевантажувальних пристроїв; 
– просторове розміщення обладнання в лінії і інше. 

Вказані задачі необхідно виконати за  дотримання усіх вимог до якості 
продукту, найменших втратах і високих техніко-економічних показниках. 

Технологічні процеси харчових виробництв характеризуються різноманітністю, 
що викликає великі ускладнення під час комплексної механізації і автоматизації.  

 Під механізацією технологічних процесів розуміють застосування енергії 
неживої природи на заміну ручної праці людини. Робочий контролює роботу 
обладнання, керує його роботою, виконує операції пуску та налагодження машин. 

 Під автоматизацією технологічних процесів розуміють використання енергії 
неживої природи не тільки для заміни ручної праці людини, а і для використання та 
управління процесом без участі людини.  

 Вибраний технологічний процес має забезпечувати механізацію технологічних 
операцій найбільш простими способами, синхронізацію операцій на окремих 
ділянках і зручністю транспортування напівфабрикатів за мінімальної кількості 
машин. Це дозволить розташувати лінію на мінімальній площі, скоротити витрати 
на обладнання. В більшості випадків необхідно не тільки облаштувати лінію 
механізмами та приладами, а також підготувати сам об’єкт до умов механізації та 
автоматизації. Як правило, необхідно дослідити і стабілізувати форму, розміри та 
інші показники виробів з метою спрощення його виготовлення та в відповідності до 
вимог сучасної техніки і можливості автоматизації.  

У разі необхідності параметри змінюють. Під час виготовлення продукції 
вручну формі та відхиленням в розмірах важливого значення не надають.  

Під час створення механізованих та автоматизованих потокових ліній – 
уніфікація та стандартизація виробів і напівфабрикатів, а також відхилення в 
розмірах набувають першорядного значення. Неможливо уявити роботу 
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загортувального автомату за суттєвих відхиленнях в розмірах цукерок. 
Системоутворювальним фактором лінії є стабільність вхідних і вихідних 
параметрів процесів в машинах і апаратах. 

Прагнення інтенсифікувати технологічні режими дозволяє скоротити розміри 
технологічних ліній, підвищити швидкість обробки напівфабрикатів та збільшити 
продуктивність. Але за надмірного формування режимів можливий зворотній 
результат. Підвищення швидкості може привести до швидкого зношення робочих 
органів та необхідності зупинок виробництва на їх заміну, погіршення якості 
виробів у зв’язку з тим, що вибраний режим не буде відповідати фізико-механічним 
властивостям матеріалу. В такому випадку зменшується надійність роботи машин і 
ліній в цілому.  

Збільшення швидкості зменшує тривалість обробки виробів, але зростають і 
амортизаційні витрати. Тому для будь якого конкретного випадку необхідно знайти 
оптимальне значення швидкості, за якої витрати мають бути мінімальними. 

Під час вибору транспортувальних засобів необхідно враховувати специфічні 
властивості напівфабрикатів та виробів (липкість, текучість і сипкість, міцність 
поверхневого шару та ін.), забезпечити транспортування та зменшення кількості 
перевалок і маніпуляцій з продукцією.  

Структура технологічного потоку, властивості і форма напівфабрикатів 
обумовлюють іноді необхідність використання спеціальних пристосувань 
супутників в вигляді форм, лотків, дек та ін., які суттєво впливають на компоновку 
лінії, на необхідність облаштування додаткових транспортувальних засобів для 
повернення супутників на вихідні позиції.  

 Вимоги до технологічного обладнання. Перш ніж підбирати та проектувати 
обладнання потокових ліній, необхідно визначити рівень спеціалізації або 
універсальності лінії, типорозміри продукції, які будуть впливати на конструкцію 
машин. 

На великих підприємствах доцільно ставити спеціалізовані лінії для випуску 
виробів певного типорозміру. В той же час на підприємствах малої потужності 
доцільно ставити універсальні лінії, придатні для швидкого переналагодження.  

Треба врахувати, що вартість універсальної лінії значно вища ніж 
спеціалізованої, тому що вимагає переналагодження. 

Можливі три способи створення потокових ліній: 
– із повністю спеціалізованих машин, які здійснюють заздалегідь відпрацьовані 

та технологічні процеси; 
– із діючого відповідним чином модернізованого і оснащеного технологічного 

обладнання; 
– із окремих типових елементів. 

На практиці мають місце змішанні варіанти, коли на лінії, облаштованій 
діючими машинами, застосовують нове спеціалізоване обладнання. 

Серед діючого парку машин багато таких, що за компонування ними потокових 
ліній необхідно додатково ставити спеціальні живильні та транспортувальні 
пристрої. 

Необхідно максимально збільшувати ступінь автоматизації лінії, забезпечивши 
її приладами контролю, завантажувальними і розвантажувальними пристроями.  

Під час проектування потокових ліній серйозну увагу необхідно звернути на 
дотримання умов безаварійної роботи, зручності обслуговування та техніці 
безпеки. 
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Формування комплексів обладнання для синхронізації роботи машин потокової 
лінії тривалість окремих технологічних операцій має бути однакова або кратна, а 
продуктивність машин має бути вирівняна.  

 Крім загальних, до машин і апаратів висуваються наступні вимоги. 
Машини і апарати мають мати високі техніко-економічні показники. Такими 

показниками є продуктивність, витрати енергії, води, пари, інших матеріальних 
ресурсів, маси машини, її габаритних розмірів, розмір виробничої площі під 
обладнанням, вартість машини, амортизаційні відрахування, та інші витрати, 
пов’язані з експлуатацією машини. 

Робочі органи машини мають мати високу зносостійкість, щоб частинки 
матеріалу робочих органів під час зношування не попадали в продукт і не 
погіршували його якість. 

Технологічний вплив машин і апаратів на продукт має бути оптимальним, що 
необхідно для зменшення витрат на підвищення якості продукту.  

Конструкція машини має бути технологічною. Під технологічністю розуміють 
відповідність конструкцій вимогам оптимальних технологічних процесів 
виробництва. В зв’язку з цим під час створення та застосування машини необхідно 
сукупно вирішити такі задачі;  забезпечення високої продуктивності і довговічності 
та досягнення максимальної економічності, Конструкція машини має бути 
нескладною, зручною в монтажі та експлуатації. 

Машини та апарати мають складатися із окремих блоків, які легко з’єднуються, 
що полегшує демонтаж під час ремонту і можливість швидкої заміни зношених 
робочих органів. 

З метою покращення умов дотримання виробничої санітарії обладнання має 
мати гладку та обтічну форму. 

Для забезпечення взаємозамінності деталей, які вибрані під час конструювання 
машин, матеріали для її виготовлення, допуски для обробки деталей, форма і 
розміри деталей кріплення мають відповідати державним стандартам і нормам. 

Машини мають працювати безшумно та відповідати вимогам техніки безпеки. 
Всі обертові деталі необхідно огороджувати. Крім того необхідно огороджувати 
вільний доступ до робочих органів машини для спостереження за ними під час 
роботи. 

Мають бути передбаченні автоблокувальні пристрої на машинах, а також на 
потокових лініях. 

 
1.5. Теоретичні основи технологічних процесів харчових виробництв 

 
Сучасні технології переробки сільськогосподарської сировини та виготовлення 

продуктів харчування базуються на досягненнях фізики, механіки, теплотехніки, 
електроніки, хімії, біофізики, біохімії, мікробіології, біотехнологій, та інших 
наукових напрямків. 

 Головна мета основних напрямків фундаментальних і пріоритетних 
прикладних наукових досліджень полягає у тому, щоб корінним чином змінити та 
вдосконалювати технологію харчових виробництв, підвищити ефективність 
комплексної переробки сільськогосподарської сировини, збільшити випуск 
високоякісних продуктів харчування, мінімізувати кількість відходів. Виробництво 
нових харчових продуктів має базуватися на сучасних індустріальних методах 
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переробки сировини, застосуванні неперервних автоматизованих технологічних 
процесів з мінімальними витратами ручної праці. 

Для розробки сучасних науково-обгрунтованих технологічних вимог до 
сировини необхідно на молекулярному рівні дослідити структурно-механічні, 
фізико-хімічні, біохімічні, теплофізичні, масообмінні, електрофізичні, реологічні, 
органолептичні, властивості сільськогосподарської сировини рослинного та 
тваринного походження. 

В основі науки про технологічні процеси лежать основні закони природи – 
закон збереження маси і закон збереження енергії. 

Спільним для всіх виробництв на всіх стадіях є наявність як мінімум одного із 
двох видів перенесення: перенесення енергії, або перенесення маси. Їх можна 
представити відповідно у вигляді енергетичного або матеріального балансу. 

Часто в розрахунках реальних апаратів визначають кількість теплоти, тому 
енергетичний баланс часто називають тепловим балансом. Будь яке перенесення 
речовини або енергії не відбувається саме по собі. Причиною перенесення є 
неврівноваженість системи, яка характеризується такими поняттями як поле та 
потенціал. 

Навколо джерела теплоти утворюється температурне поле. Це справедливо і 
для точкового джерела маси. 

Полем називають сукупність миттєвих значень будь якої величини в кожній 
точці об’єму. 

Кожна точка поля характеризується своїм потенціалом. Якщо значення 
потенціалу різні в двох точках поля, то між ними виникає потік енергії або 
речовини. Тобто рушійною силою є різниця потенціалів у двох точках простору, 
що ми розглядаємо. 

Відношення різниці потенціалів двох точок тіла до відстані між ними 
називається градієнтом. 

Для теплообмінних процесів рушійною силою є градієнт температури. 
Аналогічною для масообмінних процесів є градієнт концентрацій, для хімічних 
процесів градієнт хімічних потенціалів. Для механічних процесів рушійною силою 
руху тіла є результуюча сила накладених на тіло зусиль. 

Поняття “градієнт” є універсальним для характеристики будь-якого поля. 
Економічна ефективність будь-якого виробництва залежить від швидкості 

протікання технологічного процесу, ця швидкість тим більша, чим більша рушійна 
сила, чим більша провідність перенесення і чим меншій опір дії, що можливо 
представити рівнянням: 

 1/ ,L k R     
де  L - швидкість протікання процесу; 

k – провідність перенесення;  
R – опір перенесенню; 
Δ – рушійна сила. 
Це рівняння носить назву «основного (загального) кінетичного рівняння». 
Для теплового процесу – процесу теплопередачі рівняння матиме вигляд: 
 

/q k t Q F    
 

де  q –  швидкість перенесення теплоти або питомий тепловий потік, Дж/(м2·с) 
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k – коефіцієнт теплопередачі,  Дж/ (м2·К.с);  
Δt  –  градієнт температури,  К;  
Q –- кількість теплоти,  Дж; 
F –  площа поверхні теплообміну,  м2; 
τ  –  час, с. 
Тепловий потік - це кількість теплоти, перенесеної через одиницю поверхні в 

одиницю часу. 
Для процесу масоперенесення рівняння швидкості перенесення маси матиме 

вид: 
 /mg K С G F    

 
де   g – питомий потік маси,  кг/(м2 с);  

Km – коефіцієнт масоперенесення,  м/с; 
ΔC–  рушійна сила, різниця коефіцієнтів,  кг/м3; 
G –  кількість перенесеної речовини,  кг; 
F –  площа поверхні перенесення,  м2; 
τ  –  час, с. 
Для гідродинамічних процесів кінетичне рівняння матиме вигляд: 
 

/mU K p V F   , 
 

де  V – об’єм отриманої речовини,  м3; 
F –  площа перенесення речовини,  м2; 
τ – час, с; 
U –  швидкість масоперенесення гідродинамічного процесу,  м3/м2с; 
Km – коефіцієнт, який характеризує здатність поверхні пропускати речовину, 

м3/(м2 ·с·Па); 
Δp  – різниця тиску,  Па; 
 
Наведені вище кінетичні рівняння різних процесів, отримані із основного 

кінетичного рівняння, свідчать про єдність матеріального світу. 
Аналіз основного кінетичного рівняння показує, що збільшити швидкість 

процесу можна, збільшивши рушійну силу або зменшивши опір. На цьому 
базується принцип інтенсифікації технологічних процесів. 

Основні процеси харчових технологій за  рушійною силою і типом перенесення 
можна поділити наступним чином: 
– для теплових процесів (нагрівання, випаровування, конденсація) рушійною 

силою є різниця температур; 
– для масообмінних (сушіння, екстракція, ректифікація) – різниця концентрацій; 
– для механічних гідродинамічних процесів (подрібнення, різання, фільтрування) 

– механічна сила, тиск. 
Таким чином можна класифікувати специфічні процеси характерні для інших 

окремих галузей хімічних, біохімічних, мікробіологічних, електрофізичних та інші. 
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Теплові процеси 
 

В процесі виробництва харчових продуктів теплова обробка сировини займає 
важливе місце і є необхідною для надання готовому продукту відповідних 
властивостей. 

Застосування підігрівання та охолодження для підтримання температури на 
відповідному рівні необхідно під час проведення більшості процесів в харчовій 
промисловості: мікробіологічних, біохімічних, сорбційних процесах. Теплові 
процеси є вирішальними для випарювання і стерилізації. 

Відомі три способи передачі теплоти: теплопровідністю, конвекцією, і 
випромінюванням. 

Теплопровідність це процес поширення енергії між частинами тіла, що 
перебувають в контакті між собою і мають різну температуру. 

Кількість перенесеної теплоти теплопровідністю описується законом Фур’є: 
кількість теплоти dQ, перенесена теплопровідністю через елементарну поверхню 
dF, перпендикулярну тепловому потоку, за час dτ, прямо пропорційна 

температурному градієнту 
dt
dn

, площі поверхні dF, і часу dτ: 

 tdQ dFd
n

 



, 

Тепловий потік за законом Фур’є: 
 

  dQ tq
dFd n





 


, 

 
де   – коефіцієнт теплопровідності,  Вт/(м·К)  або  Дж/(м·К·с); 

Теплопровідність залежить від фізичної природи тіла, його структури, 
температури і тиску. 

Диференційне рівняння теплопровідності Фур’є описує зміну температури в 
об’єм тіла в часі: 

 
2 2 2

2 2 2 t t t t
c dx dy dz


 
    

     
,     або    2α tt




 


 

де 2 - оператор Лапласа. 

Відношення 
c



, коефіцієнта теплопровідності до теплоємності і густини тіла 

називається коефіцієнтом температуропровідності, який характеризує теплову 
інерцію тіла. 

Конвекція спостерігається в рухомих рідинах і газах. Перенесення теплоти  
відбувається за рахунок переміщення речовини в просторі, а також шляхом 
теплопровідності через шар газу або рідини на поверхні твердого тіла 
(молекулярний теплообмін, теплообмін через поверхневий пограничний шар). 

Для розрахунку тепловіддачі конвекцією використовують рівняння Ньютона: 
 1 2kQ t t F  , 
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де   Q  кількість теплоти переданої конвекцією в одиницю часу,  Вт; 

k – коефіцієнт тепловіддачі, конвекцією,  Вт/(м2·К); 

 1t ––  температура рухомого середовища, °С; 

2t  – температура поверхні стінки, °С; 
F  – поверхня теплообміну,  м2. 
Теплообмін конвекцією залежить головним чином від характеру руху газу або 

рідини:  
– Вимушена помірна течія, коли шари рідини не перемішуються між собою; 
– Вимушена турбулентна, коли виникає інтенсивне перемішування середовища в 

напрямку перпендикулярному до основного потоку; 
– Природний вільний рух виключно під дією різниці густини, обумовленої 

нерівномірністю нагрівання рухомого середовища; 
– Змішаний рух, коли одночасно мають місце різні рухи. 

Коефіцієнт тепловіддачі залежить від багатьох факторів, в першу чергу це 
фізичні властивості рідини,  визначається експериментально з використанням теорії 
подібності. 

Конвективний теплообмін описується в загальному вигляді рівнянням:  
 

 , , ,Nu f Fo Re Pr Gr  
 
Для природного руху газу в необмеженому просторі формула має вигляд: 
 

 nNu C GrPr  
 
C  і n визначають в залежності від  Gr Pr  
Для ламінарного характеру течії рідини в каналах (l >50d) конвективний 

теплообмін розраховують за формулою: 
 

 0,10,2 0,20,74Nu Re GrPr Pr  
 
Крім формул в критеріальному вигляді відомі спрощені формули: 
 

,    n n
k kAt або Bw    

 
Для природного руху повітря або газу біля плоских і циліндричних стінок: 
 

 24
1 2   /k k t t Вт м к  

 
 
k  = 2,56 для вертикальних стінок, 
k  = 3,25 для горизонтальних стінок обернених вверх,  
k  = 1,63 для горизонтальних стінок, обернентих вниз. 
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Для наближених розрахунків конвективної тепловіддачі в трубах і каналах за 
вимушеного русі газів можна використати формулу: 

 

 
0,8

20
0,253,5  / , k

W Вт м к
d

 
 

 
де   W – швидкість потоку за температури 0 °С, м/сек. 

d – еквівалентний діаметр, м. 
Теплове випромінювання властиве всім тілам за  будь якої температури. В 

умовах теплової рівноваги теплові потоки тіл врівноважують один одного. Якщо 
температура тіла різна, то теплова енергія передається від тіла з вищою 
температурою до тіла з нищою температурою. 

Носієм теплового випромінювання є електромагнітні хвилі, які 
характеризуються частотою коливань ν і довжиною хвилі λ і зв’язані між собою 
залежністю. 

 
C



 

 
де С – швидкість поширення електромагнітних хвиль. 

Променева енергія, що падає на тіло частково поглинається, частково 
відбивається і частково може пропускатися. 

Розглядають три крайніх стани тіл: абсолютно чорне (всю енергію поглинає), 
абсолютно біле (всю енергію відбиває) і абсолютно прозоре (всю енергію 
пропускає) Сухе і чисте повітря практично абсолютно прозоре для теплового 
випромінювання. 

Променевий теплообмін описується основними законами теплового 
випромінювання. 

Закон Планка встановлює залежність між інтенсивністю випромінювання I 
абсолютно чорного тіла від довжини хвилі λ і абсолютної температури T. 

 

, 2

5
1 
/ 

1o C T
CI

e 

 


  

 
Із закону Планка витікає, що кожній температурі T  відповідає свій рівень 

розподілення інтенсивності випромінювання відповідно довжині хвилі і, що 
максимум випромінювання тим вищий чим вища температура. Зі збільшенням 
температури максимум випромінювання зміщується в бік більш коротких хвиль. 

Закон Віна встановлює зв'язок між температурою T  і довжиною хвилі  , що 
відповідає максимуму випромінювання: 

 
2,9mT   

Закон Стефана-Больцмана: кількість енергії E0, яка випромінюється чорним 
тілом за будь-якої  довжини хвилі   і температури T  можна визначити за 
рівнянням: 
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4 o oE T , 

де 0  – константа випромінювання абсолютно чорного тіла,  5,7 .10-8  Вт/(м2 К4). 
В технічних розрахунках використовують рівняння: 
 

 40,01o oЕ С Т , 
  

Величина С0 є величиною сталою для абсолютно чорного тіла і дорівнює       
5,7  Вт/(м2 ·К4). 

Закон Стефана-Больцмана справедливий і для звичайних тіл, так званих сірих, 
з урахуванням ступеня чорноти α. 

Для сірих тіл коефіцієнт випромінювання oC С . 
Ступінь чорноти a змінюється від 0 до 1. 
Для розрахунку кількості теплоти,  яка передається  випромінюванням, 

відповідно закону Стефана-Больцмана, застосовують формулу: 
 

   4 4
0 0 1 20,01 0,01E aE aC T T      

 
Закон Кірхгофа встановлює, що відношення здатності випромінювання енергії 

E до здатності поглинати її A для всіх тіл однакове і дорівнює випромінювальній 
здатності абсолютно чорного тіла за тієї ж температури. 

 
oЕ АЕ , 

 
Закон Ламберта встановлює, що випромінювальна здатність Е  під кутом   

до нормалі дорівнює випромінювальній здатності поверхні в нормальному 
напрямку E  помноженому на cos : 

 
Е Ecos  , 

 
Загальна формула розрахунку теплообміну між двома непрозорими тілами на 

підставі закону Стефана-Больцмана має вигляд: 
4 4

1 2

100 100пр o
T TQ a C F

         
     

, 

 
де   Q   кількість тепла, яка передється випромінюванням, Вт. 

прa   приведена ступінь чорноти двох тіл; 
F   поверхня теплообміну, м2. 
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Масообмінні процеси 
 

Важко знайти харчове виробництво, де б не застосовувались процеси 
масообміну такі як екстракція, абсорбція і адсорбція, перегонка і ректифікація, 
розчинення і кристалізація, а також тепломасообмінні процеси – сушіння, 
випікання, смаження та інші.  

Масообмінні процеси розрізняють за агрегатним станом і характером взаємодії 
фаз. В основу уявлень про масопередачу лежить поняття рівноваги фаз. Рушійною 
силою масообмінних процесів є різниця концентрацій. Масоперенесення 
починається, коли концентрація речовини у взаємодіючих фазах відрізняється від 
рівновагової. Якщо знаємо концентрацію компонента в фазах і умови рівноваги, 
можна визначити напрям процесу. 

У відповідності до основного кінетичного рівняння основне рівняння 
масопередачі має наступний вид: 

 
dM C

dFd R



 

 
де   dM – кількість речовини, що перейшла з однієї фази в іншу; 

 dF – площа поверхні фазового контакту; 
d  – тривалість процесу; 
ΔС – рушійна сила масообмінного процесу;  
 R  – опір масоперенесенню. 
В кінцевих величинах для сталих процесів 

 
мM k С F    
 

де   мk – коефіцієнт масопередачі, 1/ .мk R  
Як і перенесення теплоти, перенесення маси може відбуватись різними 

способами: 
1. За законом молекулярної дифузії. 
Відомо що молекули в газах і рідинах находяться в безперервному хаотичному 

русі, завдяки чому відбувається перенесення речовини із області з високою 
концентрацією в область з низькою концентрацією .  

Відповідно кількість дифундованої речовини пропорційна градієнту 
концентрацій, площі, перпендикулярній до напрямку дифузійного потоку і часу. 

 
dСdM D dF d
dx

  
 

де     D    - коефіцієнт молекулярної дифузії; 

      
  dС

dx
 - градієнт концентрації в напрямку дифузії;  

         dF  - площа поверхні, через яку дифундує речовина;  
         d   - тривалість дифузії. 
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Аналогічно диференційному рівнянню теплопровідності Фур’є диференційне 
рівняння молекулярної дифузії матиме вигляд: 

 
2 2 2

2
2 2 2  dС d С d С d СD D C

dx dx dy dz
 

     
   

 
2. За законом масовіддачі, який є аналогом закону Ньютона тепловіддачі 

твердого тіла, визначається кількість речовини, що перенесена із однієї фази в іншу 
пропорційно різниці концентрацій біля поверхні розділення фаз і в ядрі потоку 
приймаючої фази, площі поверхні фазового контакту та часу. 

 

 p fdM C C dFd    

 
де   , p fC C  - концентрація речовини у поверхні розділу і в ядрі потоку;  

         - коефіцієнт масовіддачі. 
3. За законом конвективної дифузії, що відображає явище перенесення 

речовини, що виникає за хаотичного утворення поверхні контакту і може бути 
представлена критеріальним рівнянням: 

 
1 2( , , , , ,D D pNu f Re Ga Pr Fo Г Г ) 

 
Нижче наведемо основні типи масообмінних процесів 
Екстракція – процес селективного вилучення одного або декількох 

розчинених компонентів із розчинів або твердих тіл за допомогою рідкого 
розчинника-екстрагенту. 

В харчовій промисловості екстрагуванню підпадає сировина рослинного 
походження, наприклад: цукровий буряк, насіння олійних культур та інше. 

Під визначення екстракції підпадають і процеси розчинення з тією різницею, 
що розчинена тверда речовина повністю переходить в розчин. Речовина із 
сировини в екстрагент переноситься за рахунок дифузії. 

Абсорбція - процес поглинання газів або пари рідиною (сорбентом). Для 
більшості процес зворотній і під час нагрівання можна видалити газ із рідини. 
Такий процес називають десорбцією. Це дозволяє багаторазово використовувати 
сорбент. 

В харчовій промисловості процеси абсорбції займають вагоме місце. 
Наприклад, процес насичення мінеральної води та інших напоїв діоксидом вуглецю 
є класичним прикладом процесу абсорбції, який в спеціальній технології прийнято 
називати сатурацією. Апарати, в яких відбуваються абсорбційні процеси називають 
абсорберами. 

Адсорбція – процес поглинання одного або декількох компонентів із суміші 
газів, пари, або рідких розчинів поверхнею твердої речовини (адсорбенту). 

Процес адсорбції подібно процесу абсорбції селективний. Різниця між ними 
полягaє у тому, що у одному випадку речовина поглинається всім об’ємом рідини, 
а у другому – тільки поверхнею твердого адсорбенту.  
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В харчовій промисловості адсорбція застосовується для очищення водно-
спиртових сумішей у лікеро-горілчаному виробництві, очищення і стабілізації вин, 
соків та інших напоїв. У цукровому виробництві адсорбцією забезпечують 
очищення дифузійного соку в процесі його сатурації, а також знебарвлення 
цукрових розчинів перед кристалізацією. 

В якості адсорбентів застосовують: активоване вугілля, силікагелі, цеоліти, 
іоніти. 

 
Тепломасообмінні процеси 

 
Тепломасообмінні процеси поширені в харчовій промисловості для 

технологічної обробки сировини під час висушування макаронів, сухарів, зерна та 
інших вологих матеріалів, випіканні хліба, смаженні м’яса, ректифікації спирту та 
інше.  

Їх особливість у тому, що масообмінні процеси виникають у вологих капілярно-
пористих тілах, якими є більшість харчових продуктів під впливом теплоти в 
процесі термічної обробки. 

Часто метою технологічного процесу є видалення вологи із матеріалів під час їх 
підготовки до переробки, використанню або зберіганню, яке може бути реалізоване 
різними способами.  

Найменше енергоємним способом є механічний: пресуванням або 
центрифугуванням. Цей спосіб дозволяє видалити лише незв’язану вологу, яка має 
малу енергію зв’язку з матеріалами, так звану фізико-механічно зв’язану вологу, 
що утримується у капілярах (порах) силами поверхневого потягу. 

Вилучити фізико-хімічно зв’язану вологу із колоїдних капілярно-пористих 
матеріалів (тісто, м'ясо, зерно, мармелад), що представляють більшість матеріалів в 
харчовій промисловості, механічним способом не можливо. Для руйнування такої 
форми зв’язку вологи з матеріалом необхідно витратити набагато більше енергії. 
Видалення такої вологи відбувається у вигляді пари, тобто необхідно спочатку 
перетворити воду у пару, витративши значну кількість теплоти. 

Як правило поступають наступним чином – спочатку видаляють вологу із 
матеріалів механічним способом і тільки потім переходять до теплової сушки.  

Розрізняють сушку конвективну (в потоці нагрітого газу) і контактну (взаємодія 
з перегрітою поверхнею) і радіаційну. 

Більше поширеним способом теплової сушки є конвективний. 
За конвективного способу висушування волога видаляється із матеріалу за 

рахунок її випаровування  з поверхні матеріалу. Із глибинних шарів матеріалу на її 
місце переміщується волога під дією градієнта концентрації. Цей процес отримав 
назву вологопровідність.  

Одночасно під впливом градієнта температури із поверхневих нагрітих шарів 
волога рухається в протилежному напрямку до менш нагрітих шарів. 

Таким чином виникають два потоки вологи. Під дією сил вологопровідності – 
градієнта концентрації: 

ci a C    
 
та під дією сил термовологопровідності, викликаних градієнтом температури  
 



 30 

t ti a t    
 
де ci , ti  - потоки вологи відповідно під дією сил волого провідності і 
термовологопровідності  

  - густина вологого матеріалу 
  - термоградієнтний коефіцієнт. 

 
Сумарний потік вологи дорівнює різниці цих двох величин і буде направлений 

у бік меншої.  
Під час висушування прагнуть зменшити негативний вплив температури на 

швидкість сушіння шляхом зниження температури сушильного агента, 
застосовують переривчастий пульсуючий режим сушіння з короткочасним 
нагріванням, а потім охолодженням. 

Під час нагрівання вологих капілярно-пористих матеріалів, наприклад,  
випіканні хліба, потік вологи під дією сил термовологопровідності діє в одному 
напрямку з потоком тепла і сприяє інтенсифікації процесу випікання. 

 
Хімічні процеси 

 
В основі ряду харчових технологій лежать хімічні перетворення. До них 

відносять отримання патоки, кристалічної глюкози шляхом кислотного гідролізу 
крохмалю, жирів способом гідрогенізації і переетерифікації, інертного цукру 
шляхом кислотного гідролізу сахарози. 

Важлива роль хімічних процесів під час виробництва хліба, мучних 
кондитерських виробів, цукру, шоколаду, рослинних жирів, пресованих дріжджів, а 
також  зберіганні продуктів. 

Швидкість хімічних процесів має велике значення і характеризує зміну 
концентрації одного із вихідних компонентів. 

Основними факторами що впливають на швидкість усіх хімічних реакцій – це 
концентрація реагуючих речовин, температура та присутність каталізатора. 

Збільшення концентрації взаємодіючих речовин - один із самих поширених 
заходів інтенсифікації процесів. Температура також – важливий фактор, що 
визначає швидкість реакції. З підвищенням температури швидкість реакції зростає.  

Велике значення мають каталізатори, як речовини що різко змінюють 
швидкість реакції. 

В присутності каталізатора реакція прискорюється у тисячі разів або можуть 
відбуватися за низьких температурах, що економічно вигідніше. 

Наприклад, іони водню прискорюють реакції гідролізу білків, крохмалю, а 
також реакції гідратації. 

Каталізаторами переважно використовують метали (нікель, кобальт, залізо, 
платина), сполуки заліза, магнію, кальцію, міді та ін. 

Каталізатори, які уповільнюють швидкість реакції, отримали назву інгібітори.  
Інгібітори, які гальмують процес окислення, називають антиоксидантами.  
Отримання і зберігання харчових продуктів супроводжують хімічні процеси. 

Деякі із них зв’язані з реакціями гідролізу, інші з окисно-відновними реакціями 
(меланоїдиновою , сульфітацією окисленням і ін.). 
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Гідроліз - реакція розкладання (руйнування) білків, жирів, вуглеводів на більш 
прості під дією кислот, лугів з приєднанням молекул води. 

Меланоїдинова реакція – складний окисно-відновний процес, сутність якого 
можна звести до взаємодії продуктів розпаду білків (амінокислот) з відновними 
редукуючими цукрами (фруктозою, глюкозою, мальтозою) утворюючи 
темнозабарвлені продукти – меланоїдіни.  

Утворення меланоїдінів – основна причина потемніння харчових продуктів в 
процесі їх виготовлення, сушіння і зберігання. 

Особливо інтенсивно ця реакція протікає за підвищених температур під час 
випікання хлібобулочних виробів, уварювання цукрових розчинів, під час сушіння 
солоду та ін. 

Для виробництва низки харчових продуктів таких, наприклад, як цукор, 
нарізання яблук, картоплі реакція утворення меланоїдинів небажана. Для 
попередження потемніння харчових продуктів їх сульфітують, тобто, оброблять 
діоксидом сірки або сірчаною кислотою N2SO4, які викликають знебарвлення 
багатьох рослинних пігментів. 

 
Біохімічні процеси 

 
В харчовому виробництві мають велике практичне значення тому що лежать в 

основі технології отримання: хлібних виробів, вина, пива, чаю, вітамінів, 
антибіотиків, органічних кислот та інше. 

Ці процеси відіграють важливу роль під час зберігання харчової сировини і 
готової продукції. 

Біохімічні процеси протікають за участі ферментів і залежать від хімічної 
природи реагуючих речовин, концентрації ферментів і субстрату, температури і 
реакції середовища РН, присутності активаторів і інгібіторів.  

Швидкість біохімічних процесів залежить від природи субстрату та його 
податливості, тобто впливу дії ферменту. 

Ферменти (ензими) органічні каталізатори білкової природи, що забезпечують 
складні біохімічні перетворення в клітинах рослин, тварин і мікроорганізмів. 

Характерною властивістю ферментів є в висока каталітична активність, що 
значно перевищує активність хімічних каталізаторів. 

Механізм дії ферментів як і хімічних каталізаторів зв’язаних з тим, що вони 
знижують енергію, необхідну для протікання визначеної реакції. 

Відмінністю ферментів від хімічних каталізаторів є їх висока лабільність, тобто 
чутливість до впливу зовнішнього середовища (температури, концентрації, 
наявності активаторів, інгібіторів та інше) . 

Перевагою ферментів є те, що вони діють за нормального тиску і низьких 
температур до 70 °С. 

Технологічні процеси під час зберіганні та виробництва харчових продуктів 
відбуваються під дією власних ферментів сировини або під дією ферментів, що 
утворились в результаті життєдіяльності мікроорганізмів у вигляді ферментних 
препаратів. 

Ферменти у сировині знаходяться у вільному чи зв’язаному вигляді. Під час 
проростання зерна, наприклад, активність ферментів підвищується тому що вони 
повністю або частково стають вільними.  
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Кожен мікроорганізм містить комплекс різноманітних ферментів в більшості 
аналогічних ферментам рослин і тварин. 

Джерелом отриманням біомаси мікроорганізмів необхідної для вилучення 
ферментів є культури дріжджів, бактерій, пліснявих грибів. 

Такий спосіб отримання ферментів економічніший ніж вилучення їх із тканин 
рослин і тварин. 

Застосування ферментних препаратів у харчовій промисловості дозволяє 
інтенсифікувати технологічні процеси, покращити якість готової продукції, 
збільшити її вихід, економити цінну харчову сировину. 

Застосування ферментних препаратів дає можливість відмовитись від солоду, 
який був основним джерелом активних ферментів, а зерно використати з іншою 
метою. 

Мікробіологічні процеси, використовуються у харчовій промисловості для 
отримання ряду продуктів. Алкогольні напої - вино,пиво,коньяк, спирт - отримують 
за допомогою дріжджів. У хлібопекарській промисловості, використовують 
дріжджі, бактерії, у молочній промисловості молочнокислі бактерії. 

Основні групи мікроорганізмів, що використовуються в галузі харчової 
промисловості: бактерії, дріжджі та плісняві гриби.  

Найбільш значущим процесом, який викликають мікроорганізми, є бродіння під 
час якого вуглеводи та деякі інші органічні сполуки перетворюються у нові 
речовини під дією ферментів мікроорганізмів. Більшість видів бродіння – спиртове, 
молочнокисле, оцтове, лимоннокисле, та інші.  

Їх використовують у харчовій промисловості для виробництва етилового 
спирту, хліба, пива, вина, оцтової і молочної кислот, ацетону та інші.  

Основна мета наведених виробництв перетворення живильного середовища в 
метаболіти – продукти життєдіяльності організмів (вино, пиво, спирт) або 
накопичення біомаси (хлібопекарські і кормові дріжджі, хліб). 

 
1.6. Технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції 

 
Основне призначення харчової та переробної промисловості полягає в 

виробництві безпечних для здоров’я продуктів харчування всіх груп населення в 
достатній кількості і відповідної якості. 

Сучасні технології переробки сільськогосподарської сировини і виготовлення 
продуктів харчування базуються на основних законах природи і досягненнях в 
різних сферах науки і хімії, мікробіології, біотехнології, механіки, теплотехніки, 
електроніки та інших наукових напрямлень.  

Переробна промисловість нараховує біля 40 галузей, що виробляють тисячі 
продуктів, відмінних між собою. Це викликає необхідність проведення важливих 
фундаментальних та прикладних наукових досліджень, необхідних для подальшого 
розвитку виробництва.  

Харчові і переробні галузі, маючи суттєві відмінності між собою, з позиції 
сучасної науки мають більше спільного ніж відмінного. Їх об’єднує спільна мета, 
вимоги до сировини і готової продукції, а також спільні технологічні процеси, що 
базуються на фундаментальних законах природи.  

Для підтримки життя, здоров’я та працездатності  необхідні речовини, що 
здійснюють побудову тканин організму та поповнення енергетичних затрат для 
існування та роботи людини, які людина отримує з їжею. Харчові продукти також 
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забезпечують організм людини регуляторами життєдіяльності та резервними 
матеріалами.  

Людина масою близько 70 кг складається з 40-45 кг води, 16-17кг білку, 0,5-
0,07 кг вуглеводів, 7-10 кг жирів, 2,5-3 кг мінеральних речовин. 

Харчові продукти мають бути повноцінними і мати складові в достатній 
кількості за калорійністю для покриття енергетичних витрат в організмі людини. 
Рекомендоване співвідношення основних компонентів харчових продуктів – білків, 
жирів та вуглеводів – 1:1:4 за середньої добової потреби у них відповідно 100, 100 
та 400 г. Однак, слід враховувати, що під час окислення білку виділяється 16,7 
джоулів енергії, жиру – 37,7, вуглеводів 15,7.  

Харчування – це складний процес прийому, переварювання, всмоктування і 
асиміляції органічних речовин. Процес травлення їх в організмі людини схожий з 
процесом горіння, більша частина продуктів перетворюється в енергію, діоксид 
вуглецю та воду. 

Під час харчуванні потрібно дотримуватися трьох основних принципів: 
рівновага між енергією, що надходить з їжею та енергією, що витрачається 
людиною в процесі життєдіяльності, задоволення потреб організму в необхідній 
кількості та співвідношенні харчових речовин, дотримання режиму харчування.  

Фізіологічні потреби організму залежать від багатьох умов і постійно 
змінюються. Але організм має спеціальні регуляторні механізми, що дозволяють 
використовувати із їжі і застосовувати необхідні речовини в тій кількості, яка йому 
необхідна в даний момент. 

Визначену кількість харчових речовин (вітамінів, незамінних амінокислоти та 
ін.) організм людини не може утворити в процесі обміну речовин, тому їх нестаток 
має бути забезпечений з їжею.  

Необхідним елементом нормального існування людини є також дотримування 
режиму харчування. 

Роль окремих речовин в життєдіяльності організму і в харчових технологіях. 
Білки є важливою складовою їжі. Недостатність білків викликає зниження 

кровотворення, підвищену чутливість до інфекційних захворювань, затримується 
розвиток організму, порушується обмін жирів та вітамінів, діяльність нервової 
системи, печінки та інших органів. 

За життя людини білок відновлюється 200 раз. Білок м’язових тканин 
відновлюється на 50% за 8-10 діб.  

Білки – це органічні високомолекулярні сполуки побудовані з амінокислот, що 
мають в своєму складі амінну NH2 та карбоксильну COOH групи. У природі існує 
багато видів білкових речовин, в побудові нашого організму приймає участь тільки 
22 амінокислоти. 

Існування живого організму без білка неможливе. Організм людини здатний 
утворювати необхідні амінокислоти із інших амінокислот, але є 8 амінокислот, які 
організм людини нездатний синтезувати.  

Людина отримує білки з яйцями, рибою, м’ясом, молоком, продуктами 
рослинного походження. На добу людині потрібно 1,1–1,5 г на 1 кг маси тіла, або в 
середньому 100 г на добу. Основними джерелами білку є м'ясні, рибні та 
зернобобові продукти. 

Білки харчових продуктів мають ряд властивостей, які впливають на ведення 
технологічних процесів. 



 34 

Перша властивість – здатність до гідратації, тобто до поглинання і утримування 
вологи з високою фізико-хімічною енергією зв’язку. В нормальних умовах білки 
здатні утримувати 2 – 3 кратну кількість води. Властивість набухання відіграє 
велику роль в харчових технологіях: зерно під час кондиціювання, борошно під час 
замішування тіста та ін. 

Друга властивість – денатурація, тобто зміна просторової орієнтації білкової 
молекули без розриву ковалентних зв’язків. Вона відіграє важливу роль в 
технологічних процесах, зв’язаних з утворенням структурних систем 
напівфабрикатів та готових виробів: хліб, макарони.  

Третя властивість – піноутворення, тобто здатність утворювати емульсії в 
системі рідина-газ, що називаються пінами. Білки як піноутворювачі широко 
застосовуються для виготовлення кондитерських виробів, бізе.  

Четверта властивість – здатність білків до гідролізу, тобто розщепленню на 
складові частини в присутності кислот та ферментів. Ця здатність 
використовується наприклад під час рафінації рослинних масел.  

Жири (ліпіди) і жироподібні речовини в організмі людини виконують роль 
постачальників енергії, покращують смакові якості їжі та апетит, мають велике 
значення для нормального травлення.  

Жири відіграють наступну роль для організму: 
– є джерелом енергії; 
– сприяють нормальному обміну речовин, як розчинників вітамінів A, D, K, E; 
– є структурним елементом клітин; 
– запобігають переохолодженню організму, завдяки низькій теплопровідності; 
– захищають організм від ударів; 
– є змащувальним матеріалом шкіри.  

Жири поділяються на тваринні та рослинні, або масла. За хімічною будовою 
жири – це складні ефіри триатомного спирту гліцерину та жирних кислот.  

В організмі людини жири гідролізуються на складові частини і всмоктуються 
слизовою оболонкою кишківника. Оптимальним в біологічному відновленні є 
співвідношення 70–80% тваринних і 20–30% рослинних жирів.  

Жири як компоненти харчових продуктів мають властивості, які необхідно 
врахувати та використовувати в харчових технологіях: 
– жири у воді не розчиняються, але розчиняються в органічних розчинниках. Ця 

властивість використовується для розчинення масел екстракційним способом; 
– жири добре розчиняють більшість органічних речовин, в тому числі і 

ароматичних; 
– нагріті під тиском жири розчеплюються на гліцерин і відповідні жирні кислоти. 

В присутності лугів ця реакція відбувається за нормального тиску з утворенням 
гліцерину та солей жирних кислот; 

– жири в присутності поверхнево активних речовин (емульгаторів) здатні 
утворювати стійкі емульсії. Ця властивість використовується для виробництва 
майонезу та маргарину; 

– під час зберігання в непридатних умовах (підвищена температура, вологість, 
світло) жири під дією ферменту ліпази гідролізуються на гліцерин та вільні 
жирні кислоти. Останні під дією кисню повітря окислюються з утворенням 
продуктів, що мають гіркий смак. Цей процес називається прогорканням; 

– при високих температурах 250-300 °С жири гідролізуються на жирні кислоти та 
гліцерин, який розкладається до акроміна – речовини з неприємним запахом; 
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– в наслідок гідрогенізації (насичення воднем поліненасичених жирних кислот) 
жири можуть переходити із рідкого стану в твердий. 
Вуглеводи поширені в природі головним чином в рослинах. Синтезуються 

вуглеводи в зелених частинах рослин. Вони є важливим і вагомим енергетичним 
компонентом їжі. Вміст вуглеводів в рисі досягає 90%, в злакових до 80%. Великий 
вміст їх в хлібі, картоплі, крупах, цукрі, солодких сортах плодів і ягід. 

Вуглеводи – це речовини, що складаються з вуглецю, кисню і водню з 
загальною формулою СnH2O. 

Найбільш важливе значення в харчовому відношенні мають глюкоза та 
фруктоза.  

Глюкоза поширена в рослинному світі, де знаходиться в насінні (зернах), 
плодах, листі та корінцях рослин в вільному стані. До 10% її в соці винограду, в 
бджолиному меді.  

В промисловості глюкозу отримують шляхом кислотного і ферментативного 
гідролізу крохмалю.  

Фруктоза поширена в природі як у вільному так і в зв’язаному станах, у плодах, 
овочах і ягодах. 

 Глюкоза і фруктоза зброджується дріжджами.  
Найбільше харчове значення мають три і дисахариди: сахароза, мальтоза і 

лактоза.  
Сахароза – найбільш поширена в рослинному світі. Її багато в цукровому 

буряку, цукровій тростині, плодах дині та кавуна.  
В промисловості сахарозу отримують із буряка та цукрової тростини.  
Сахароза як харчовий продукт цінується в основному за солодкість.  
Крохмаль – найбільш важливий за харчовою цінністю полісахарид. Він 

міститься у всіх рослинах, виконуючи роль запасної живильної речовини.  
В холодній воді зерна крохмалю не розчиняються. Але під час нагрівання з  

водою починається процес клейстерезації крохмалю. Для пшеничного крохмалю 
температура клейстерізації відповідає 55–60 °С.  

В харчовій промисловості крохмаль – є основною сировиною для виробництва 
глюкози і патоки.  

В організмі людини вуглеводи внаслідок гідролізу розпадаються 
перетворюючись в глюкозу, яка через стінки кишківника безпосередньо 
всмоктується в кров.  

Вуглеводи є джерелом енергії. Надлишок вуглеводів перетворюється в жир, що 
накопичується в організмі. За нестачі вуглеводів енергетичні потреби організму 
задовольняються за рахунок жирів та білків.  

Вуглеводи використовуються у виробництвах зв’язаних з біохімічною 
переробкою – бродінні тіста, вина, пива, спирту, дріжджів, харчових кислот, 
ацетону та ін. 

В харчових виробництвах широко використовується властивість цукрів – 
здатність розчинятися у воді та кристалізуватися.  

Для отримання чистого крохмалю із рослин використовується його властивість 
не розчинятися у воді. 

Здатність крохмалю до гідролізу дає можливість отримати продукти гідролізу – 
глюкозу, патоку. 

Органічні кислоти – містяться в харчових продуктах в невеликій кількості але 
суттєво впливають на смак, колір і аромат харчових продуктів, а також на обмін 
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речовин в організмі людини. В основному вони містяться у свіжих плодах і ягодах 
де представлені яблучною, лимонною та винною кислотами в кількості до 1%. 
Органічні кислоти утворюються в процесі бродіння тіста і вина, сквашуванні 
овочів. 

Органічні кислоти є біологічно активними речовинами, приймають участь в 
окисно-відновлювальних процесах, поліпшують роботу тракту травлення їжі, 
регулюють склад мікрофлори. На добу організму потрібно органічних кислот 
близько 2 г. 

Вітаміни учасники і біологічні каталізатори хімічних реакцій в живих клітинах. 
Вітаміни необхідні для нормального функціонування усіх органів і систем 
організму. 

Вітаміни надходять в організм в основному з їжею. Деякі з них синтезуються в 
кишківнику мікроорганізмами. 

Вітаміни мають каталітичні властивості, стимулюють хімічні реакції в 
організмі, а також утворення та функціонування ферментів. Вітаміни, як складова 
частина ферментів, стимулюють їх нормальну функцію та активність. 
Недостатність або відсутність в організмі одного з них веде до порушення процесів 
обміну речовин. 

Усі вітаміни поділяються на водорозчинні (В,С,Н) та жиророзчинні (А,Е,F,D) 
вітаміноподібні речовини(К,Р, незамінні жирні кислоти). 

Вивчення властивостей вітамінів дозволяє запобігти втрати вітамінів під час 
технологічної обробки. Правильна механічна обробка сировини, заміна води 
парою, зниження температури обробки, усунення впливу світла, кисню повітря, 
каталізаторів та інше дозволяють максимально скоротити втрати вітамінів, 
необхідних нашому організму, біологічно активних речовин. 

Мінеральні речовини містяться в організмі поряд з білками, вуглеводами, 
жирами і відіграють важливу роль в його функціонуванні. До них відносяться вода 
та різні солі, що містяться в розчиненому стані, або входять до складу органічних 
речовин. Так залізо входить до складу гемоглобіну; марганець, магній, мідь, 
кобальт та інші метали до складу багатьох ферментів. Мінеральні речовини 
приймають участь в важливих обмінних процесах організму – водно-сольовому, 
кислотно-лужному. 

Вода не має енергетичної цінності, але без води життя неможливе. Добова 
норма споживання води становить близько 2,5 л. 

Функції води в організмі людини важливі і різноманітні; вода розчиняє 
живильні речовини; транспортує їх в організмі; виводить відходи процесів обміну 
із клітин організму; є дисперсійним середовищем для крові, протоплазми клітин та 
інше; відіграє роль терморегулятора організму вирівнюючи температуру між 
сусідніми клітинами, запобігаючи перегріву організму; всі реакції гідролізу 
живильних речовин відбуваються за участі води; є мастильним матеріалом в 
суглобах та різних частинах тіла. 

Живий організм дуже чутливий до відсутності тих чи інших мінеральних 
речовин у їжі. Мінеральні речовини дуже важливі у побудові тканин організму, 
особливо кісток скелета, надання міжклітинним рідинам властивостей, необхідних 
для нормального процесу обміну речовин та енергії, в тому числі водно-сольового. 

Мінеральні речовини входять до складу усіх тканин організму людини і 
постійно втрачаються у процесі життєдіяльності. 
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Серед різноманітних мінеральних солей значне місце займає харчова сіль. 
Усього в організмі біля 300 г солі, а за рік людина з’їдає близько 5,5 кг солі. 

Хлор який входить до складу кухонної солі, приймає участь в утворенні 
шлункового соку, формуванні плазми, активує ряд ферментів. 

Кістковий скелет, який складає 14–20% маси тіла на 2/3 складається з 
мінеральних солей, містить близько 99% всього кальцію в організмі людини. 
Найкраще засвоюється організмом людини кальцій молока, молочнокислих 
продуктів, сиру, яєчного жовтка. Добова норма кальцію 800 мг. 

В життєдіяльності організму велику роль відіграє фосфор. В значній кількості 
фосфор входить до складу нервової тканини. Фосфор міститься майже у всіх 
харчових продуктах рослинного та тваринного походження. 

Найбільше фосфору в горіхах, сирі, яйцях, крупах, рибі, печінці, мозку, хлібі, 
молоці. Добова норма фосфору 1600 мг. 

Магній життєво важливий елемент, приймає участь у формуванні кісток, 
регулює роботу нервової тканини, обмін вуглеводів та енергетичний обмін. Велике 
значення має для серцево-судинної системи; сприяє виведенню із організму зайвого 
холестерину. Найбільше міститься в висівках, хлібі з борошна грубого помелу, у 
гречаній та ячневій крупах, морській рибі. Добова норма становить 500мг. 

Калій має особливо вагоме значення для забезпечення нормальної діяльності 
серцево-судинної системи. 

Баштанні овочі, яблука, курага, родзинки містять велику кількість солей калію, 
їх рекомендують людям з захворюванням серця і гіпертонічною хворобою. Добова 
норма калію близько 2-3 г. 

Мікроелементи: залізо, солі кобальту, стронцій, марганець, цинк, цезій, бром, 
фтор приймають участь в процесах життєдіяльності організму, містяться в 
невеликій кількості, але їх відсутність веде до важких наслідків. 

В значній мірі більшість із мікроелементів міститься як домішки в кам’яній 
харчовій солі. 

 
1.7. Зберігання і підготовка сировини – складові технологічних комплексів 

харчових виробництв 
 

Сировина харчових підприємств перш ніж надійти на переробку проходить 
стадії зберігання, транспортування  і попередню підготовку. 

Для забезпечення безперебійної роботи підприємства створюється необхідний 
запас сировини і допоміжних матеріалів. Готова продукція перш ніж потрапити до 
споживача також накопичується на складах. Для зберігання необхідного обсягу  
продукту необхідно відповідно до норм забезпечити необхідні умови . 

Сировина і готова продукція зберігаються на складах харчових підприємств в 
рідкому або твердому стані. 

Для тарного зберігання сировини використовують: 
 дерев'яні, сталеві, пластмасові бочки;  
 паперові, тканинні мішки;  
 пластмасові, дерев'яні, картонні ящики; 
 скляні пляшки; 
 пластмасові, бляшані банки та пляшки. 



 38 

Для зберігання сипких видів сировини і готової продукції упакованої в різні 
види тари, необхідно дотримуватись певних норм складування (штабелювання) і 
навантаження. 

 Для переробки деяких видів сировини: таких як картопля, цукровий буряк та 
інших коренеплодів на цукрових, спиртових, крохмале-патокових і консервних 
заводах для їх зберігання використовують відкриті майданчики або легкі навіси, на 
яких сировина зберігається насипом або в кагатах. 

 Найбільшу  кількість коренеплодів переробляють цукрові, спиртові, крохмале-
патокові заводи.  

Сучасна технологія зберігання картоплі та цукрових буряків передбачає їх 
доставку на кагатне поле автомобільним транспортним, зважування, доочищення 
перед укладанням в кагати, зберігання в кагатах оптимальних розмірів, активну 
вентиляцію і контроль за температурою зберігання. 

Цукрові буряки тривалого зберігання складують в кагати висотою 5м і більше 
та  шириною в основі  не менш 18м. Довжина кагату залежить від розмірів 
майданчика і розміщення каналів гідро-транспортерів.  

За необхідності буряк подається скребковим буряконавантажувачем  в гідро-
транспортер.  Лотки гідротранспортеру мають ширину 500–700 мм і нахилом 18–22 
мм  на 1 м довжини.  

Сплав буряка ведуть за допомогою струменя води, яка подається 
водоструминними  установками. 

Картоплю на спиртових і крохмале-патокових заводах зберігають і 
транспортують в завод подібним способом. 

Для подавання картоплі з буртового поля використовують гідротранспортер з 
шириною лотка 200 мм. Нахил лотка 10–14 мм на 1 м довжини. 

 Існують два способи зберігання сировини для виробництва харчових 
продуктів: тарний і безтарний. За безтарного зберігання застосовують також 
контейнерні перевезення.  

Безтарний спосіб зберігання сировини дозволяє механізувати роботи в 
складських приміщеннях та зменшити витрати на транспортування  і зберігання 
сировини.  Безтарний спосіб застосовується при зберіганні зерна, борошна, цукру, 
патоки, олії, молокопродуктів, плодоовочевої сировини, шоколадної глазурі. Для 
зберігання сировини безтарним способом  застосовують залізобетонні, металеві, 
полімерні силоси і бункери. 

   Безтарне зберігання зерна та сипких матеріалів здійснюється в силосах та 
бункерах  закритого типу різного об'єму круглої або прямокутної форми в 
поперечному розрізі, виготовленних з листової сталі або бетону. Бункери мають 
менші об'єми ніж силоси, іх використовують для короткотермінового зберігання 
або накопичення сировини для подавання її на переробку. 

Склади силосного зберігання застосовуються для зерна різних культур на 
борошномельних, крохмале-патокових, пивоварних заводах, насіння олійно-
жирової промисловості, борошна і цукру на хлібопекарських, кондитерських, 
цукрових виробництвах.  

Застосування безтарного способу дозволяє механізувати всі процеси пов'язані 
зі зберіганням і підготовкою сировини, підвищити продуктивність і умови праці, 
знизити витрати. 

На підприємствах харчової і переробної промисловості для зберігання рідин і 
рідких розчинів використовують ємності різного об'єму і конструкцій.  
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Молоко, рослинна олія, дріжджовий концентрат транспортується в 
автоцистернах та зберігається безтарний способом в ємностях. 

Більшість сировини в рідкому стані транспортується і зберігається в тарі: 
пластмасові бочки ємністю до 200л, бідони, пластмасові та металеві банки. 

Готова продукція харчових підприємств в рідкому стані (молоко, вино-
горілчані вироби, пиво-безалкогольні та мінеральні напої, продукція консервних 
виробництв) розливають у скляні та поліетиленові пляшки та банки і укладається в 
стандартні ящики, штабелюється на піддони для зберігання і транспортується 
вилковими навантажувачами. 

Сіль на хлібозаводах зберігають, як правило, в рідкому стані. 
На зберігання харчової сировини впливають хімічний склад і інтенсивність 

процесів, що протікають в ній: біохімічних, мікробіологічних, фізико-хімічних, 
хімічних. 

Сировина  з великим вмістом вологи швидко псується (молоко, м'ясо, овочі, 
фрукти). В ній активно протікають біохімічні та хімічні процеси, відбувається 
мікробне псування. 

Біохімічні процеси обумовлені дією ферментів, що знаходяться в сировині, під 
час процесу дихання, гідролітичних і автолітичних процесів.  

Процес дихання супроводжується втратою маси, виділенням тепла і вологи. 
Гідролітичні процеси супроводжуються гідролізом білків, жирів, вуглеводів, 

що погіршує смак і запах продукту. 
Автоліз  або процес саморозчинення протікає в тканинах м’яса, риби, 

дріжджів. Внаслідок розщеплення білків і тваринного крохмалю  з утворенням 
молочної кислоти, що відбувається після забійного  дозрівання м’яса, збільшує 
його ніжність і соковитість, поліпшує смак і запах. За  глибокого автолізу 
відбувається розпад білків і жирів і продукт стає непридатним для вживання. 

Однією з головних причин псування сировини  під час зберігання є розвиток 
мікроорганізмів в результаті бродіння, гниття і пліснявіння сировини. 

Протікання спиртового молочно-кислого, оцетокислотного, протеїнового  
бродіння  залежить  від типу, виду, раси мікроорганізмів. 

Під час зберігання сировини великих збитків наносять шкідники – комахи і 
гризуни, що з’їдають продукти та забруднюють їх своїми екскрементами, часто є 
переносниками інфекційних захворювань. 

Втрати харчових продуктів відбуваються в результаті  зменшення маси  
сировини від усихання, розпилення, витікання, розкришування, розлиття, а також 
за рахунок біохімічних процесів дихання. 

Режими і способи зберігання  сировини застосовуються  в залежності від 
походження,  вмісту вологи і певних харчових речовин, здатності зберігатися  в 
звичайних або штучних умовах. 

Режим зберігання визначається  температурою, відносною вологістю повітря, 
газовим складом атмосфери, санітарним станом приміщення. 

Температура є найважливішою  умовою збереження продукту, вона впливає на 
інтенсивність усіх процесів  що протікають  під час зберігання – інтенсивність 
випаровування вологи, активність ферментів, мікроорганізмів.  

Коливання температури під час зберігання небажані, особливо заморожених 
продуктів. Крім температури на збереження сировини впливає вологість повітря, 
яка характеризується абсолютною і відносно вологістю. Оптимальна вологість 
повітря визначається  вологістю продукту. Чим вище вологість сировини  тим за 
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вищої вологості  повітря необхідно її зберігати  для зменшення втрат маси. 
Сировина  з вологістю менше 10% (чай, цукор, сіль) дуже гіроскопічна тому її 
необхідно зберігати  за відносної вологості 65–75%  

Величезне значення має газовий склад середовища, в якому зберігаються 
харчові продукти. З метою гальмування небажаних процесів в сировині під час 
зберігання зменшують вміст кисню шляхом введення в газове середовище великої 
кількості азоту або інертних газів. Можливе зберігання за високої концентрації  
диоксиду вуглецю. 

Спосіб зберігання, за якого підтримується бажаний вміст компонентів газового 
середовища, називається зберіганням  у регульованому газовому середовищі (РГС). 

За цього способу зберігання затримуються процеси перезрівання плодів, 
гальмуються мікробіологічні і фізіологічні процеси в сировині. 

Регульоване газове середовище створюють в герметизованих приміщеннях, 
обладнаних спеціальною апаратурою. Одним з варіантів зберігання є використання 
поліетиленових плівок.  

Для уникнення, негативного впливу  світла на якість більшість видів сировини 
необхідно зберігати в затемнених приміщеннях. 

Для забезпечення рівномірного і стабільного гігротермічного режиму 
застосовують вентиляцію приміщень шляхом організації природної вентиляції  або 
примусовою подачею повітря з визначеною температурою і вологістю. 

Для зберігання деяких видів сировини (зберігання картоплі, буряка, зерна) 
застосовують активну вентиляцію з подачею повітря крізь насип продукту, що дає 
можливість видалити теплоту і газоподібні речовини, що виділяє сировина в 
процесі зберігання. 

За якістю сировини, що зберігається, ведуть постійну спостереження і 
контроль.  

Доставка на підприємство сировини та допоміжних матеріалів, переміщення їх 
в процесі переробки, вивезення готової продукції вимагають   відповідного 
обладнання та забезпечення необхідного рівня механізації вантажно-
розвантажувальних робіт і внутрішньо-цехового транспортування. 

Найбільшого поширення набули безрейкові пристрої: самохідні електровізки, 
електроштабелеукладачі і автотранспорт. Менше застосовуються підвісні шляхи і 
електроталь. 

 На харчових підприємствах використовуються   також пневмо і 
гідротранспортувальні  пристрої. Для транспортування сипких матеріалів поряд з 
механічним набув поширення аерозольтранспорт, як один із видів 
пневмотранспорту.  

Для переміщення оброблюваного продукту послідовно з однієї машини або 
апарату до наступної в технологічних комплексно-механізованих лініях 
використовуються різні транспортувальні пристрої, які виконують як правило і 
технологічні функції. 

Механічні транспортувальні пристрої служать для міжопераційного зв'язку 
між окремими машинами і апаратами, а також для переміщення продукту в процесі 
технологічної обробки. 

В якості транспортувальних пристроїв на харчових підприємствах широко 
використовують стрічкові, ланцюгові, фрикційні, шнекові, гравітаційні  
транспортери, гідравлічні та пневматичні установки. 



 41 

Для виконання основних технологічних операцій сировину, напівфабрикати, 
тару та технологічне обладнання необхідно підготувати. 

Від якості підготовки сировини залежить хід технологічного процесу, вихід 
готового продукту, його збереження та собівартість. Способи та обладнання для 
підготовки залежать не стільки від виду готової продукції, як від походження та 
властивостей сировини. Сировина може бути сільськогосподарського походження 
(буряк, картопля, овочі, ягоди),  або бути готовим продуктом  попередньої 
переробки  інших галузей промисловості (борошно, цукор, крохмаль, патока та 
інше). 

Сировина сільськогосподарського походження вимагає більш складної і 
різноманітної підготовки, в той час як для сировини, що є готовим продуктом 
інших галузей промисловості, як правило, достатньо просіювання сипких 
продуктів, або розчинення і подальшого фільтрування отриманих розчинів.  

Для механізації процесів підготовки сировини в харчовій промисловості 
використовують спеціальне обладнання: 

1. Обладнання для підготовки сировини. 
 До цієї групи належать обладнання для: 

 миття сировини; 
 очищення сировини від зовнішньої  оболонки; 
 калібрування сировини; 
 сортування сировини; 
 очищення (відокремлення) сировини від домішок; 
 зберігання та транспортування сировини. 

 2. Обладнання для підготовки тари та обладнання до основних виробничих 
операцій:  
  миття пляшок та банок; 
  миття лотків; 
  миття резервуарів.   

На харчових виробництвах миють коренеплоди (буряк та картопля), овочі, 
ягоди, ізюм, яйця. 

Для миття буряка та картоплі використовують різні за конструкціями  мийні 
машини.    

Мийні машини застосовують для повного очищення коренеплодів від бруду, а 
також для відокремлення легких та важких домішок. 

Для підготовки сировини використовують сортувальні та калібрувальні 
машини, сепаратори різних конструкцій для очищення сировини від домішок, 
бичові та дискові машини для відокремлення зовнішньої насіннєвої оболонки.  

На підприємствах застосовують мийні машини для підготовки пляшок, банок, 
лотків для готової продукції. Для підготовки  великих ємностей використовують 
спеціальні мийні пристрої різних конструкцій. 

 
1.8. Організація пакувальних процесів у технологічних комплексах харчових 

виробництв 
 

З метою забезпечення споживчих, рекламних, інформативних і 
контролювальних функцій під час виробництва харчової продукції на фінішному 
етапі технологічного процесу широко застосовується упаковка. Сьогодні фраза 
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«Немає товарів без упаковки, як і немає упаковки без товарів» допомагає 
розробникам та виробникам товарів та упаковки знайти компроміси у їх 
взаємовідношеннях. За статистичними даними до 95% всієї продукції, у тому числі 
і харчової, що виробляється на підприємствах України, пакується. 

Для реалізації процесів пакування потрібний синергетичний зв’язок трьох 
систем: упаковки, продукції та пакувальної машини. 

Упаковка, або паковання – це засіб чи комплекс засобів, що забезпечують 
захист продукції від пошкоджень або втрат під час транспортування, складування, 
перевантаження, що полегшують виконання логістичних операцій. 

Упаковка це виріб або комплекс виробів, що виробляються на спеціальних 
підприємствах. 

Практика свідчить, що стан пакувальної справи в країні визначає рівень її 
розвитку. Сьогодні місткість світового ринку упаковки становить більш ніж $600 
млрд. 

Психологи свідчать, що понад 30% намірів купити товар чи продукт 
народжуються під впливом привабливої на вигляд  та зручної  у користуванні 
упаковки. 

Загалом, умовно, упаковку можна навести сукупністю двох складових: тара і 
допоміжні пакувальні засоби. 

Тара – елемент і різновид упаковки для розміщення продукції, 
транспортування, складування та виконання інших логістичних операцій. Тара 
може поступати на підприємства харчової промисловості попередньо 
виготовленою (пляшки, банки, ящики, фляги, мішки тощо) і виготовлятися на 
підприємствах на пакувальних машинах із плівки, паперу, картону, заготовок із 
них. 

Допоміжний пакувальний засіб – елемент упаковки, який у комплексі з тарою 
або без неї виконує функцію упаковки. До допоміжних пакувальних засобів 
відносять: етикетки, закупорювальні засоби, клеї, маркувальні та інформаційні 
матеріали тощо. 

Сьогодні існує велика кількість різновидів упаковки. До основних 
класифікаційних ознак упаковки можна віднести: функціональне призначення; вид 
і тип; технологія виготовлення та інше. 

За функціональним призначенням упаковку поділяють на: споживчу, 
транспортну, виробничу, консервуючу. Споживча упаковка є невід’ємною 
складовою товару під час роздрібної торгівлі і її вартість включена у вартість 
товару. Така упаковка не призначена для самостійного транспортування, 
складування і не є вантажем у логістичних операціях. Споживча упаковка  має 
обмеження на масу та габарити. Так периметр її здебільшого має не перевищувати 
600 мм, а маса – 5 кг. 

Транспортна упаковка утворює самостійну вантажну одиницю  і застосовують 
її для виконання логістичних операцій. До транспортної упаковки відносять 
транспортну тару, групову упаковку, тару-устаткування, збільшені вантажні 
одиниці та контейнери (спеціальні і універсальні). 

Транспортна упаковка у вигляді транспортної тари та групової упаковки має 
обмеження на масу і габарити. Маса такої транспортної упаковки обумовлюється 
способом виконання навантажувально-розвантажувальних та транспортно-
складських робіт (до 15 кг для застосування ручної праці), габарити відповідають 
модулю 800×1200 мм або 1000×1200 мм, але не більше 600×400×400 мм. 
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Виробнича упаковка призначена для виконання внутрішньозаводських 
логістичних операцій (лотки, візки, столи тощо). Виробнича упаковка 
застосовується для переміщення, міжопераційного накопичення сировини, 
напівфабрикатів тощо. Сьогодні, здебільшого, виробнича упаковка переведена до 
допоміжного технологічного устаткування. 

Консервуюча упаковка призначена для довготривалого зберігання сировини, 
виробів і комплектуючих. Така упаковка здебільшого захищає вироби від корозії та 
попадання вологи в прилади. 

На підприємствах харчової промисловості в широкому логістичному обігу 
знаходиться споживча і транспортна упаковка. 

Для виготовлення упаковки застосовують різні матеріали: папір, картон, 
метали, полімери, деревину, кераміку, скло, комбіновані матеріали.  Залежно від 
матеріалу, з якого виготовлено упаковку, визначають її тип. 

Конструктивні виконання упаковки також можуть бути різними. Так споживча 
упаковка широко наведена у вигляді пляшки, банки, пачки, пакета, лотка тощо. 
Транспортна упаковка – ящик, мішок, бочка, фляга тощо. Конструкція упаковки 
визначає її вид. Залежно від виду і типу упаковки для її виготовлення застосовують 
такі технології: зварювання, лиття, склеювання, видування, термоформування, 
пресування, складання, зшивання та інші. 

Конструкція упаковки та матеріал, з якого вона виготовлена, дають можливість 
виготовляти жорстку, напівжорстку та м’яку упаковку. 

М’яка упаковка не зберігає початкової форми під дією незначних зовнішніх 
навантажень і її конфігурація залежить від структурно-механічних характеристик 
заповненого продукту. М’яка упаковка виготовляється із гнучких пакувальних 
матеріалів (полімерні плівки, папір, тканні матеріали тощо). 

До напівжорсткої відносять упаковку, що зберігає свою початкову форму при 
дії на неї пакованої продукції, але не витримує незначних зовнішніх механічних 
навантажень. 

Жорстка упаковка витримує значні механічні навантаження і характеризується 
стабільною формою і розмірами. 

Загалом упаковка має відповідати вимогам продукту, що пакується, споживача, 
ринку, вироблятися, наповнюватися, транспортуватися, виставлятися, продаватися, 
використовуватися і ліквідуватися. 

Головною функцією упаковки є захист продукту на всьому шляху від 
фасування в упаковку до споживання. При цьому важливо забезпечити захист його 
від висипання чи протікання, від псування та від зміни складу і властивостей. 

Також важливо захистити продукти від фізичного пошкодження, яке може 
статися на всьому шляху від виробника до споживача в результаті падіння 
упаковки з конвеєра пакувальної лінії, пошкодження її під час тряски, стискання та 
вібрації у транспортному засобі, на товарних складах, у разі проколювання 
упаковки. 

Продукт необхідно захистити від змін властивостей під впливом хімічних або 
біологічних дій. Біологічні зміни властивостей продукту відбуваються під впливом 
мікроорганізмів – бактерій, грибків, плісняви. Псуються продукти і під впливом 
зовнішніх факторів довкілля – кисню, вологи, температури, світла. У всякому разі 
упаковка має запобігати всім цим змінам, так споживча має зберігати якість товару, 
а транспортна – запобігати механічним пошкодженням та забезпечувати 
транспортування та складування. 
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Функціональність упаковки – це, перш за все, зручність упаковки під час її 
переробки в машинах-автоматах (наповнення, герметизація, транспортування, 
складування), розповсюдження товару на ринку та використання у споживача. 

Важливою функцією упаковки є її інформативність. Інформація розміщується 
як на споживчій, так і на транспортній упаковці. Саме завдяки інформації про 
призначення товару та його рекламу упаковка передає споживачеві дані та 
рекомендації про використання продукції, про вживання продуктів, про переваги 
саме цього товару у порівнянні з іншими. 

Інформативна функція упаковки, виконуючи рекламну роль за допомогою 
дизайну, графіки, кольору створює ефект пізнавання, бажання використовувати 
саме цю продукцію, вживати саме цей продукт, запам’ятати саме його. Саме в 
цьому полягає функція упаковки, як інструмента маркетингу. 

Створюючи упаковку не можна не враховувати екологічну її функцію. 
Питання збереження довкілля в умовах розвитку пакувальної індустрії постає 
особливо гостро. Людство вже навчилося мінімізувати витрати пакувального 
матеріалу на упаковку та управляти системами поводження з відходами упаковки, 
довівши їх утилізацію до 70-80%. 

Із розвитком глобалізації економіки, нових технологій реалізації продукції, 
кількість функцій, що покладаються на упаковку суттєво збільшується. 

Всесвітня пакувальна організація (WPO) визначає такі основні напрямки 
розвиту упаковки: 
- широке задоволення потреб споживачів (із врахуванням різних верств 

населення та їх фізичні вади); 
- мінімальні витрати пакувального матеріалу на одиницю продукції; 
- екологічність упаковки (переробка використаної упаковки або повторне її 

використання). 
Сьогодні широкого вжитку мають десятки тисяч харчових виробів із 

різноманітними фізико-механічними і біологічними властивостями. Для вирішення 
завдань із ефективної їх реалізації розроблені в не меншій кількості і відповідні 
технології пакування. 

У технологіях пакування передбачається виконання ряду послідовних 
технологічних процесів, метою і кінцевим результатом яких є пакування продукції. 
Типова технологічна схема пакування харчових продуктів може бути наведена 
сукупністю окремих процесів стадій та елементів (рисунок 1.1). 

Для організації процесу пакування продукції масового призначення, в тому 
числі і харчових продуктів, потрібно застосовувати комплексний підхід, яким 
передбачається: 
- найефективніше використання матеріальних, енергетичних, трудових і 

фінансових ресурсів за умови мінімізації виробничих витрат; 
- раціональна побудова процесу, створення безперервного потокового 

виробництва; 
- комплексна автоматизація і механізація всіх основних та допоміжних операцій; 
- комплексний  контроль якості продукції  і операцій пакування; 
- централізоване керування виробництвом із використанням комп’ютерних 

технологій. 
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Рисунок 1.1. Типова технологічна схема пакування харчових продуктів 
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На підприємствах із виробництва харчових продуктів реалізовані різні схеми 
організації пакувального процесу. Різноманітність таких схем обумовлюється, 
перш за все, різними властивостями продукції, що пакується, вимогами до 
технології пакування та до упаковки, продуктивністю виробництва, типом 
споживача (юридична або фізична особа) та інше. Залежно від організації процесу 
пакування його схема може бути  одно-, дво-, три- та чотири стадійною. 

Одностадійна схема передбачає  пакування продукції тільки у споживчу 
упаковку, або транспортну тару, або в спеціальні контейнери. 

Двостадійна - пакування у споживчу упаковку з подальшим формуванням 
групової упаковки або збільшеної вантажної одиниці; пакування у транспортну 
тару з подальшим формуванням транспортного пакету або заповнення 
універсального контейнера. 

Тристадійна - пакування у споживчу упаковку, формування групової упаковки, 
формування транспортного пакету; пакування у транспортну тару, формування 
транспортного пакета, заповнення універсального контейнера. 

Чотиристадійна - пакування у споживчу упаковку, формування групової 
упаковки, формування транспортного пакету, заповнення універсального 
контейнера. 

Для реалізації індустріальних технологій виробництва пакованої харчової 
продукції застосовують технічні засоби – пакувальне обладнання – з автоматичною 
та напівавтоматичною системою керування. Під пакувальним обладнанням 
розуміють комплекс пристроїв, машин, агрегатів, потокових ліній, призначених для 
пакування продукції. Основною вимогою до функціонування пакувального 
обладнання є своєчасне з високими показниками якості розміщення заданої 
кількості продукції в упаковку, забезпечення умов хіміко-біологічної стабільності, 
герметизація та переміщення до іншої стадії пакування. 

За функціональним призначенням пакувальне обладнання поділяють на такі 
групи: 
- пакування продукції у споживчу упаковку; 
- пакування продукції у транспортну тару; 
- пакування продукції у спеціальні та універсальні контейнери; 
- формування групової упаковки; 
- герметизація споживчої упаковки; 
- герметизація транспортної упаковки; 
- маркування та датування споживчої і транспортної упаковки; 
- формування збільшених вантажних одиниць (транспортних пакетів); 
- зкріплення збільшених вантажних одиниць; 
- завантаження універсальних контейнерів; 
- виконання допоміжних операцій (миття споживчої і транспортної тари; 

розформування транспортних пакетів та групових упаковок із тарою тощо). 
Сучасні зразки пакувального обладнання – це складні технологічні системи, 

які можна навести сукупністю функціонально-взаємопов’язаних підсистем: 
основних, допоміжних та додаткових. Кожна із цих підсистем, залежно від стану 
еволюційного розвитку, набуває свого завершеного вигляду та має забезпечувати в 
пакувальному обладнанні виконання з достатньою точністю задані функції 
пакування, високу продуктивність і гнучкість до переналагодження, реалізувати 
енерго- та ресурсоощадні технології під час його виготовлення, експлуатації та 
обслуговування, а також бути гігієнічно й технічно безпечним. 
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Питання для самоперевірки 
 

1. Визначення технологічного комплексу харчових виробництв.  
2. Структура технологічного комплексу та зміст кожної стадії. 
3. Принципи організації технологічних комплексів харчових виробництв. 
4. Основні вимоги до технологічних процесів харчових виробництв. 
5. Основні вимоги до технологічного обладнання харчових виробництв. 
6. Рушійна сила процесів харчових виробництв. 
7. Закономірності теплових процесів. 
8. Закономірності масообмінних і тепломасообмінних процесів. 
9. Значення хімічних і біохімічних перетворень  в харчових технологічних 

процесах. 
10. Технологічні властивості сировини та готової продукції. 
11. Процеси, що відбуваються під час зберігання та підготовки сировини до 

виробництва. 
12. Принципи організації пакування харчових продуктів та види упаковки.  
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Технологічний комплекс переробки зерна 
 

2.1. Технологічний комплекс виробництва борошна 
 

2.1.1. Походження та історія  
 

Техніка і технологія виробництва борошна тісно пов'язані з розвитком 
цивілізації, тому історію розвитку борошномельного виробництва доцільно 
розглядати за етапами розвитку людського суспільства. 

Виробництво круп та борошна з'явилось з появою на Землі землеробства. В той 
час подрібнення зерна здійснювалось на зернотерках та ступах. Зернотерки 
складались із двох каменів з плоскими поверхнями, між якими розтирали зерно. 
Примітивні зернотерки і зараз існують у деяких племенах Африки та Азії. 

Із зростанням чисельності населення і появою крупних поселень людей 
з'явилась потреба в пристроях для подрібнення зерна більшої продуктивності. Так 
з'явився жорновий постав, який складався з двох значних за розмірами каменів і 
потребував великих зусиль для приведення його в рух. Поява жорнового постава 
внесла значні позитивні зміни в спосіб виробництва борошна і сприяла 
підвищенню ефективності і продуктивності борошномельного виробництва. 
Жорновий постава слугував людям багато віків, а в деяких регіонах він 
використовується і нині. Першою революцією в борошномельному виробництві 
було винайдення водяного та повітряного двигунів. З цього часу млин отримав 
інженерне оформлення. Енергія потоку води використовувалась для приводу 
жорнового поставу. Так з'явився водяний млин. На рівнинах, де не було річок люди 
навчились використовувати силу вітру для приводу жорнових поставів. Вітряні 
млини мали складнішу конструкцію у порівнянні з водяними: в них була передача з 
горизонтального валу вітряка на вертикальний вал, що обертає жорновий посад. 
Наявність жорнових поставів і ступ у вітряних млинах дала можливість 
удосконалити технологію помелу зерна. Спочатку зерно обробляли у ступах для 
очищення його поверхні, а потім після провіювання повітряним потоком 
подрібнювали на жорновому поставі. Такий помел зерна можна вважати 
прототипом сучасного багаторазового помелу Друга революція в техніці та 
технології борошномельного виробництва є заслугою американського інженера 
Еванса, який в 1785 р. поєднав транспортними механізмами технологічні системи 
помелу. Млин став повністю механізованим, поточним і отримав можливість 
подальшого розвитку. Розвитку борошномельного виробництва сприяла також 
поява перших наукових досліджень якості зерна, раціоналізації способів його 
помелу, розробка нових машин для переробки зерна. 

Академік Російської академії наук Модель опублікував наукову працю про 
клейковину зерна. Він стверджував, що клейковина складається із тваринної 
частини (білка) і рослинної частини (крохмалю). В цей період (XVII-XIX ст.) 
з'явились перші наукові праці з обґрунтуванням доцільності зволоження зерна 
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перед помелом. Мета перших наукових праць тих часів – обґрунтування нових тех-
нологічних способів переробки зерна для збільшення виробництва борошна високої 
якості. Подальший розвиток наукових досліджень дав можливість удосконалити 
існуючі і розробити нові помели пшениці і жита. Вперше була запропонована 
класифікація існуючих на той час помелів. Серед багатьох пропозицій найбільш 
раціональною була класифікація, що поділяла усі помели на три групи: разовий, 
багаторазовий, крупчастий. Для кожного із цих помелів використовувались різні 
структури технологічних процесів, різне за якістю зерно і режими його 
подрібнення. Було також введено очищення поверхні зерна на спеціальних 
машинах (колунках і тертьових машинах). Значним досягненням в той час була 
поява бурату, а потім тарару з вентилятором для вилучення легких домішок, що 
знаходились на поверхні та в борозенці зерна. Поява комплексу машин для 
очищення поверхні зерна та вилучення з нього домішок обумовила необхідність 
розташування цього обладнання в окремому приміщенні. Революційні зміни 
сталися в зв'язку з появою нової машини для подрібнення зерна – вальцевого 
верстата. Винахідник вальцьового верстата Марк Міллер у 1822 році запропонував, 
а в 1829 році отримав «привілегію» на нову машину. Перший млин, повністю 
обладнаний вальцевими верстатами, був побудований в Казані у 1858 році. 
Прагнення підвищити якість борошна спонукало до удосконалення і іншого 
обладнання, особливо обладнання для просіювання подрібнених зернових 
продуктів. Просіювання борошна було розпочато ще в XVII столітті за допомогою 
«питлювального рукава». Під час просіювання подрібненого зернового продукту 
через цей „рукав” одержували «підрукавне борошно». Пізніше з'явилось плоске 
сито, яке мало коливальний рух і було пов'язане з приводом жорнового поставу. На 
початку 80-х років XVIII століття досвідчений технолог-борошномел Олексій 
Графов розробив і встановив на деяких млинах нову просіювальну машину – 
«універсальний плоский розсійник», що складався з п'яти плоских сит 
розташованих одне над одним по вертикалі. Цю машину Графова вважають 
першою машинною для просіювання зернових продуктів, прообразом теперішнього 
розсійника. Вслід за розсійником Графова з'явились і інші просіювальні машини. 
Серед них і розсійник з коловим поступальним рухом. В 60-х роках XX століття 
з'явились нові розсійники «шафового» типу (ЗРШ, БРБ тощо). Ці розсійники мають 
металеві шафи із висувними рамками, що значно спростило їх обслуговування. 
Поява вальцьових верстатів і розсійників суттєво змінила весь технологічний 
процес виробництва борошна і викликала необхідність удосконалення і інших 
процесів переробки зерна. Одним із відсталих на той час процесів був процес 
збагачення проміжних продуктів. Для виділення з них оболонкових продуктів ще у 
XVIII столітті в Росії стали використовувати «вітрові колеса», винахідник яких Іван 
Красноперов у 1843 році отримав «привілегію» на «самовійку для очищення манної 
крупи». Впровадження в технологічний процес сортового помелу пшениці 
збагачення проміжних продуктів забезпечило істотне покращення якості борошна. 
Удосконалення процесів помелу зерна, сортування та збагачення проміжних 
продуктів викликало необхідність подальшого розвитку процесів очищення і 
підготовки зерна до помелу. У 1818 році Аполлон Курбатов запропонував 
обробляти зерно парою. У 1856 році Павло Крохоняткін запропонував обробляти 
зерно після миття підігрітим повітряним потоком. Обидва ці винаходи стали 
першими методами гідротермічної обробки зерна.  



 50 

Очищення поверхні зерна довгі роки залишалось малоефективним. Машини, 
що використовувались в цьому процесі, не забезпечували надійного очищення 
поверхні зерна і, особливо, очищення борозенки від пилу. Вказані недоліки 
змусили спеціалістів створити оббивальну машину, до складу якої входив циліндр з 
абразивною поверхнею і бичевий ротор, що обертався всередині циліндра. Поява 
високоефективних машин для очищення і підготовки зерна до помелу дала 
можливість по-новому розглянути технологію переробки різного за якістю зерна. 
Так стали формувати помольні суміші, які забезпечили стабілізацію технологічного 
процесу виробництва борошна, покращення його якості та розширення 
асортименту готової продукції. На млинах Поволжжя стали виробляти 7 сортів 
борошна, а на українських млинах – 8 сортів. Виробництво такої кількості сортів 
борошна було викликане умовами конкуренції виробників. В більшості зарубіжних 
країн і тепер виробляють по 5–7 різних сортів борошна. В післяреволюційний 
період в Україні усі млини були націоналізовані і з 1923 року було введено єдиний 
для всіх новий асортимент пшеничного борошна: оббивне і сортове трьох сортів 
(вищий, перший, другий). У 1921 році було створено організацію «Млинбуд», яка 
стала налагоджувати виробництво обладнання для виробництва борошна у 
Нижньому Новгороді, Москві, Києві та інших містах. З 1922 року почалась 
підготовка інженерів-технологів борошномельного виробництва у Москві та Одесі. 
Напередодні другої світової борошномельна промисловість Радянського Союзу 
повністю забезпечувала населення країни необхідною кількістю хлібопродуктів, 
але війна все змінила. Невелика частина млинів була евакуйована на Схід, а 
більшість була зруйнована. В Україні не залишилось жодного млина, придатного 
для виробництва борошна. Почалась важка праця з відновлення борошномельної і 
круп'яної промисловості, яка продовжувалась до 1951 року. В 70-ті роки розпочато 
технічне переозброєння борошномельної промисловості на основі використання 
нового високопродуктивного обладнання, що виготовлялося за ліцензією фірми 
BUHLER. В результаті цього переозброєння Україна має потужну борошномельну 
промисловість, яка здатна задовольнити потреби ринку.  

 
2.1.2. Характеристика сировини 

 
Сировиною для виробництва борошна є пшениця, жито, а також гречка, 

кукурудза, ячмінь та овес. Пшеничне і житнє борошно відносяться до основних, так 
як широко використовуються для виробництва хліба. 

До чинників, що впливають на якість борошна, відносяться якість зерна та його 
борошномельні властивості. 

До якості зерна ставлять наступні вимоги: вологість – не вище 12,5–13,5%, 
сміттєві домішки – не більше 2%, шкідливі – не більше 0,2%, зернові – не більше 5% 
для пшениці та 4% для жита, в тому числі не більше 3% пророслих зерен. Кількість і 
якість клейковини в пшениці має забезпечувати отримання стандартного борошна за 
вмістом клейковини. Одним із вимірюваних показників якості пшениці є наявність 
золи (зольність) в окремих анатомічних частинах. Зольність цілого зерна пшениці 
становить 1,5–2,2%, жита – 1,7–2,2, плодових та насіннєвих оболонок – 8–15, 
крохмалистого ендосперму – 0,35–0,50, зародку із щитком – 5–7%. За кількістю золи 
в борошні можна робити висновки про наявність оболонок у борошні, тобто про його 
якість (сорт). Кількість клейковини в зерні для сортового помелу має бути не менше 
25%, а для оббивного – не менше 20%. Жито характеризується тими ж показниками , 
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що і пшениця. Однак порівняно з пшеницею воно містить менше ендосперму і 
більше оболонок; склоподібність низька, зольність зерна 1,5–2,3%, натурна маса 
710–750 г/л. 

 Борошномельні якості зерна характеризуються його властивостями, що 
визначають організацію технологічного процесу, його параметри, вихід і якість 
борошна. 

Властивості борошна обумовлені показниками до яких відносяться 
склоподібність, зольність, натурна маса, крупність зерна, а також вологість і 
засміченість. 

 
2.1.3. Стадії виробництва борошна 

 
Процес виробництва борошна можна поділити на основні етапи: 
–  приймання і зберігання зерна;  
–  формування помольних партій зерна;  
–  підготовка зерна до помелу;  
–  помел зерна в борошно;  
–  вибій і зберігання борошна. 

 
Приймання і зберігання зерна. Приймають, розміщують та зберігають зерно на 

примлиновому елеваторі. Рекомендують, щоб запас зерна був не меншим місячної 
потужності млина. Зерно в елеваторі розміщують з урахуванням його властивостей 
та показників якості. Партії зерна зберігають окремо: за вологістю – за різниці 
значень 1% і більше; за зольністю – менше 1,97 та більше 1,97%; за склоподібністю – 
40-60 і більше 60%; за вмістом клейковини – вище 26, 25–20 та нижче 20%; за 
об'ємною масою – вище 750, 750-690 та менше 690 г/л. Крім того, окремо зберігають 
зерно сильної або слабкої пшениці, пошкодженої клопом-черепашкою тощо. 

 
Формування помольних партій зерна. Формування помольних партій зерна 

здійснюють також на примлинових елеваторах. Для цього змішують зерно за різними 
показниками якості для одержання партій зерна, які б відповідали вимогам за 
клейковиною, склоподібністю, зольністю, засміченістю тощо. Складена суміш має 
забезпечувати виробництво борошна з максимальним виходом, високими 
показниками за білизною, зольністю і хлібопекарськими якостями. Змішування зерна 
– найкращий спосіб використання зерна зі зниженими борошномельними і 
хлібопекарськими властивостями. Від рівня приготування помольних партій в 
значній мірі залежить якість готового борошна. Їх готують із зерна різних типів і 
якості, пропорція яких в суміші має забезпечувати оптимальні властивості борошна. 

Склад помольної суміші визначають розрахунками, користуючись вимогами до 
якості помольної партії з урахуванням наявності зерна в елеваторі. Помольну суміш 
складають з двох-чотирьох компонентів. 

 
Підготовка зерна до помелу. Технологічні процеси очищення і підготовки 

зерна до помелу призначені для забезпечення ефективної обробки зернової маси з 
метою виділення з неї сторонніх домішок, поліпшення технологічних властивостей 
і підвищення стабільності показників якості зерна. Очищення і підготовка зерна до 
помелу включає:  
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- очищення зернової маси від сторонніх домішок;  
- очищення поверхні зерна;  
- гідротермічну обробку зерна для поліпшення його технологічних властивостей;  
- контроль побічних продуктів і відходів;  

У відповідності до вимог «Правил організації і ведення технологічного процесу 
на борошномельних заводах» зерно, яке надходить з зерносховища в зерноочисне 
відділення борошномельного заводу, має мати такі показники якості: 

1. Вологість – до 13–14%,  
2. Вміст смітної домішки – не більше 2%  
3. Вміст зернової домішки – до 5% у пшениці і 4% у житі,  
4. Зерно має бути доброякісним, не зіпсоване, без сторонніх запахів.  
 Для ефективного очищення і підготовки зерна необхідно також передбачити 

комплекс обладнання, потужність якого має на 10–20% перевищувати потужність 
розмелювального відділення, а також передбачити створення запасів неочищеного 
зерна безпосередньо в зерноочисному відділенні, щоб забезпечити стабільну 
роботу борошномельного заводу. 

Попереднє очищення зернової маси починається із виділення з неї грубих дом-
ішок (колосків, стеблин тощо). Для цього неочищене зерно направляють на 
скальператор, в якому відділяють грубі домішки сходом циліндричного сита з 
отворами 25×25 мм. Очищене від грубих домішок зерно надходить у бункери, що 
розташовані над сито-повітряними сепараторами. В результаті очищення зерна на 
сепараторі вилучають крупні, дрібні і легкі домішки.  

 Попереднє очищення зерна від домішок має забезпечувати видалення не 
менше 50% смітної домішки. Очищену від домішок крупну фракцію зерна 
направляють у зерноочисне відділення борошномельного заводу для підготовки її 
до помелу, а дрібну фракцію – на комбікормові заводи для виробництва 
комбікормів або після очищення використовують для виробництва борошна на 
системах другої якості. 

Якість крупної фракції зерна після її попереднього очищення має відповідати 
наступним вимогам: 

– вміст смітної домішки – не більше 1%, в тому числі шкідливої не більше 0,2%, 
– інші показники якості мають відповідати загальним вимогам щодо зерна, яке 

направляється на борошномельні заводи.  
Передача попередньо очищеного зерна із зерносховища до зерноочисного 

відділення здійснюється окремими партіями, які відрізняються скловидністю, 
кількістю і якістю клейковини, вологістю та іншими показниками.  

Необхідні технологічні операції очищення і підготовки зерна до помелу та 
послідовність їх застосування обумовлені вимогами до очищення зерна від 
домішок для даного помелу. Передача різних вихідних партій зерна із 
зерносховища до зерноочисного відділення борошномельного заводу проводиться 
послідовно, відповідно до розробленої рецептури помельної партії. Вихідні партії 
зерна різної якості зберігають окремо в оперативних бункерах для неочищеного 
зерна. Місткість цих бункерів має бути такою, щоб забезпечити безперервну роботу 
борошномельного заводу протягом не менше 50 годин. Це необхідно для створення 
умов формування проміжних помельних сумішей, що складаються з кількох 
вихідних. Як правило це дві, або три проміжні помельні суміші, що відрізняються 
за скловидністю (пшениця) і вологістю (жито).  
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Підготовка зерна до помелу 
 

Принципову схему технологічного процесу підготовки пшениці до помелу 
наведено на рисунку 2.1. 

 

 
 
     

   Рисунок 2.1. Принципова схема технологічного процесу очищення і підготовки зерна 
до помелу 

 
Сформовані проміжні суміші зерна паралельними чи послідовними потоками 

подаються на магнітні сепаратори для відділення металомагнітних домішок, які 
можуть створити небезпечні умови (утворення іскор тощо) під час транспортування 
зерна пневматичним транспортом. Підігрівання холодного зерна в зимовий період 
проводиться в підігрівниках  з метою створення необхідних температурних умов 
гідротермічної обробки зерна. Температуру зерна в підігрівниках доводять до 15 
°С. Зважування зерна проводять на автоматичних вагах, які використовують для 
оперативного обліку зерна, що направляється на очищення і підготовку до помелу. 

 Перше сепарування зерна проводять на сито-повітряних сепараторах з метою 
вилучення із зернової маси домішок, що відрізняються від зерна шириною, тов-
щиною і аеродинамічними властивостями. Ефективність вилучення цих домішок 
становить 60–80%. Вилучення мінеральних домішок здійснюється на 
каменевідбірниках з ефективністю 98–99%. Для вилучення коротких і довгих 
домішок використовують циліндричні і дискові трієри. Вилучення із зернової 
суміші коротких домішок (кукіль, биті зернівки) здійснюють на трієрах-
кукілевідбірниках, а довгих домішок (вівсюг, овес, ячмінь) – на трієрах-
вівсюговідбірниках. Ефективність вилучення домішок у трієрах-кукілевідбірниках 
має бути не меншою за 80%, а у трієрах-вівсюговідбірниках – не меншою за 70%. 
Використання магнітних сепараторів забезпечує вилучення металомагнітних 
домішок і попереджує іскроутворення.  
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 Перше очищення поверхні зерна від пилу мінерального і органічного 
походження, мікроорганізмів, а також часткове видалення зародка, оболонок і 
чубка здійснюється в оббивальних машинах вертикального  чи горизонтального 
типу. Ефективність обробки поверхні зерна характеризується зниженням його 
зольності за обмеженої кількості битих зерен. Зниження зольності зерна в машинах 
з абразивним циліндром має складати 0,03–0,05% за збільшеної кількості битих 
зерен не вище 2%. Зниження зольності зерна в оббивальних машинах з металевим 
сітчастим циліндром має складати 0,01–0,03% за кількості битих зерен не вище 1%. 
Зниження зольності зерна під час обробки зерна в машинах для миття зерна і в 
машинах мокрого лущення має складати 0,02–0,05%.  

 Гідротермічна обробка зерна здійснюється одним із способів холодного чи 
гарячого кондиціювання. Миття зерна і зволоження поліпшують ступінь його 
продовольчого використання. Здійснюється ця операція в машинах двох типів: у 
водоструминних для додавання води в крапельному стані і водорозпилюваних для 
додавання води в розпиленому стані. Застосовуються комбіновані мийні машини. 

Очищується поверхня зерна, відокремлюються важкі і легкі домішки, щуплі 
зерна, видаляються мікроорганізми. Зволоження і наступне відволожування викликає 
фізико-біологічні зміни в зерні, у результаті яких полегшується відокремлення від 
зерна за незначних втрат ендосперму. 

 Для підвищення ефективності процесу відокремлення оболонок від ендосперму 
треба підвищити відмінність в їх фізичних властивостях, тобто ендосперм має стати 
більш крихким, а оболонки більш пластичними. Задача полягає в тому, щоб під час 
помелу одержати продукти з окремих анатомічних частин зерна. Для цього зерно 
перед помелом піддають гідротермічній обробці (ГТО), яка і забезпечує дотримання 
цих вимог. 

На борошномельних підприємствах застосовують два методи ГТО: холодне і 
швидкісне кондиціювання. Холодне кондиціювання полягає в зволоженні зерна під 
час мокрої обробки і наступному його відлежуванні (відволожування) у бункерах 
(засіках). Під час  швидкісного кондиціювання зерно спочатку обробляють парою, а 
потім миють у холодній воді.  

 Після завершення основного етапу кондиціювання зерна його направляють на 
наступний етап підготовки зерна до помелу. На цьому етапі спочатку видаляють 
металомагнітні домішки на магнітних сепараторах, оскільки наступна технологічна 
операція – повторне очищення поверхні зерна на оббивальних машинах. На цьому 
етапі замість оббивальних машин можливе застосування щіткових машин, які 
менше травмують зерно.  

Після повторного очищення поверхні зерна наступна технологічна операція – 
його стерилізація. Стерилізація зерна проводиться для знищення прихованої зара-
женості зерна шкідниками. Для стерилізації зерна використовують ентолейтори РЗ-
БЕЗ, які є машинами ударної дії і тому перед ними обов’язково необхідно 
встановлювати магнітні колонки. Остаточне вилучення легких домішок і битого 
зерна, яке пройшло через оббивальну машину та ентолейтор-стерилізатор 
здійснюється на повітряних або сито-повітряних сепараторах. 

Наступне зволожування зерна на 0,3–0,5% і короткочасне відволожування 
протягом 20–30 хвилин здійснюється у зволожувальному апараті і силосі 
відповідно з метою підвищення міцності оболонок зернівок, що попереджує їх 
надмірне руйнування за наступного подрібнення зерна у дертьовому процесі та 
сприяє отриманню крупок і дунстів меншої зольності .  
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Очищене і підготовлене до помелу зерно зважується на автоматичних вагах і 
подається на І драну систему розмелювального відділення борошномельного 
заводу. 

За сортового помелу пшениці до процесу підготовки зерна висувають 
підвищені вимоги. Велику увагу приділяють ретельному очищенню зерна від 
домішок та гідротермічній обробці з метою надання зерну оптимальних 
технологічних властивостей. Основним варіантом ГТО є холодне кондиціювання. 
Підготовку до помелу компонентів помольної суміші з різними показниками якості 
рекомендується вести окремо. Однак, це вимагає організації двох незалежних 
технологічних потоків, що доцільно здійснювати тільки при достатньо високій 
потужності борошномельного заводу. Структурні схеми технологічних процесів 
сучасних заводів сортового помелу пшениці розрізняються способами обробки 
поверхні зерна. Це схеми з «вологим» очищенням поверхні зерна і схеми з «сухим» 
очищенням поверхні зерна.  

Особливістю технологічного процесу підготовки зерна із очищенням його 
поверхні сухим способом в тому, що на першому етапі очищення зерна від домішок 
використовують концентратори або, можливе застосування комбінаторів. 
Концентратори встановлюють у схемі технологічного процесу після 
каменевідбірників  

Особливість технологічного процесу підготовки зерна до помелу із обробкою 
поверхні зерна мокрим способом в тому, що процес є комбінованим, оскільки 
включає обробку поверхні зерна в оббивальних машинах вертикального типу та 
машинах мокрого лущення. Відмінності в технологічному процесі підготовки зерна 
полягають в тому, що на першому етапі очищення зерна від домішок вилучення 
коротких та довгих домішок здійснюється на трієрі-кукілевідбірнику і трієрі-
вівсюговідбірнику або їх аналогах. Очищене зерно без поділу на фракції проходить 
обробку поверхні в оббивальних машинах. Видалення легких домішок та 
продуктів, які утворюються при обробці у вертикальних оббивальних машинах 
здійснюється на пневмосепараторах, які одночасно є циклонами-розвантажувачами 
під час транспортування зерна аерозольтранспортом. З пневмосепараторів зерно 
направляється на машини мокрого лущення. 

Під час проходження зерна через машини мокрого лущення вологість зерна 
збільшується на 1,6–2,0%, утворюються мокрі відходи у кількості 0,1% та 
зольністю 3,0% Недоліком обробки поверхні зерна мокрим способом є необхідність 
подальшого оброблення відпрацьованої води та утилізації вологих відходів, які 
утворюються в машині мокрого лущення. 

 Технологічні операції очищення і підготовки зерна жита до сортових помелів 
майже аналогічні відповідним операціям очищення і підготовки зерна пшениці, але 
мають деякі особливості, які пов'язані з технологічними властивостями жита. Так, 
підготовка зерна жита до помелу проводиться тільки із застосуванням холодного 
кондиціювання під час зволожування зерна не вище 15,0% і відволожуванні не 
більше 6 год. Якщо вологість вихідної партії жита перевищує 14,0%, то така партія 
кондиціюванню не підлягає.  

Зерно жита суттєво відрізняється своїми властивостями від зерна пшениці. 
Особливе значення для технології виробництва борошна є його підвищена 
пластичність, міцне зростання алейронового шару з крохмалистою частиною 
ендосперму, наявність товстих оболонок. За рахунок таких властивостей, за 
сортових помелів жита зростає складність вибіркового подрібнення ендосперму, 
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борошно утворюється із помітною присутністю у ньому периферійних анатомічних 
частин. Для зниження вмісту периферійних частин зернівки в борошні, поверхню 
зерна жита при підготовці до помелу піддають інтенсивній обробці. Це можливе 
також завдяки тому, що зерно жита відрізняється високою пластичністю і тому 
витримує значні механічні навантаження. Після очищення від домішок на 
повітряно-ситовому сепараторі, каменевідбірнику і трієрах зерно піддають 
гідротермічній обробці способом холодного кондиціювання. У зв’язку із високою 
пластичністю, зерно жита зволожують у меншій мірі, ніж зерно пшениці (не більше 
14,5%) і відволожують не більше 8 год. Після чого проводять інтенсивне очищення 
поверхні зерна на лущильно-шліфувальних машинах. Можливе застосування 
оббивальних машин з абразивним циліндром на стадії очищення поверхні зерна . 

За обробки поверхні зерна в лущильно-шліфувальних машинах можна видаляти 
від 2 до 4% плодових оболонок, що призводить до покращення білості борошна. 
Після другого проходу через повітряно-ситовий сепаратор зерно дозволожують на 
0,3–0,4% і відволожують перед помелом на протязі 15–30 хв. Зерно, яке проходить 
підготовку до помелу зважується на автоматичних вагах, які встановлюють на 
початку та в кінці технологічного процесу.  

 
Помел зерна в борошно. Помел зерна – це технологічний процес виробництва 

борошна, сукупність взаємопов’язаних в певній послідовності процесів і операцій 
обробки зерна для перетворення його у борошно заданого виходу і асортименту. 

 Для виробництва борошна різного асортименту і якості застосовують різні 
види помелів. 

 Вид помелу – це помел, який здійснюється за різними технологічними схемами 
і характеризується нормованим виходом борошна певного асортименту і якості. 
Кожен вид помелу характеризується структурою (будовою), а також включає 
характеристику і режим систем і етапів, які складають даний помел. Під системою 
технологічного процесу помелу розуміють окрему його частину, що обслуговується 
окремою машинною або групою машин, які виконують задану технологічну 
операцію.  

 Сукупність етапів складає загальний технологічний процес виробництва 
борошна  

Режим системи визначається виходом і якістю продуктів, що відповідають 
даній системі. Системи, які обробляють однорідні продукти з визначеним 
характером їх подрібнення, сортування або збагачення поєднують в етапи. 
Різноманітність технологічних процесів виробництва борошна різного асортименту 
та якості викликала необхідність їх групової класифікації. В основі структури 
різних помелів пшениці і жита лежать відмінності характеру процесу подрібнення 
зернових продуктів. Прості помели використовують метод простого подрібнення 
(послідовного або послідовно-паралельного), за  якого всі анатомічні частини 
зернівки руйнуються з максимальним виходом борошна на кожному проході крізь 
подрібнювальну машину. Складні помели використовують метод вибіркового 
подрібнення, під час якого виділяється ендосперм у найбільш чистому вигляді з 
подальшим його подрібненням в борошно. В основу класифікації помелів (рисунок 
2.2) покладені наступні ознаки: метод подрібнення (простий або вибірковий), 
обробка зернових продуктів (послідовна або послідовно–паралельна), наявність і 
розвиненість процесу збагачення проміжних продуктів. Використовуючи дану 
класифікацію, можна розподілити існуючі помели таким чином: до простих 
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помелів з послідовним подрібненням зернових продуктів можна віднести оббивні 
помели пшениці і жита; до простих помелів з послідовно-паралельним 
подрібненням – односортний 87% помел жита (обдирний помел); до складних 
помелів без збагачення проміжних продуктів – односортний 63% та двосортовий 
80% помели жита; до складних помелів із скороченим процесом збагачення 
проміжних продуктів – односортний 85%-ний і двосортові: 75%-ний і 78%-ний 
помели пшениці за скороченою структурою; до складних помелів з розвинутим 
етапом (процесом) збагачення проміжних продуктів – одно, дво- і трисортві помели 
пшениці з виходом борошна 75% і 78%. Особливе місце у класифікації займають 
макаронні помели, які істотно відрізняються від розглянутих хлібопекарських 
помелів. Ці помели мають найбільш розвинутий процес збагачення проміжних 
продуктів на ситовійних і шліфувальних системах. 

 
 

 
 
 

Рисунок 2.2. Класифікація помелів 
 
 
Однією з задач помелу є одержання борошна з однорідним гранулометричним 

складом. З однієї і тієї ж партії зерна під час помелу вдається одержувати різні сорти 
борошна, що відрізняються хімічним складом, харчовою цінністю, 
органолептичними і технологічними властивостями.  

Для виробництва оббивного борошна помел використовують для подрібнення 
усіх анатомічних часток зерна до частин однакового розміру. 
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Під час виробництва сортового борошна значному подрібненню підлягає лише 
ендосперм, а зародок, оболонки і алейроновий шар відділяють у вигляді висівок. 

Разові помели застосовують лише для подрібнення зерна, яке призначається для 
годівлі сільськогосподарських тварин.  

На сучасних млинах борошно отримують шляхом багаторазового і поступового 
подрібнення зерна на вальцевих верстатах з подальшим просіюванням отриманих 
продуктів.  

Принципова схема складних хлібопекарських помелів пшениці із розвиненим 
технологічним процесом включає сім процесів: 

– дертьовий процес;  
– сортування проміжних продуктів;  
– вимельний процес;  
– збагачення проміжних продуктів на ситовійних системах;  
– шліфувальний процес;  
– розмелювальний процес;  
– контроль борошна. 
 Дертьовий процес забезпечує максимальне одержання проміжних продуктів 

подрібнення у вигляді крупок і дунстів, а також вимелювання оболонкових 
продуктів та отримання висівок. Головна задача дертьового процесу полягає у 
зніманні оболонок і отриманні крупок. Подрібнення зерна здійснюють на вальцевому 
верстаті. Для цього на вальцьевих верстатах з проміжком 0,5–1,5 мм між вальцями 
зерно подрібнюється кілька разів. Кожну пару "вальцевий верстат-розсійник" 
називають системою. Для одержання крупок використовують 4–10 таких систем 
залежно від виду помелу. 

Робочим органом вальцевого верстата за дертьового у  чавунні вальці, які мають 
стальне покриття. Вальці обертаються назустріч один одному з різними 
швидкостями, які відносяться як 1:1,5; 1:2; 1:2,5 і ін. Відстань між вальцями 
змінюється залежно від стану помелу. На першій системі, на яку надходить ціле 
зерно, вона максимальна, потім поступово зменшується. Поверхня вальців має рифлі, 
глибина яких від першої до наступних систем також зменшується. 

Через те, що вальці у дертьових системах обертаються з різною швидкістю, зерно 
між вальцями не розплющується, а ніби розгортається навколо своєї осі, з зерна 
сколюється оболонка, а утворення дрібних часток мінімальне. 

Валці розмельних систем не мають рифлів і обертаються з однаковою 
швидкістю. На цих системах проводять подрібнення часток ендосперму до розміру 
часток борошна. 

 Після кожного подрібнення крупку сортують на розсійниках на крупні (більше 
1000 мкм) і дрібні (350–1000 мкм) крупки, дунсти (170–350 мкм) і борошно (менше 
175 мкм). 

 Сортування проміжних продуктів призначене для розділення отриманих на 
етапі первинного подрібнення зерна проміжних продуктів на однорідні за крупністю 
фракції у вигляді середньої, дрібної крупки, дунстів та борошна. Отримані на етапі 
сортування однорідні фракції проміжних продуктів направляють на системи 
збагачення або тонкого подрібнення продуктів відповідної якості, а борошно – на 
контроль.  

Вимельний процес забезпечує максимальне вилучення ендосперму (у вигляді 
борошна) від висівкових частинок за мінімального їх подрібнення. 
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 Збагачення проміжних продуктів на ситовійних системах забезпечує збагачення 
крупних, середніх і дрібних крупок з усіх етапів і систем першої та другої якості. 
Його застосовують для покращення якості проміжних продуктів. Збагачення крупок, 
тобто відокремлення добротних крупок від крупок з оболонками, здійснюється 
частково на розсійниках, круповійках і так званих шліфувальних системах.  

Крупки, які отримані з різних систем, у тому числі шліфувальних, можуть 
різнитися за кількістю ендосперму. Якщо крупки отримані з центральних часток 
ендосперму, то вони мають низьку зольність. Якщо ж крупки отримані з 
периферійних часток зерна, то вони мають частки алейронового шару, що підвищує 
їх зольність. Тому крупки сортують за якістю на "строкаті" і "білі". 

Цей процес здійснюється за допомогою ситовіялок. Ситовіялки розподіляють 
"строкаті" і добротні "білі" крупки за ознакою поведінки частинок у 
псевдозрідженому стані. В результаті розшарування різних за властивостями крупок 
через отвори сит проходять в основному частинки ендосперму, а частинки з 
оболонками йдуть сходом. Повітря, що надходить знизу до сит, полегшує процес 
самосортування. Легкі і дрібні частинки відводяться повітряним потоком на 
фільтрування. 

На ситовійних машинах крупки і дунсти сортують за розміром і щільністю. 
Продукт, що сортують, подається на похилі сита, які здійснюють зворотньо-
поступальні рухи, знизу сит подається повітря, у потоці якого утримуються більш 
легкі менш якісні крупки, а важкі крупки з чистого ендосперму проходять через сита. 

Шліфувальний процес застосовують для покращення якості крупної крупки, яка 
відноситься тільки до продуктів першої якості, а також середньої і дрібної крупок 
як першої так і другої якості, що складаються із ростків. Крупні і дрібні крупки 
поряд з ендоспермом можуть мати і деяку кількість оболонок, для вилучення яких 
використовують спеціальні вальцеві верстати. Цей процес обробки проміжних 
продуктів називають шліфувальним, що здійснюється на шліфувальних системах 
"вальцевий верстат – розсійник", які відрізняються від дертьових меншими 
міжвальцевими проміжками та відповідними розмірами отворів решіток на 
розсійниках.  

 Розмелювальний процес призначений для перетворення збагачених крупок і 
дунстів у борошно, а також ретельного вимелювання оболонкових продуктів. На 
стадії розмелювального процесу отримані крупки подрібнюють до розмірів, що 
відповідають вимогам розміру часток борошна залежно від виду помелу. Крупки, 
які розділені ситовійними машинами з урахуванням їх якості, направляють на 
вальцеві верстати шліфувальних або розмелювальних систем. Але за один пропуск 
через вальцевий верстат увесь продукт, що надходить, не може бути подрібнений 
до розміру часток, які відповідають борошну. Тому розмельний процес ведуть на 
кількох системах. 

Розмелювання крупок здійснюють на розмелювальних системах, в яких 
використовуються вальці з гладкою шліфованою поверхнею та сита з розмірами 
отворів, відповідними розмірам частинок борошна. 

На перших розмельних системах переробляють крупки з найменшою кількістю 
оболонок і отримують борошно вищої якості. На наступних системах ведуть помел 
часток, які не подрібнені на перших розмельних системах, і продуктів, які мають 
оболонки, таким чином отримують борошно І та II ґатунків. 
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Вимелювання висівок здійснюють на бичових та щіткових машинах, в яких 
відокремлення частинок ендосперму від висівок залежить від проміжку між щітками 
(бичами) та ситовою поверхнею. 

Прості багаторазові помели застосовують для отримання житнього або 
пшеничного оббивного борошна. Вихід борошна до маси зерна, що надходить на 
переробку, для житнього борошна – 95%, для пшеничного – 96%, висівки відповідно 
складають 2 і 1%. 

Борошно оббивне отримують за одночасної роботи тривальцевих верстатів. 
Особливістю схеми оббивного помелу є наявність бичових машин, на яких продукт 
після вальцевого верстата додатково подрібнюється, після чого на розсів надходить 
тільки 50% від загальної кількості продукту, що в цілому підвищує ефективність 
виробництва. 

Складні повторювальні помели можуть складатися з одночасної роботи 
чотирьох-п'яти дертьових систем і 10-11 розмельних систем. На них отримують різні 
сорти борошна. 

Формування сортів борошна здійснюють дозуванням окремих потоків на усіх 
етапах утворення борошна за зольністю (вищий сорт – 0,5%, перший – 0,75, другий 
– 1,25%).  

Контроль борошна, що утворюється на різних етапах розмелювального 
відділення, здійснюють на розсійниках за сортами. Контроль борошна призначений 
для відокремлення сторонніх частинок, які могли потрапити в борошно під час 
порушення роботи обладнання. 

 
Вибій і зберігання борошна. Вибій (фасування) в мішки та в малі пакети 

здійснюється в окремому вибійному відділенні. 
За тривалого зберігання (понад 3–4 місяці) та температурі 15 °С у борошні 

виникають гіркий смак і неприємний запах згірклої олії. Це пояснюється тим, що 
жир борошна розкладається і окислюється повітрям, внаслідок чого утворюються 
кислоти, які збільшують кислотність борошна. Крім того, під час зберігання 
борошно може прокисати внаслідок розвитку у ньому бактерій, які зброджують 
цукор з утворенням кислот, та пліснявіти внаслідок активної життєдіяльності 
пліснявих грибів. Для зберігання борошна в господарствах виділяють сухі, добре 
продезінфіковані склади. Борошно фасують у мішки масою 50 кг й укладають 
штабелями в 6 – 8 мішків так, щоб вони не розвалювалися (трійником або 
п’ятериком). Нижній ряд мішків кладуть на дерев’яний підтоварник. Якщо 
борошно зберігається тривалий час, то через кілька місяців верхні мішки 
перекладають униз, а нижні – наверх, щоб запобігти злежуванню борошна, втраті 
ним сипкості та перетворенню на моноліт. Необхідно встановити систематичний 
контроль за умовами зберігання, станом і якістю борошна. Температуру повітря 
перевіряють щотижня на висоті 1,5 м від підлоги і при потребі продукцію провіт-
рюють щодня. Крім того, раз на місяць перевіряють температуру повітря на рівні 
нижнього, середнього та верхніх рядів мішків штабеля. Температуру борошна 
вимірюють під час надходження його на склад, а потім під час зберігання двічі на 
місяць, якщо температура повітря на складі вище 10 °С, і один раз на місяць, якщо 
вона нижча 10 °С. Відносну вологість повітря перевіряють у встановлені строки. 
Дані перевірок записують у спеціальний журнал. Для визначення смаку, запаху 
борошна і зараженості шкідниками від кожного штабеля відбирають середню 



 61 

пробу відповідно до стандарту: за температури борошна 10 °С і нижче – не рідше 
одного разу на місяць, а за температури вище 10 °С – двічі на місяць.  

Основним технологічним показником борошна є його кислотність: пшеничного 
– 4°, житнього – від –4,5 до –5°. У разі його відхилення від норми припиняють 
подальше зберігання борошна. Якість висівок визначається тільки вологістю (не 
більше 15%), але підвищена кількість борошна у висівках (понад 10%) свідчить про 
наявність певних порушень у технологічному процесі, які необхідно з’ясувати і 
усунути. 

 
2.1.4. Машинно-апаратурна схема виготовлення борошна 

 
Лінія починається з комплексу обладнання для підготовки зерна до 

розмелювання, до складу якого входять силоси, пристрої для регулювання, 
транспортування, формування і зберігання помольних партій зерна; машини та 
апарати для вилучення домішок, що відрізняються від зерна геометричними 
розмірами, формою, щільністю, магнітними та іншими властивостями; машини та 
апарати для гідротермічного і механічного оброблення зерна; пристрої для 
дозування та контролю якості зерна. 

До складу лінії входять 4–5 комплексів обладнання для утворення крупи 
(драних комплексів), кожен з яких містить магнітні сепаратори, вальцеві верстати, 
розмелювальні і ситовійні машини. В технологічному процесі від першого до 
останнього комплексу крупність оброблюваних частинок зменшується. Дрібні 
фракції продуктів подрібнення піддають вимелюванню в бичевих і щіткових 
машинах. Провідними є 9–12 розмелювальних комплексів обладнання, які 
включають магнітні сепаратори, вальцеві верстати, деташери (або ентолейтори). 

Перший, другий і третій комплекси в технологічному процесі призначені для 
отримання борошна вищого гатунку. У комплексах з четвертого по шостий 
отримують борошно вищого і першого сорту. Наступні комплекси обладнання 
забезпечують отримання борошна першого і другого сортів. Завершальний 
комплекс включає обладнання для вагового дозування і змішування групових 
потоків (компонентів сортів борошна), ємності для зберігання готової продукції: 
вагові, вибійні пристрої та фасувальні машини. На рисунку 2.3 наведено один з 
варіантів машинно-апаратурної схеми лінії борошномельного виробництва для 
сортового помелу. 

 Попередньо очищене зерно подають з елеватора на борошномельний завод 
ланцюговими конвеєрами 1 і завантажують в силоси 2. Силоси обладнані 
датчиками верхнього та нижнього рівнів, які зв'язані з центральним пультом 
управління. Зерно з кожного силосу випускається через труби, забезпечені 
електропневматичними регуляторами потоку зерна 3. За допомогою регуляторів і 
гвинтового конвеєра 4 відповідно до заданої рецептури і продуктивності формують 
помольні партії зерна. 
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Рисунок 2.3. Машинно-апаратурна схема борошномельного виробництва 
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Позначення на рисунку 2.3: 1 – ланцюговий конвеєр; 2 – силос; 3 – 
електропневматичний регулятор потоку зерна; 4 – гвинтовий конвеєр; 5 – магнітний 
сепаратор; 6 – підігрівач; 7 – автоматичний дозатор; 8 – зерноочисний сепаратор; 9 – 
каменевіддільна машина; 10 – триєр кукелевідбірник; 11 – триєр вівсюговідбірник; 12,20 – 
оббивальна машина; 13 – повітряний сепаратор; 14 – машина мокрого лущення; 15,17 – 
гвинтові конвеєри; 16 – зволожувальний конвеєр; 18 – силос; 19 – гвинтовий конвеєр; 21 – 
ентолейтор; 22 – повітряний сепаратор; 23 – зволожувальний апарат; 24 – бункер; 25 – 
автоматичний ваговий дозатор; 26 – вальцевий верстат; 27 – розсів дертьовий; 28 – розсів 
сортувальний; 29 – ситовійна машина; 30,33 – вальцевий верстат; 31,35 – деташер, 
32,36,39,41 – розсів; 34,42 – ентолейтор; 37 – бичава вимелювальна машина; 38 – 
центрифугал; 40 – гвинтовий конвеєр; 43 – ваговий дозатор; 44 – силос; 45 – ваговий 
пристрій; 46 – конвеєр; 47 – розсів; 48 – фасувальні машини; 49 – пакувальна машина. 

 
 
Кожен потік зерна проходить магнітні сепаратори 5, підігрівач зерна (в холодну 

пору року) і ваговий автоматичний дозатор 7. Далі зерно піддається багатьом 
стадіям очищенню від домішок. У зерноочисному сепараторі 8 відокремлюють 
великі, дрібні і легкі домішки. У каменевідділювальній машині 9 відокремлюють 
мінеральні домішки. Потім зерно очищається в дискових трієрах-куколевідбірниках 
10 і овсюговідбірниках 11, а також в магнітному сепараторі. Зовнішню поверхню 
зерна очищають у вертикальній оббивальній машині 12, а за допомогою 
повітряного сепаратора 13 відокремлюють домішки, які відрізняються 
аеродинамічними властивостями. Далі зерно через магнітний сепаратор потрапляє 
в машину мокрого лущення 14 і після гідрооброблення системою гвинтових 
конвеєрів 15 і 17 зерно розподіляється по силосах 18 для відволоження. Силоси 
обладнані датчиками рівня зерна, які пов'язані з центральним пунктом управління. 
Система розподілу зерна по силосах для відлежування забезпечує необхідні 
режими відволожування різною тривалістю і розподіленням потоків залежно від 
скловидності і початкової вологості зерна. Після основного зволоження і 
відволоження передбачено можливість повторення цих операцій через 
зволожувальний 16 і гвинтовий конвеєр 17. Після відволоження зерно через 
регулятор витрати, гвинтовий конвеєр 19 і магнітний сепаратор надходить в 
оббивальну машину 20 для оброблення поверхні зерна. Із оббивальної машини 
зерно через магнітний сепаратор потрапляє в ентолейтор-стерилізатор 21, через 
повітряний сепаратор 22 для відокремлення легких домішок. 

 Далі через магнітний сепаратор зерно подають в зволожувальний апарат 23 і 
бункер 24 для короткочасного зволожування. Потім зерно зважують на 
автоматичному ваговому дозаторі 25 і через магнітний сепаратор направляють на 
подрібнення в першу дертьову систему. 

У кожну дертьову систему входять вальцеві верстати 26, розсіви дертьових 
систем 27, розсіви сортувальні 28 і ситовійні машини 29. Сортування продуктів 
подрібнення дертьових систем здійснюють послідовно в два етапи з отриманням на 
першому етапі крупної і частково середньої крупок, а на другому – середньої і 
дрібних крупок, дунстів і борошна. У ситовійних машинах 29 збагачують крупку і 
дунсти І, ІІ і III дертьових систем і крупку шліфувального процесу.  

Обробленню в шліфувальних вальцевих верстатах 30 піддають велику і 
середню крупку І, ІІ і III дертьових систем після її збагачення в ситовійних 
машинах 29. Верхні сходи з сит розсівів III і IV драних систем направляють в 
бичеві вимелювальні машини 37, прохід останніх обробляють в центрифугалах 38. 
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В розмельному процесі застосовують двоетапне подрібнення. Після вальцевих 
верстатів 30 і 33 встановлені деташери 31 і 35 для руйнування конгломератів 
проміжних продуктів подрібнення зерна і ентолейтори 34 для стерилізації цих 
продуктів шляхом ударних впливів. У розсівах 32 , 36 і 39 з продуктів подрібнення 
висівають борошно, яке надходить в гвинтовий конвеєр 40. З нього борошно 
подають у розсіви 41 на контрольне просіювання, для забезпечення відокремлення 
сторонніх часток і необхідну крупність помелу. Борошно через магнітний 
сепаратор і ентолейтори 42 і ваговий дозатор 43 розподіляють в функціональні 
силоси 44. З них забезпечується безтарний відпуск готової продукції 
автомобільним і залізничним транспортом або за допомогою вагового пристрою 45 
борошно фасують у мішки, які конвеєром 46 також передають на транспорт для 
відвантаження на підприємства-споживачі борошна. Перед пакуванням в споживчу 
тару борошно попередньо просівають на розсівах 47, пакують в паперові пакети на 
фасувальній машині 48. Пакети з борошном групують в блоки, які загортають в 
полімерну плівку на машині для групового пакування 49 . Отримані блоки з пакетів 
з борошном передають на транспортування в торгову мережу 
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2.2. Технологічний комплекс виробництва комбікормів 
 

2.2.1. Загальна характеристика комплексу 
 
Комбікормова промисловість – галузь, яка входить до аграрно-промислового 

комплексу України. Завдання комбікормової промисловості – забезпечити тварин 
всіх видів і вікових груп повноцінним кормом. Від того, який корм отримуватимуть 
птахи, свині, поросята, телята, кролики, олені і т. п., залежать: їх продуктивність, 
стійкість до різних захворювань, ріст та розвиток.  

Передовою практикою та науковими дослідженнями встановлено, що 
переробка зерна на повноцінні комбікорми підвищує ефективність його 
використання на 25–30%. Одна тонна повноцінних спеціалізованих комбікормів 
порівняно з однією тонною звичайних концентратів забезпечує додаткове 
виробництво 250–300 кг молока, 30–40 кг м'яса, 750–900 яєць. Поряд з цим 
підвищується продуктивність тварин і птиці, скорочуються строки їх відгодівлі і 
витрата кормів. 

Нині в нашій країні велика кількість фуражного зерна згодовується тваринам 
просто у подрібненому стані, а не у вигляді збалансованих комбікормів, хоча для їх 
виробництва є всі можливості. У минулому в Україні побудовано понад 500 
комбікормових підприємств загальною продуктивністю більше 15 мільйонів тонн 
комбікормів на рік, а також велику кількість цехів і установок для виробництва 
трав'яного та м'ясо-кісткового борошна, сухих кормових дріжджів, інших кормових 
добавок. Сьогодні це обладнання лише частково завантажене. 

 
2.2.2. Характеристика і класифікація комбікормів 

  
Комбінований корм (комбікорм) — це складна однорідна суміш очищених і 

подрібнених до необхідної крупності різних кормових джерел і мікродобавок, що 
виробляється за науково обґрунтованими рецептами і забезпечує повноцінну 
годівлю тварин і птиці.  

Комбікормова промисловість випускає кілька видів продукції, які є або готовим 
до вживання кормом, або складовою частиною для приготування надалі 
комбікормів чи кормових раціонів, а саме: комбікорми повнораціонні, комбікорми-
концентрати, білково-вітамінно-мінеральні добавки, кормові суміші, премікси, 
карбаміду концентрат, замінник цільного молока. 

 Комбікорми виробляють практично для всіх видів продуктивних 
сільськогосподарських тварин, а також для підживлення північних оленів і овець, 
що утримуються на відгінних пасовищах. За фізичною структурою комбікорми 
підрозділяють на гранульовані, брикетовані, розсипні, крупки, крихти; за кормовою 
цінністю – на повнораціонний і комбікорми-концентрати. 

Комбікорм повнораціонний (ПК) повністю забезпечує потребу тварин у 
поживних, в тому числі і біологічно активних речовинах. Під час їх застосування 
інші кормові засоби не потрібні. Ці комбікорми виробляють в першу чергу для 
птиці. 

Комбікорми-концентрати (КК) мають підвищений вміст протеїну, 
мінеральних речовин і мікродобавок. Їх згодовують тваринам в обмеженій 
кількості як доповнення до зернових, грубих і соковитих кормових засобів для 
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кращого забезпечення біологічно повноцінної годівлі. Призначені ці комбікорми 
для великої рогатої худоби, свиней, кролів та інших тварин. 

Кормові суміші (КС)  - це продукт, виготовлений у вигляді однорідного 
розсипу, що не містить повного набору поживних речовин. Їх виготовляють в 
основному для великої рогатої худоби на спеціальних установках великих заводів з 
побічних продуктів круп'яного виробництва (лушпиння, мучки) з додаванням 
меляси, карбаміду, крейди, солі та інших добавок. 

Комбікормові добавки - це добавки, що використовуються разом з іншими 
кормовими засобами для встановлення балансу поживних речовин. 

Білково-вітамінно-мінеральні добавки (БВМД) – це однорідна суміш 
подрібнених до необхідної крупності високобілкових і мінеральних кормових 
засобів, збагачених біологічно активними речовинами  
(вітамінами, ферментами, амінокислотами, мікроелементами та ін.), що вводяться в 
суміш у вигляді преміксів. Використання БВМД безпосередньо для згодовування 
тваринам категорично заборонено як з економічних міркувань, так і з-за прямої 
шкоди, яку можна завдати тваринам, що поїдають комбікорм з дуже високим 
вмістом протеїну (до 30 – 40%).  Їх застосовують на сільськогосподарських 
підприємствах для виробництва комбікормів на основі кормового зерна, трав'яного 
вітамінного борошна та інших кормових засобів. За використання БВМД на 
підприємствах, розташованих на тваринницьких господарствах, 
знижуються витрати на перевезення сировини, підвищується оперативність у 
забезпеченні тваринництва комбікормами в необхідному асортименті. 

Амідо-вітамінно-мінеральна добавка (АВМД) – це білково-вітамінно-
мінеральна добавка, в якій частина білка замінена небілковими азотистими 
речовинами (карбамідом, амонійними солями), призначена для приготування 
комбікормів жуйним тваринам. Ферментами, які виділяються мікроорганізмами 
предшлунками жуйних тварин, карбамід розкладається на аміак і діоксид вуглецю, 
потім ці сполуки синтезуються ними в бактеріальний білок, добре засвоюваний 
тваринами. 

Премікси (П) – це комбікормові добавки у вигляді високодисперсної 
однорідної суміші біологічно активних речовин (вітамінів, антибіотиків, 
мікроелементів та ін.) і наповнювача (дрібних висівок). Для збагачення 
комбікормів і БВМД в них вводять премікси у кількості відповідно 0,5–1,0 і 4–5%.  

Комбікорми виробляють у розсипному, гранульованому (у вигляді щільних 
грудочок певної форми і розмірів) і брикетованому  вигляді (плитки геометрично 
правильної форми і розмірів). Для птиці виробляється комбікормова крупка 
шляхом подрібнення гранульованого комбікорму. 

Основними складовими комбікормів є: фуражне зерно злакових і бобових 
культур; кормові відходи елеваторів, борошномельно-круп'яних і харчових 
підприємств; грубі корми; трав'яне борошно; кормові дріжджі; продукти (відходи) 
олійноекстракційного, крохмалопатокового, бродильного, цукрового і гідролізного 
виробництв; корми тваринного походження; мінеральна сировина; продукти хі-
мічної і мікробіологічної промисловості. Всього сировинна база комбікормової 
промисловості налічує понад дві тисячі кормових засобів, з яких більше 80% 
виробляється безпосередньо у сільському господарстві. 
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2.2.3. Стадії виробництва 
 

 Виробництво комбікормів на господарських та міжгосподарських 
комбікормових підприємствах здійснюється за правилами організації і ведення 
технологічного процесу на комбікормових заводах. 

 Передбачено наступні стадії виробництва: 
- очищення сировини від органічних, мінеральних та феромагнітних домішок;  
- відокремлення плівок від зернівок вівса та ячменю;  
- подрібнення компонентів;  
- дозування і змішування компонентів;  
- гранулювання або брикетування комбікормів;  
- зберігання і відпуск готової продукції. 

 
2.2.4. Машинно-апаратурна схема виробництва комбікормів 

 
Післяспиртова зернова барда з брагоперегоного апарату (умовно не показаний) 

по магістралі (рисунок2.4) надходить у проміжну ємність 1, де акумулюється в 
необхідному обсязі для безперебійної роботи вакуумного фільтра 2 типу БОЗ з 
системою безперервної регенерації полотна. 

 

 
 

Рисунок 2.4. Машинно-апаратурна схема виробництва комбікормів: 
1 – норія; 2 – сепаратор; 3 – магнітна колонка; 4 – розподільний шнек; 5 – рейкова засувка;  

6 – оперативні бункери; 7 –  наддозаторні бункери; 8 – дробарка; 9 – похилий шнек; 10 – 
бункер готового корму; 11 – циклон; 12 – вентилятор; 13 – бункер для зберігання БВД;  

ЗС – зернова сировина; ТБ – трав’яне борошно; БВД – білково-вітамінні добавки;  
ГК –готовий комбікорм; АС – аспіраційна система; АВ – аспіраційні відходи. 
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 Після вакуумного фільтра 2 післяспиртова барда розділяється на два потоки, 
один з яких включає твердий продукт (дробина), а інший – рідкий (фільтрат). 
Дробина –  це пухка маса з вологістю від 40% до 60%. Фільтрат включає в себе 2–
4% сухих речовин, частина яких знаходиться в зваженому стані, а частина 
розчинена. 

Роботу фільтра 2 забезпечує вакуумний насос 14. Для отримання більш 
глибокого вакууму використовують випарник 13 і барометричний конденсатор 15. 

З полотна вакуумного фільтра 2 дробину за допомогою засобу між операційної 
передачі (це, як правило, шнековий транспортер) подають у сушарку 5. 

Таким чином, сушарка з активним гідродинамічним режимом забезпечує 
інтенсивність процесу сушіння, регулювання часу перебування дробини в 
сушильній камері, а отже, отримання якісної сухої дробини. 

Після сушарки 5 дробина має вологість 15–20% і її можна піддавати грануляції. 
З гранулятора 9 продукт потрапляє у вентиляційну камеру 10, де обдувається 
гарячим сухим повітрям, що поступає з калорифера 4, доводиться до вмісту вологи 
6 – 10%, після чого він надходить у збірник 11 готової продукції, упаковується на 
пристрої 12, наприклад, в мішки або насипається розсипом в закриту тару і 
відвозиться на склад або споживачу. Вміст протеїну в готовому продукті може 
досягати 45%. 

Деяка кількість сухих речовин (до 2,5%) залишається у фільтраті. У минулому 
фільтрат по магістралі відводився, як правило, у відстійник і лише частково в 
розварник (умовно не показані), замінюючи близько 75% води, що додається до 
зерна, або (як у прототипі) на сепарування. Однак сепаратор не забезпечує   повне 
концентрування зважених і розчинених частинок у фільтраті, внаслідок чого від 
сепарованої рідини залишається велика кількість біологічно активних речовин, 
тому ця рідина вимагає подальшого енергоємного очищення. 

З цієї причини технологічна лінія оснащена пристроєм для концентрування 
зважених часток фільтрату – зворотньою осмотичною установкою 17 з 
напівнепроникними мембранами з діаметром пор (20–30)·10-10 м, у якої висока 
питома продуктивность, і що найголовніше, можливість концентрування гарячого 
фільтрату барди без попереднього його охолодження за температури 100 °С і вище. 
За таких умов різко підвищується продуктивність мембранної установки з 
зниженням енерговитрат. В результаті отримуємо дві фракції: концентрат із 
вмістом сухих речовин до 2,5% і пермеат. Пермеат може як повністю повертатися 
на стадію готування замісу на виробництво, так і скидатися в каналізацію. 
Концентрат може використовуватися як самостійний продукт з вмістом протеїну до 
56% або вступати в технологічний процес – змішувач 6, де після змішування з 
дробиною відбувається збагачення останнього протеїном до його змісту, 
наприклад, 44% і вище. У цьому випадку на гранулятор надходить більш вологий 
вихідний продукт. Гранули товарного продукту стають більш щільними і важкими. 

Для збільшення виходу продукту та очищення відпрацьованого повітря з 
пристроїв 5 і 10 останній проходить через очисник повітря циклонного типу 7, в 
якому відокремлюються тверді частинки білково-вітамінного продукту, що 
надходять в подальшому в гранулятор 9. В атмосферу викидається практично чисте 
повітря. 

Машинно-апаратурна схема для виробництва білково-вітамінного 
кормопродукту з післяспиртової зернової барди має такі переваги: 
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- В лінії використовується оригінальний спосіб сушіння в активному 
гідродинамічному режимі, що забезпечує стовідсотковий контакт теплоносія і 
продукту, що дозволяє інтенсифікувати процес, досягти необхідні 
продуктивність і якість сушіння;  

- Виконання корпусу сушарки у формі гіперболоїда обертання дозволяє 
підвищити якість висушування дробини за рахунок забезпечення необхідної 
тривалості перебування частинок матеріалу в зваженому стані;  

- Час перебування продукту в сушарці легко регулюється за рахунок зміни 
висоти центральної труби;  

- Дозволяє отримати білково-вітамінний кормопродукт, що відрізняється 
високою якістю. 
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2.2.5.   Виробництво преміксів  
 

Одним із видів продукції, що виробляє комбікормова промисловість, є 
премікси.                    

Премікс – наповнювач збагачений біологічно активними речовинами (БАР). Як 
наповнювачі використовують відходи борошномельного і круп'яного виробництва 
та трав'яного борошна. БАР включають вітаміни, солі, мікроелементи. 

Рецепти преміксів і комбікормів розробляються з урахуванням сучасних 
наукових досліджень про потребу організму тварини в енергії, білках, 
амінокислотах, вітамінах, макро- і мікроелементах, ферментах та інших елементах 
харчування з урахуванням виду, рівня продуктивності, статі та віку тварини. 

У нашій країні проведено значні дослідження по вивченню ефективності 
застосування у тваринництві різних кормових препаратів біологічно активних 
речовин. 

Необхідно особливо наголосити, що комплекси біологічно активних речовин 
здатні знижувати витрати тваринами протеїну в кормі на одиницю продукції в 
результаті підвищення повноцінності харчування. 

Відомо, що поживний ефект суміші кормів виявиться трохи іншим, ніж ефект 
від суми компонентів, що входять до неї. Можна припустити, що це теоретичне 
положення зберігає своє значення і за складових сумішей біологічно активних 
речовин, які б давали продуктивний ефект, що перевищує суму результатів дій 
окремих компонентів і має стати основним принципом з розробки рецептів таких 
комплексів (преміксів). 

Отже, у технології виготовлення кормів, премікс - це однорідна суміш 
подрібнених до необхідної крупності біологічно активних речовин (вітамінів, 
кормових форм мікроелементів, амінокислот, ферментів та інших препаратів 
біологічноактивних речовин) та наповнювача, яка виробляється за науково 
обгрунтованими рецептами і застосовується для збагачення кормів, кормосумішей, 
білково-вітамінних добавок та інших кормових добавок. 

В наш час відомо більше 100 найменувань різних за хімічною природою та 
властивостями біологічно активних речовин (БАР), які застосовують для 
виробництва преміксів. До складу преміксів можуть входити такі компоненти: 

– Наповнювач - це продукт, здатний утримувати та «розчиняти» активні 
речовини. Є основою всіх преміксів. В якості наповнювача можуть 
використовуватися висівки, трав'яна мука, макуха, дріжджі та ін;  

– Вітаміни - підвищують загальний тонус тварин, активізують діяльність ряду 
фізіологічних систем. Є біологічно активним компонентом вітамінних та 
вітамінно-мінеральних преміксів. 

– Мінеральні речовини - слугують як структурний матеріал в побудові скелета 
тварини, беруть участь у синтезі клітин і тканин (кальцій, магній, фосфор, 
марганець, цинк, мідь, йод, кобальт, селен і т.п.). Є біологічно активним 
компонентом мінеральних і вітамінно-мінеральних преміксів. 

– Допоміжні речовини: антиоксиданти і консерванти, які забезпечують кращу 
збереженість біологічно активних речовин преміксу і запобігають розвитку 
плісняви;  

– Ароматизатори додають привабливий для тварин запах і сприяють кращому 
поїданню корму. 
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Сучасна технологія виробництва преміксів передбачає наявність наступних 
операцій: 
- підготовки наповнювача; 
- підготовки і подачі вітамінів та амінокислот; 
- підготовки і подачі попередніх сумішей солей мікроелементів; 
- подачі жиру; 
- дозування-змішування; 
- відпуск готової продукції. 

Підготовлену суміш направляють у наддозаторні бункери головної лінії 
дозування-змішування. 

У змішувач надходять усі підготовлені компоненти і попередні суміші. Після 
завершення процесу змішування премікс пневмотранспортом подають у просіювач 
для контролю крупності частинок. Потім отриману порцію преміксу піддають 
повторному змішуванню із-за можливості самосортування під час 
пневмотранспортування і просіювання. Готовий премікс затарюють у мішки. 

Під час розробки технології виробництва преміксів враховують цілий ряд 
обставин, що дозволяють підвищити якість преміксів і оптимізувати витрати на 
їхнє виробництво, такі як  використання  комплексного наповнювача, порційний 
принцип приготування  преміксів, роздільну підготовку вітамінів і солей 
мікроелементів. В наддозаторні бункери технологічної лінії підготовки 
комплексних наповнювачів подають подрібнені і після  ситового контролю 
наповнювачі - висівки пшеничні, шрот соняшниковий, крейду кормову, трикальцій 
фосфат, вапнякове борошно, подрібнені стрижні початків кукурудзи. 

Склад комплексного наповнювача підбирають таким чином, щоб його основні 
фізичні властивості максимально близькими до тих компонентів, з якими має 
відбутися його змішування. Після дозування і змішування компонентів 
комплексного наповнювача в змішувачі подають 2% кормового жиру за 2 хвилини 
до завершення циклу змішування.  

Такі вітамінні препарати, як А, B3, Е, В3, В5 і С дозують і змішують з 
наповнювачем у змішувачі. Кормові препарати вітамінів К3, В1, В6 і Н2 змішують з 
наповнювачем у два етапи, використовуючи на першій стадії тихохідний 
мікрозмішувач. Порцію отриманої попередньої суміші вітамінів з наповнювачем 
подають в основний змішувач головної лінії дозування і змішування. 

Сірчанокислі солі марганцю, цинку і заліза піддають попередньому 
подрібненню і після дозування направляють у змішувач, куди попередньо 
поміщають порцію наповнювача. Такі мінеральні компоненти, як солі кобальту, 
міді, селену натрію, йодистого калію після дозування змішують із наповнювачем у 
мікрозмішувачі.   Підготовлену таким способом порцію попередньої суміші солей 
мікроелементів подають в основний змішувач головної лінії дозування і 
змішування. Премікс упаковують і складають на піддонах, що полегшує його 
подальше навантаження на транспортні засоби. 
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Питання для самоперевірки 
 
1. Технологічний комплекс виробництва борошна. Стадії виробництва. 
2. Класифікація помелів та їх характеристика. 
3. Види сировини для виробництва борошна та її характеристика. 
4. Підготовка зерна до помелу. Мета і способи. 
5. Машинно-апаратурна схема виробництва борошна. 
6. Технологічний комплекс виробництва комбікормів. Загальна 

характеристика і класифікація комбікормів. 
7. Стадії виробництва комбікормів. 
8. Машинно-апаратурна схема виробництва комбікормів. 
9. Виробництво преміксів.  
 
 
 
 



 73 

 
 

Технологічні комплекси хлібопекарських та 
макаронних  виробництв 

 
3.1. Технологічний комплекс виробництва хліба 

 
Хліб є одним з найвидатніших відкриттів в історії людства. Він існує тисячі 

років. Француз Антуан Огюст Пармантьє (1737–1813) дав чудове визначення 
сутності хліба для людини: «Хліб є великодушним подарунком природи, такою 
їжею, яку не можна замінити нічим іншим. Захворівши, ми смак  хліба втрачаємо в 
останню чергу, і як тільки він з’являється знову, це є ознакою одужання. Хліб 
можна споживати у будь-яку пору дня, у різному віці, за будь-якого настрою, він 
робить більш смачною решту їжі, є основною причиною і гарного, і поганого 
травлення. З чим би його не їли, з м'ясом чи іншою стравою, він не втрачає своєї 
привабливості». 

Вчені вважають, що людина почала вживати зерна злакових ще в часи мезоліту 
(15 тис. років тому). З тих часів і починає свою історію хліб. Приблизно 6 – 8 тис. 
років тому люди навчились подрібнювати злаки, почали готувати з них каші, з яких 
пізніше на розпеченому камінні пекли прісні коржі. Як стверджують археологи, ці 
каші й були пращурами сучасного хліба. 

Минуло ще кілька тисячоліть, і люди навчились готувати хліб із збродженого 
тіста. Вважається, що вперше такий хліб почали виготовляти у Єгипті 5–6 
тисячоліть тому. Самий давній хліб знайдено єгиптологами в гробниці фараона 
Рамзеса III. Йому більше 4600 років. Стародавній єгипетський художник на стіні 
усипальниці фараона відтворив картину виготовлення хліба: єгиптяни збирають 
зерно, мелють його, місять тісто, виготовляють з нього хліб різної форми – 
круглий, подовжений, у вигляді плетінок, риб, сфінксів тощо. До наших часів 
дійшла статуетка тістоміса тих часів, яка зберігається в музеї м. Гізи (Єгипет) і 
відображає операцію замішування тіста в ті часи. Спочатку це був хліб з грубо 
подрібненого зерна. Пізніше єгиптяни винайшли жорна і навчились одержувати 
борошно дрібного помелу, з якого виготовляли розпушений мікроорганізмами хліб. 
Саме у Єгипті були поєднані в один процес три великих відкриття давнини: 
вирощування пшениці, застосування жорен для помелу зерна і використання 
мікроорганізмів для розпушення тіста, які започаткували технологію виготовлення 
хліба. Так був створений хліб, який не змінюється вже протягом 5 тисячоліть. 

Пізніше (3 тис. років тому) мистецтво випікати хліб зі збродженого тіста 
перейшло до Греції, а звідти у Рим і деякі інші європейські країни. 
Як вважає багато вчених, слово «хліб» походить від грецького слова «клібанос» – 
горщик спеціальної форми, в якому грецькі майстри випікали хліб. Від слова 
«клібанос» у стародавніх готів було утворено слово «хлайфе», яке перейшло у мову 
стародавніх німців, як «хлайб», росіян «хлєб», українців «хліб», естонців «лейб». 

Значний розвиток хлібопечення знайшло у стародавньому Римі, де 
майстерність пекаря цінувалась дуже високо. У Римі встановлено єдиний у світі 
пам’ятник пекарю Вергілію Еврісаку (3 століття до н.е.), – це хлібна корзина, на її 
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барельєфах зображені сцени приготування борошна і всі стадії виробництва хліба. 
Це стародавні римські млини, жорна яких обертають раби або коні, заміс тіста, 
формування тістових заготовок, випічка хліба у двох великих печах, підрахунок 
готового хліба, зважування його, укладання в кошики. Висота цього пам'ятника 
13м. 

У 776 році на перших олімпійських іграх гостей пригощали білим хлібом з 
маслинами та рибою. 

В Україні хліб знайшли в будовах Трипільської культури, що існувала 3 
тисячоліття тому. Були знайдені залишки глинобитних будинків з кількома 
приміщеннями. Частина кімнат використовувалась для житла, а решта служила 
коморами для запасів зерна та інших продуктів. У кожній кімнаті будувалась 
жарова піч для випікання хліба. Тут знаходились великі глиняні посудини для 
зберігання зерна і зернотерки. 

З розвитком ремесел з’явились ремісники – пекарі, виникли пекарні. У середні 
віки при кожному замку і монастирі були свої млини і пекарні. Символом 
середньовікових майстрів пекарів у багатьох країнах був великий крендель, 
виготовлений з дерева чи металу з позолотою, що висів на вході у пекарню або 
хлібну лавку. Такий крендель зберігся до наших днів у Талліні (Естонія). 

Велика увага приділялась якості хліба. У Російській імперії Петром І були 
видані циркуляри, за якими виготовлення хліба з меншою проти передбаченої 
вагою, низької якості, а також підвищення ціни на хліб торговці хлібом і пекарі 
жорстоко карались батогами. Нагляд за пекарнями здійснювали офіцери 
поліцмейстерної канцелярії. 

Перші хлібопекарські підприємства, які почали витісняти кустарні, з'явились 
лише наприкінці XIX сторіччя. 

Після винайдення 5 тис. років тому технології виготовлення хліба за 
допомогою мікроорганізмів сутність подальшої історії розвитку хлібопечення 
полягала в удосконаленні процесів приготування борошна, тіста, випікання хліба, 
розширення його асортименту та якості, механізації трудомістких процесів. 

Велика майстерність виготовлення хліба удосконалюється і сьогодні, в умовах 
механізованого виробництва. 

З давніх часів до сьогодення професія людей, що виготовляють хліб, 
користується особливою повагою у суспільстві.  

Перед початком першої світової війни (1914 р.) Україна не мала 
хлібопекарської промисловості. Ця галузь харчової індустрії була представлена 
численними дрібними кустарними підприємствами. У 1913 році випічка хліба 
пекарнями не перевищувала 2,3 кг на душу населення на рік. 

Вся техніка для випікання хліба складалася із сита для ручного просіювання 
борошна, ковша й відра для дозування  сировини, дерев’яного ящика для ручного 
замішування тіста, жарової в більшості випадків 2–х ярусної печі, що обігрівалась 
нафтою чи дровами, і дерев'яної лопати для посадки тістових заготовок у піч та 
виймання хліба з печі. 

Після революції 1917 року була здійснена націоналізація хлібопекарень і 
передача значної частини їх споживчій кооперації. 

Для того, щоб забезпечити постачання населення міст і промислових центрів 
хлібом, потрібно було здійснити заходи з розширення виробничих потужностей 
підприємств виробництва хліба, створити механізоване виробництво , що вимагало 
організації та розвитку власного хлібопекарського машиннобудування. 
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У 1925 році на машиннобудівних заводах акціонерного товариства «Мельбуд» 
було розпочате виробництво обладнання для просіювання борошна, тістомісильних 
машин із підкатними діжами, машин для оброблення тіста і механізованих печей з 
висувними подами ХВ. 

Пізніше хлібопекарське обладнання став випускати Сімферопольський завод 
Криммашиннобудування і з 1926 року – Всеукраїнське пайове товариство 
«Електрохліб». Створення механізованої бази хлібопечення дало можливість 
приступити до реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств та 
звільнити робітників пекарень від тяжкої ручної праці із замішування тіста і 
обслуговуванню жарових печей. 

У 1925–26 pp. в Україні були введені в дію перші механізовані хлібозаводи у 
містах Харкові та Донецьку. 

У 1929 році на машиннобудівних заводах «Мельбуду» було організоване 
виробництво конвеєрних печей АЦХ потужністю 48 тонн формового хліба на добу, 
які були встановлені на хлібозаводах у Харкові та Києві. 

У 1931 році для проектування будівництва хлібозаводів і механізованих 
пекарень була створена проектна організація «Хлібопроект», пізніше 
реорганізована в «Харчопроект», а надалі – Діпрохарчопром, який відіграв значну 
роль у розвитку хлібопекарської промисловості. 

Кількість хлібозаводів із року в рік зростала. Так з 1928 року, коли діяло 14 
хлібозаводів і 24 механізовані пекарні, до 1940 року кількість хлібозаводів в 
Україні зросло до 93, а мехпекарень – до 192. Окрім цього, працювало 205 
кустарних пекарень. Хлібозаводи і пекарні виробляли понад 2,5 млн. тонн 
продукції, у тому числі механізовані підприємства – 74,9% від загальної кількості. 

Під час Великої Вітчизняної війни підприємства хлібопекарської 
промисловості зазнали великих руйнувань. В Україні наприкінці війни збереглось 
лише 12% довоєнної потужності бази хлібопечення. 

У післявоєнні роки (1945–1950) були не лише повністю закінчені роботи з 
відбудови хлібопекарських підприємств, але й побудовані нові хлібозаводи з більш 
прогресивними технікою і технологією. На переважній більшості хлібозаводів 
замість печей з висувними подами, які діяли до війни, встановлювали конвеєрні 
печі ФТЛ-2, ХВЛ та інші, були механізовані процеси, де в довоєнний час 
застосовувалась ручна праця. 

У п'ятдесяті роки почалось виготовлення агрегатів безперервного 
тістоготування системи інженера Рабіновича, проф. Гатіліна та інших, 
впровадження яких у величезній мірі сприяло створенню механізованих потокових 
ліній хлібопекарського виробництва. 

 У 1955 році виробництво хліба на підприємствах промислового виробництва 
хліба України досягло 4317 тис. тонн, в т.ч. на хлібозаводах і пекарнях 
Мінхарчопрому – 3108 тис. тонн, або 71,8% всього об’єму виробництва. На 1 січня 
1966 року в Україні діяли 2056 хлібопекарських підприємств різної потужності, які 
виробляли більше 6000 тис. тонн хліба. 

У механізації виробничих процесів хлібопекарської промисловості велику роль 
зіграв Український науково-дослідний і конструкторський інститут продовольчого 
машиннобудування – УкрНДІпродмаш. Інститут був створений у 1960 році. 

У 60 – 80 роках продовжувались роботи з будівництва нових потужних 
хлібозаводів (їх було побудовано біля 80) і реконструкції діючих. На підприємствах 
підвищувався рівень механізації, будувались склади безтарного зберігання 
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борошна, впроваджувались нові конструкції конвеєрних хлібопекарських печей, 
тунельні печі, тістоготувальні агрегати безперервної дії, тістоподільне і 
тістоформувальне обладнання. 

Значний вклад в розвиток хлібопекарських печей тунельного типу здійснили 
колектив кафедри хлібопекарського, макаронного та кондитерського виробництв та 
галузевої науково-дослідної лабораторії з хлібопекарських печей, при Київському 
технологічному інституті харчової промисловості (зараз Національний університет 
харчової промисловості) під керівництвом професора Абрама Міхелєва. 

Створювались потокові комплексно-механізовані лінії, на яких вироблялось 
61% всієї продукції. 

Широке впровадження знайшли рідкі дріжджі, рідкі житні закваски, рідкі 
опари, поширився прискорений спосіб приготування тіста на великих рідких 
опарах, диспергованій фазі. Була розроблена і впроваджена технологія 
приготування пшеничного тіста на великій густій опарі й житнього – на густих 
заквасках в агрегатах безперервної дії. 

Збагачувався і асортимент виробів новими видами продукції. Були розроблені 
та впроваджені такі види хліба, як український, український новий, Дарницький, 
столовий, паляниця українська, арнаут київський, батони студентські, рогалики з 
маком та інші вироби. На зміну формовому прийшли подові види хліба. 

Створення механізованого хлібопекарського виробництва в республіці 
вимагало наявності висококваліфікованих кадрів інженерно-технічних працівників 
і технічно грамотних робітників хлібопекарського виробництва. З метою 
підготовки таких кадрів були створені школи фабрично-заводського навчання з 
хлібопечення у містах Києві, Харкові, Донецьку, Луганську, Дніпропетровську, 
Одесі й пізніше у м. Львові. В Одесі був відкритий технікум хлібопекарської 
промисловості. 

Для забезпечення хлібопекарської промисловості інженерними кадрами в 1950 
році почалась підготовка спеціалістів у Київському технологічному інституті 
харчової промисловості, а в 1970 році – в Одеському технологічному інституті. 

У 1969 році в Києві був створений Інститут підвищення кваліфікації та 
перепідготовки керівних працівників і спеціалістів харчової та переробної 
промисловості, який у цей час є складовою Національного університету харчових 
технологій. 

Будівництво нових хлібозаводів продовжувалось до 1996 року. В 1994 р. у 
Києві був уведений в експлуатацію найпотужніший в Україні хлібозавод на 200 
тонн хліба на добу, оснащений печами ППЦ і «Гостол», з високою механізацією і 
автоматизацією операцій на всіх ланках технологічного процесу – хлібозавод № 10. 

Сьогодні населення України забезпечується хлібом високомеханізованими 
підприємствами Укрхлібпрому, їх – 384 (входять до складу 201 відкритого 
акціонерного товариства); Укоопспілки, що об’єднує 558 хлібозаводів; 
Укрпродспілки, до якої входить 58 хлібозаводів потужністю 10 – 30 т/добу, а також 
пекарні, які виробляють від 0,2 до 3 тонн хлібних виробів на добу. 

Рекомендована норма споживання хліба близько 280 г на добу або 100 кг на 
рік. 

Останнім часом спостерігається зростання питомої ваги продукції, що 
виробляють потужні підприємства. Це пов’язане з вищою якістю і 
конкурентоздатною ціною на вироби цих підприємств. 
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Зниження загального виробництва і споживання хліба населенням в Україні 
пояснюється погіршенням його економічного становища, підвищенням цін на хліб, 
раціональним використанням хліба (він використовується лише для харчування), 
розвитком домашнього хлібопечення і міні-пекарень. 

За останні роки відбулось роздержавлення і реструктуризація хлібопекарської 
галузі. На базі хлібопекарських підприємств утворені відкриті акціонерні 
товариства, колективні підприємства. Розвивається власна торговельна мережа, що 
знижує транспортні витрати.  

Координує діяльність хлібопекарських підприємств, здійснює їх інформаційне 
і методичне забезпечення, розробку нормативної документації, загальногалузевих 
програм, представляє та захищає інтереси цих підприємств у державних, 
господарських і міжнародних організаціях утворене на добровільних засадах 
об’єднання «Укрхлібпром». 

Щорічно в Україні виробляється близько 1,8 млн. тонн хліба та хлібобулочних 
виробів, понад 70 відсотків від загального обсягу випікають великі промислові 
підприємства, решту – приватні пекарні, мережа торгівлі, великі супермаркети та 
інші виробники. Хлібопекарська галузь грає значну соціальну і стратегічну роль у 
житті суспільства. У сумарному обсязі продукції всієї харчової промисловості 
України вона займає одне із провідних місць, а частка хлібопродуктів у раціоні 
населення України складає 15%, що підтверджує їхній статус як основного 
продукту харчування. Традиційно цій галузі приділяється менше уваги, ніж іншим, 
але будь-які зміни, що відбуваються на ринку хліба і хлібобулочних виробів, 
моментально впливають на економічне та соціально-політичне життя країни. 
Відповідно до офіційної статистики динаміка обсягів виробництва хліба та 
хлібобулочних виробів в Україні має стійку тенденцію до спаду виробництва та 
споживання хліба. Загалом у хлібопекарській галузі України на сьогоднішній день 
діє більше 1000 хлібозаводів різної потужності, котрі щодоби виробляють 6,8 тис. т 
хліба і хлібобулочних виробів. Асортимент продукції дуже широкий і 
різноманітний та щорічно оновлюється.  

 
3.1.1. Асортимент хлібних виробів 

 
У практиці хлібопечення хлібні вироби за певними ознаками об'єднані в групи. 
Хліб – це вироби з житнього, пшеничного борошна різних сортів та їх суміші 

масою більше 500 г. Хліб із житнього, пшеничного борошна, а також їх суміші 
випікають простих і поліпшених видів. Прості види хліба виготовляють лише з 
борошна, дріжджів, солі та води. 

Наприклад, хліб український новий, арнаут київський. До складу поліпшених 
різновидностей хліба додатково можуть входити патока, борошняна заварка, цукор, 
іноді жир, кмин, коріандр, аніс. Наприклад, хліб гірчичний (в його рецептуру 
входить гірчична олія), київський заварний (містить заварку з борошна, а також 
кмин), хліб столовий (містить цукор). 

Булочні вироби виготовляють в основному із пшеничного борошна вищого і 
першого сорту у вигляді батонів, плетінок, калачів, булочок масою 500 г і менше. 
До їх рецептури входить цукор і жир в сумі менше 14% до маси борошна. 

Здобні вироби виробляють з пшеничного борошна вищого, рідше першого 
сорту у вигляді різної форми булочок, фігурок тощо. До рецептури здобних виробів 
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входить цукор і жир в сумі 14% і більше до маси борошна, а також інші види 
сировини: яйця, повидло, ванілін, родзинки тощо.  

У кожній з трьох зазначених груп розпізнають формові вироби, тобто такі, що 
випікаються у формах, і подові – такі, що випікаються на поду печі. 

Бубличні вироби – це сушки, баранки, бублики. Ці вироби мають форму 
кільця, рідше овальну, характеризуються низькою, порівняно з булочними виро-
бами, вологістю. Сушки і баранки відносять до продуктів з подовженим терміном 
зберігання. Вологість сушок становить всього 9–13%, баранок – 14–19%, тоді як 
булочні вироби мають вологість 36–42%. 

Прості та здобні сухарі – це вироби, які виготовляють із звичайного хліба або 
спеціально виготовлених хлібних виробів. Вони мають вологість 8–12%. До цієї ж 
групи належать також грінки, хрусткі хлібці. 

Пироги, пиріжки, пончики складають окрему групу. 
Національні вироби виділяють з усього різноманітного асортименту виробів. 

Це вироби, що виробляють з сугубо місцевої сировини або притаманні смакам того 
чи іншого народу або регіону. Наприклад, узбецькі перепічки, азербайджанський 
чурек. Зі складу перелічених груп в окрему слід вичленити дієтичні та 
профілактичні вироби. Ці вироби мають спеціальне призначення. 

У практиці хлібопекарського виробництва, науково-технічній літературі, а 
також у побуті всі види хлібних виробів часто об’єднують під загальним поняттям 
«хлібобулочні вироби». 

Хліб добре засвоюється організмом. Це пояснюється тим, що він має 
розпушену еластичну м'якушку, в якій білки оптимально денатуровані, крохмаль 
клейстеризований, цукри розчинені, жири емульсовані, оболонки розм'якшені. 
Такий стан складових хліба робить їх легкодоступними для дії ферментів 
шлунковокишкового тракту. Приємний смак і аромат хліба сприяють виділенню в 
організмі травних соків, збуджують апетит. 

Хімічний склад хліба, його смак, запах, стан білків і вуглеводів, що утворю-
ють його структуру, наявність у ньому біологічно активних речовин – вітамінів, 
мінеральних речовин надають йому високої фізіологічної цінності. Під 
фізіологічною цінністю продукту розуміють вплив його складових на різні системи 
життєдіяльності організму: імунну, серцевосудинну, травну тощо. 

В Україні хлібні вироби готують із житнього борошна – сіяного, обдирного, 
оббивного сортів і пшеничного – вищого, першого, другого та оббивного сортів або 
їх суміші. Як домішки для виробництва певних видів хліба до основного сорту 
борошна можуть додаватись кукурудзяне, вівсяне, ячмінне борошно, а також 
борошно бобових – соєве, горохове, люпинове 

Основною сировиною для виробництва хліба є пшеничне і житнє борошно, а 
також питна вода. В якості додаткової сировини використовують дріжджі, сіль, 
цукор, жири і різноманітні харчові добавки.  

В Україні з пшениці виробляють хлібопекарське борошно вищого, першого, 
другого сортів і оббивне. 

Із зерна жита виробляють сіяне, обдирне і оббивне борошно. 
Всю додаткову сировину перетворюють в проміжні рідкі напівфабрикати: 

розчини, емульсії або суспензії. 
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3.1.2. Стадії технологічного процесу 
 
Технологія виготовлення хлібних виробів відноситься до біотехнології. В 

основі її лежать мікробіологічні, біохімічні, колоїдні, хімічні та фізичні процеси, 
які у взаємодії забезпечують конверсію полімерів тіста, що обумовлює одержання 
кінцевого продукту із заданими властивостями. 

Приготування хліба двофазним способом можна розділити на наступні стадії 
(рисунок 3.1): 
- приймання, зберігання, підготовка сировини до виробництва: змішування, 

просіювання, приготування розчинів солі і цукру, жирових емульсій і 
дріжджових суспензій; 

-  дозування борошна; 
-  дозування рецептурних компонентів 
- замішування опари;  
- бродіння опари; 
- замішування тіста з дозуванням борошна та рецептурних компонентів;  
- бродіння тіста (для здобних виробів здійснюється додаткова операція 

обминання); 
- оброблення: поділ тіста на шматки, округлення – надання заготовкам кулястої 

форми, попереднє вистоювання для виробів, що піддаються подальшому 
формуванню; формування – механічна обробка тістових заготовок з метою 
надання їм визначеної форми: циліндричної, сигароподібної та ін., остаточне 
вистоювання – розпушення сформованих тістових заготовок. Після 
вистоювання тістові заготовки можуть піддаватися надрізанню (батони, міські 
булки тощо);  

- випікання тістових заготовок;  
- охолодження та упаковка готових виробів,  
- зберігання та транспортування в торгівельну мережу. 

На сучасному хлібопекарському підприємстві є три основні ділянки: склад 
сировини; основне хлібопекарське виробництво; хлібосховище і експедиція.  

Сировинний склад включає склад борошна і склад додаткової сировини. На 
складі борошна передбачаються відповідні площі для зберігання борошна в мішках 
(тарне зберігання) або монтуються установки для безтарного зберігання та 
транспортування борошна. У безтарних складах зберігання борошна здійснюється в 
силосах і бункерах. 

Склад додаткової сировини має кілька приміщень для зберігання солі, цукру, 
дріжджів, жирів, молочних продуктів і т. п. Такі склади можуть бути безтарними (зі 
зберіганням сировини насипом, в цистернах) і тарними (зі зберіганням сировини в 
мішках, бочках, ящиках, коробках). 

За безтарного способу зберігання сіль доставляється самоскидами, 
вивантажується в ємності і зберігається в замоченому вигляді. Молоко, рослинна 
олія, рідкий маргарин та іншу сировину доставляють на хлібозаводи в 
автоцистернах. Цукор на хлібозаводі розчиняється у воді і зберігається в ємностях 
або доставляється з цукрорафінадних заводів у вигляді сиропу. 

Для зберігання сировини в рідкому вигляді на хлібозаводах встановлюють 
відповідне обладнання: баки, цистерни, підігрівачі, насоси, фільтри. Зберігання 
додаткової сировини в тарі, крім такої, що швидко псується, допускається в одному 
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(загальному) приміщенні. Для зберігання сировини, яка псується (дріжджів, 
молока, яєць і ін.) використовуються холодильні камери або шафи. 

 
 

 
 

Рисунок 3.1. Схема виробництва хлібобулочних виробів 
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3.1.3. Приготування тіста з пшеничного борошна. 
 
 Тісто готують двофазним або однофазними способами. Основні сучасні 

способи приготування тіста із пшеничного борошна представлені на рисунку 3.2. 
 

 
 
 

Рисунок 3.2.  Основні способи приготування тіста із пшеничного борошна 
 
 
Найбільш поширеними є всі види опарного способу. Цей спосіб застосовується 

під час виготовлення широкого асортименту хлібних виробів. 
Спосіб приготування тіста на диспергованій фазі застосовується лише на 

деяких підприємствах під час виготовлення булочних і здобних виробів. 
Традиційним однофазним є безопарний спосіб приготування тіста. Цей спосіб 

застосовують в основному для виробництва булочних і здобних виробів. На деяких 
пекарнях його використовують також для виготовлення хліба. 

Останнім часом знаходять широкого поширення прискорені способи 
приготування тіста, що базуються на застосуванні інтенсивного замішування, 
збільшення кількості дріжджів, застосуванні підкислювачів або комплексних 
поліпшувачів. 
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Спосіб і машинно-апаратурну схему приготування тіста обирають залежно від 
асортименту виробів, об'єму виробництва, наявного обладнання тощо. 

Для розпушення пшеничного тіста використовують хлібопекарські дріжджі, 
рідкі дріжджі, а також закваски.  

Хлібопекарське тісто в результаті замішування і бродіння набуває необхідних 
для даного виду хліба кислотності і фізичних властивостей: пружність, 
формоутримувальну і газоутримувальну здатність, які забезпечують максимальний 
об’єм тістових заготовок, що надходять на випікання.  

Під час замішування борошна з водою компоненти борошна утворюють 
гідратовану зв’язану масу – тісто. Гідратоване середовище, яким є тісто, наявність 
у цій масі внесеної бродильної мікрофлори приводять у дію комплекс складних 
біохімічних, мікробіологічних, колоїдних та інших процесів. Кожен з цих процесів 
виконує певну технологічну функцію у приготуванні тіста, але домінуючими серед 
них є мікробіологічні, тобто процеси бродіння. Саме вони, впливають на колоїдні 
та біохімічні процеси, з одного боку, і залежать від продуктів перетворень, що 
накопичуються в тісті в результаті цих процесів, з іншого боку, відіграють 
вирішальну роль у технології приготування хлібних виробів. 

У технології приготування тіста розпізнають стадію утворення (замішування) 
тіста і стадію його дозрівання. Комплекс процесів, що відбуваються на цих 
стадіях, і обумовлює здатність тіста під час випікання з нього хліба забезпечити 
високу якість готових виробів. 

Під поняттям утворення тіста розуміють отримання в результаті замішування 
борошна з водою та іншими інгредієнтами однорідної маси, що не містить слідів 
непромішування, має задану вологість і певні структурно-механічні властивості. 

Основними процесами, що обумовлюють утворення тіста, є фізико-хімічні та 
колоїдні, роль біохімічних і мікробіологічних процесів на стадії приготування тіста 
незначна. 

В утворенні тіста беруть участь здатні до набрякання біополімери борошна: 
білки, крохмаль, пентозани, а також оболонкові частинки. У процесі 
перемішування компонентів тіста відбуваються складні фізико-хімічні, колоїдні, 
біохімічні перетворення складових борошна під дією води, що поглинається ними, і 
ферментних систем. 

На початку змішування компонентів тіста з водою відбуваються такі процеси, 
як змочування частинок борошна, сорбція й агломерація. За подальшого 
змішування їх відбувається гідратація, набрякання й пептизація 
високомолекулярних органічних сполук борошна. На цьому етапі утворюється 
маса, що набрякла – тісто. 

 
3.1.4. Приготування тіста із житнього борошна 

 
Внаслідок специфічності білково-протеїнового і вуглеводно-амілазного 

комплексів житнього борошна в процесі утворення з нього тіста колоїдні та 
біохімічні процеси відбуваються набагато інтенсивніше, ніж у тісті з пшеничного 
борошна. 

Під час змішування житнього борошна з водою воно поглинає значно більше 
води, ніж пшеничне. Так, водопоглинальна здатність житнього оббивного борошна 
складає 78 – 82%, тоді як пшеничного – до 70%. 
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Висока водопоглинальна здатність житнього борошна обумовлена швидким 
набряканням білків, підвищеною гідратаційною здатністю пентозанів, значна 
частина яких водорозчинна. 

Оскільки значна частина білків житнього борошна необмежено набрякає і не 
утворює клейковинного каркасу, у тісті формується в’язка рідка фаза. Основними її 
складовими є необмежено набряклі, пептизовані білки і водорозчинні пентозани. 

Тверду фазу житнього тіста складають частково набряклі зерна крохмалю, що 
адсорбували на своїй поверхні частину вільної води тіста, обмежено набухлі білки, 
нерозчинні пентозани, частинки оболонок. Така структура житнього тіста 
обумовлює його високу в’язкість і пластичність. Оскільки гліадин і глютенін 
житнього борошна не утворюють клейковинного каркасу, еластичність і пружність 
тіста незначні. 

На фізичні властивості житнього тіста впливає співвідношення пептизованих і 
обмежено набряклих білків, які в значній мірі залежать від кислотності житнього 
тіста. Формоутворювальна здатність його забезпечується в’язкістю, а 
газоутримувальна обумовлена величиною поверхневого натягу  

.Дозрівання тіста. Поняття дозрівання тіста об’єднує мікробіологічні, 
колоїдні, біохімічні, фізико-хімічні процеси, що відбуваються в тісті після його 
утворення і забезпечують якість тіста, оптимальну для його оброблення, 
вистоювання й випікання. 

У тісті, що дозріло, структурно-механічні властивості мають бути 
оптимальними для формування тістових заготовок, забезпечувати збереження 
тістовою заготовкою своєї форми під час вистоювання й випікання. 

Під час дозрівання тіста відбувається його розпушення, збільшення об’єму. 
У приготуванні виробів з пшеничного тіста застосовується біохімічний спосіб 

розпушення, який передбачає застосування пресованих або сушених 
хлібопекарських дріжджів дріжджового молока, а також рідких дріжджів і 
дріжджових заквасок. Житнє тісто готується на спеціальних заквасках, що містять 
гомо- і гетероферментативні мезофільні молочнокислі бактерії та кислотостійкі 
раси дріжджів. 

Біохімічний спосіб розпушення тіста полягає в тому, що дріжджі та деякі види 
молочнокислих бактерій зброджують цукри з утворенням діоксиду вуглецю і 
спирту. Діоксид вуглецю частково розчиняється в рідкій фазі тіста, а, в основному, 
затримується клейковинними плівками тіста і надає йому пористої структури. 

У тісті, що дозріло, активність дріжджових клітин і наявність речовин, 
необхідних для їх живлення (цукрів, амінокислот) мають забезпечити потрібну 
інтенсивність бродіння у сформованих тістових заготовках під час вистоювання і в 
перший період випікання. 

Під час дозрівання у тісті накопичуються основні й побічні продукти бродіння. 
У дозрілому тісті кількість цукрів і продуктів гідролізу білків повинна бути 
достатньою для реакції меланоїдиноутворення під час випікання, що забезпечує 
характерне забарвлення скоринки хліба й обумовлює специфічний смак і аромат, 
притаманні хлібу. 
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Оброблення тіста 
 
Готове тісто подається на оброблення, що включає поділ тіста на шматки, 

округлення, попереднє вистоювання, закочування та остаточне вистоювання 
тістових заготовок. 

Під час технологічної операції округлення шматки тіста набувають кулястої 
форми. Внаслідок пружноеластичної і пластичної деформації в тістовій заготовці 
під час округлення відбувається рівномірне розподілення і часткове видалення 
діоксиду вуглецю, змінюються фізико-механічні властивості її структури. 
Поверхневий шар заготовки ущільнюється, зменшується його газопроникливість. 
На тістовій заготовці утворюється тонка поверхнева плівка. Ця плівка сприяє 
підвищенню газоутримувальної здатності тіста під час остаточного вистоювання, 
покращенню об’єму і пористості виробів. Під час виробництва круглих подових 
виробів округлення є способом формування заготовки. Після цієї операції тістові 
заготовки надходять на остаточне вистоювання. 

Під час виробництва багатьох видів булочних і здобних виробів (батони, 
рогалики, плетінки) ця операція є проміжною, після неї тістові заготовки подаються 
на попереднє вистоювання,  підчас якого відбувається релаксація напружень, які 
нкопичилися в результаті механічної обробки тістових заготовок, потім подаються 
на формування. 

Житнє тісто має вищу, ніж пшеничне, вологість, підвищену адгезію і в'язкість, 
тому під час його оброблення операція округлення не проводиться або для її 
виконання використовують округлювачі з горизонтальним стрічковим і двома 
похилими транспортерами. Завдяки переміщенню транспортерів у різних 
напрямках і з різною швидкістю досягається округлення заготовки. Цей 
округлювач піддає заготовки легкій механічній обробці, після якої вони мають не 
зовсім сферичну форму. Під час вистоювання у касетах тістові заготовки 
приймають правильну форму. Частіше заготовки із житнього і житньо-пшеничного 
борошна круглої форми після поділу укладають у круглі касети на колисках шафи 
для вистоювання. 

 
Остаточне вистоювання тістових заготовок  
 
Зброджене тісто має капілярно-пористу структуру, в порах якої накопичуються 

газоподібні продукти бродіння. Під час поділу та формування тістова заготовка 
майже повністю втрачає діоксид вуглецю, ущільнюється, зменшується в об’ємі. 

Перед вистоюванням у тісті залишається 8 – 14% вуглекислого газу, що 
накопичився під час його дозрівання, а в процесі вистоювання утворюється 86 –
92% всієї його кількості, що міститься в тістовій заготовці під час посадки її в піч. 
Тобто основна кількість вуглекислого газу, яка обумовлює розпушеність м’якушки 
виробів, їх об’єм утворюється саме під час остаточного вистоювання. 

Основною метою остаточного вистоювання є відновлення частково 
зруйнованої під час формування структури тіста, інтенсивне бродіння з метою 
максимального розпушення тістової заготовки, збільшення її в об’ємі. За 
остаточного вистоювання необхідно створити оптимальні умови для 
життєдіяльності мікрофлори тіста, а також для підтримання еластичності поверхні, 
що й обумовлює збільшення об’єму тістової заготовки. У процесі вистоювання 
об’єм заготовки збільшується в 1,5–1,7 рази, поверхня стає гладенькою. 
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Оптимальними умовами для остаточного вистоювання є температура повітря в 
шафі для вистоювання 35–40 °С і відносна вологість – 75–85%.  

Тривалість вистоювання тістових заготовок становить від 20 до 120 хв. 
залежно від виду виробів, їх маси, рецептури, умов вистоювання, якості борошна 
тощо. Вона збільшується за використання сильного борошна, а також якщо тісто 
має знижену вологість і температуру, містить значну кількість цукру і жиру, за 
низької температури та відносної вологості повітря у вистійній шафі. 

На підприємствах остаточне вистоювання відбувається у конвеєрних шафах 
різних марок, в яких створюються оптимальні температурні та вологістні умови. 

Перед посадкою в піч поверхню тістових заготовок залежно від виду виробів 
оздоблюють. Оздоблення здійснюється згідно з технологічними інструкціями на 
кожен вид виробу. 

Надрізування заготовок для подових виробів (батони, міська булка, паляниця) 
проводять вручну тонким ножем, змоченим водою. На комплексно-механізованих 
лініях надрізування батонів механізоване.  

Деякі вироби оздоблюють нанесенням малюнку штампом. Оздоблюють також 
нанесенням на поверхню тістової заготовки сировини (цукру, кмину, маку тощо) 
або оздоблювального напівфабрикату. Заготовки для багатьох видів здобних 
виробів змащують яєчним мастилом (яйця – 80, вода – 20%) або крохмальним 
клейстером. Поверхню тістових заготовок для масових сортів хліба зволожують 
водою, шляхом обприскування. 

У виробництві формових сортів хліба застосовують вистійно-пічні агрегати зі 
спільним конвеєром. У цих агрегатах тістові заготовки механічно переходять із 
зони вистоювання у зону випікання. 

 
Випікання хліба 
 
Випікання є заключним етапом виготовлення хлібобулочних виробів, під час 

якого тістова заготовка перетворюється у виріб, придатний для споживання. У 
процесі випікання остаточно формується об’єм виробів, закріплюється їх форма, 
утворюються скоринка і м’якушка, забарвлюється поверхня, формується смак і 
аромат. 

Випікання тістових заготовок проводиться у хлібопекарських печах різної 
конструкції. У промисловості застосовуються печі з тупиковими камерами, в яких 
розміщені підвішені на ланцюговому конвеєрі колиски з поличками, а також печі з 
наскрізними (тунельними) пекарними камерами, в яких рухається конвеєр з 
сітчастим подом. 

З розвитком пекарень набули поширення печі ротаційного типу, в пекарній 
камері яких розміщують вагонетку-етажерку з поличками для тістових заготовок, і 
електропечі зі стаціонарним подом. 

Випікання проводиться за стаціонарного або змінного падаючого 
температурного режиму, зі зволоженням пекарної камери чи без нього. У сучасних 
хлібопекарських печах більшість видів хлібобулочних виробів, окрім виробів, 
нормативною документацією на які передбачена матова поверхня чи поверхня, 
змащена яєчним мастилом, випікаються за змінного температурного режиму зі 
зволоженням середовища пекарної камери. 

Процеси, що відбуваються у тістовій заготовці під час випікання. 
Перетворення тістової заготовки у готовий виріб обумовлюють теплофізичні, 
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мікробіологічні, колоїдні, біохімічні, хімічні процеси, що відбуваються у ній під 
час випікання. В основі всіх процесів лежить прогрівання тістової заготовки в 
пекарній камері. 

Теорія процесів, які відбуваються у тістовій заготовці під час випікання, 
розроблена вченими Олексієм Ликовим, Абрамом Гінзбургом, Наталією 
Козьміною, Абрамом Міхелєвим, Олексієм Лісовенком, Анатолієм Корчинським, 
Володимиром Теличкуном та ін. 

 Теплофізичні процеси у тістовій заготовці під час випікання. Теплообмін у 
тістовій заготовці. В пекарній камері передача тепла тістовій заготовці відбувається 
шляхом випромінювання від нагрітих до 300–400 °С стінок і склепіння пекарної 
камери (80–85%), решта – конвекцією від пароповітряного середовища пекарної 
камери, що прогріте до 220–280 °С, а також кондукцією (теплопровідністю) від 
поду печі, нагрітого до 180–200 °С. 

У процесі теплообміну тістових заготовок з нагрівальними поверхнями печі та 
пароповітряним середовищем пекарної камери тістова заготовка прогрівається не 
рівномірно по всій масі, а поступово від поверхневого шару до центру. Із 
прогріванням безперервно змінюється температура різних шарів тіста, тому 
процеси, що обумовлюють перетворення тіста в хліб, відбуваються пошарово, – 
спочатку в зовнішніх, потім у внутрішніх шарах тістової заготовки зі зміною 
температури в цих шарах. 

Швидкість прогрівання тістової заготовки залежить від температури пекарної 
камери, відносної вологості її пароповітряного середовища, маси тістових 
заготовок, їх вологості, форми, розпущеності. Заготовки, що мають більш плоску 
чи овальну форму, прогріваються швидше, ніж заготовки  кулястої форми. Тістова 
заготовка з вищою вологістю прогрівається швидше, ніж з низькою. Це пов’язано з 
тим, що за більшої вологості вища теплопровідність тіста. 

Добре розпушене тісто з рівномірною тонкостінною пористістю прогрівається 
швидше, ніж менш розпушене внаслідок швидкого переміщення тепла до центру 
м'якушки. 

Підвищення температури пекарної камери призводить до інтенсифікації 
прогрівання тістової заготовки, збільшення інтенсивності вологовіддачі та до 
значного скорочення тривалості випікання. Але підвищення температури можливе 
лише до певної межі, інакше це може привести до погіршення якості виробів, 
зменшення об’єму, пористості, непропеченості м’якушки, засмаглої скоринки. 

Прогрівання тістової заготовки під час випікання супроводжується 
вологообміном між тістовою заготовкою і пароповітряним середовищем пекарної 
камери (зовнішній вологообмін), а також переміщенням вологи  всередині самої 
заготовки. 

Зовнішній вологообмін проявляється у зволоженні поверхні тістової заготовки 
внаслідок конденсації на ній вологи з пароповітряного середовища пекарної камери 
і частковому поглинанні цієї вологи поверхневим шаром тіста. Інтенсивність 
конденсації пари залежить від ступеню зволоження пекарної камери та 
температури у зоні зволоження. За достатнього зволоження, внаслідок цього 
процесу в перші 3 – 5 хв. випічки спостерігається збільшення маси заготовки до 
1,3% від початкової. 

За подальшого прогрівання тістової заготовки відбувається втрата маси 
тістовою заготовкою внаслідок випаровування сконденсованої вологи з 
поверхневого шару заготовки і з зони випаровування, волога у вигляді пари через 
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шпарини скоринки надходить у пекарну камеру. У процесі прогрівання тістової 
заготовки втрата вологи відбувається з різною швидкістю. У період інтенсивного 
прогрівання спостерігається змінна швидкість випаровування вологи. Після 
швидкого випаровування її з поверхні заготовки відбувається випаровування з 
макро- і мікрокапілярів, а також адсорбційно зв'язаної вологи поверхневих шарів 
тістової заготовки, що обумовлює зниження швидкості випаровування. 

Після утворення міцної скоринки, яка фіксує об'єм тістової заготовки, 
інтенсивність випаровування води ще більше знижується, швидкість 
випаровування стає постійною. Джерелом вологи, що випаровується в цей період, є 
волога, яка надходить в зону випаровування внаслідок концентраційного 
переміщення з шарів центральної частини тістової заготовки. Маса тістової 
заготовки починає зменшуватись. 

В тісті-хлібі, що випікається, діють дві основні сили переміщення вологи 
(волого-або масоперенесення): 

Перша – вологопровідність виникає під впливом різниці концентрацій вологи в 
різних шарах вологого капілярно-пористого матеріалу (тіста-хліба) в процесі 
випікання. Переміщення називається концентраційним або вологопровідністю і 
відбувається від ділянок з більшою концентрацією до ділянок з меншою 
концентрацією вологи. 

Друга – термовологопровідність, яка виникає під впливом різниці температур в 
різних шарах вологого капілярно-пористого матеріалу (тіста-хліба) в процесі 
випікання. Переміщення називається тепловим або термовологопровідністю і 
відбувається від ділянок з більш високою температурою до ділянок з меншою 
температурою. 

Під час випікання тіста-хліба має місце одночасно велика різниця вологостей, 
наприклад шарів скоринки і м’якуша. 

Переміщення вологи може відбуватися: 
- шляхом дифузії пари за випаровування адсорбційної і капілярної вологи, 

потенціалом перенесення є парціальний тиск пари. 
- у вигляді рідини шляхом дифузії осмотично зв’язаної вологи, коли 

потенціалом є осмотичний тиск, і шляхом гідродинамічного переміщення 
капілярами під впливом капілярних сил. 
Перенесення теплоти в колоїдному капілярно-пористому тілі, яким є тісто-хліб 

під час випікання, обумовлено кількома явищами: перш за все теплопровідністю 
твердого скелету тіста-хліба (згідно закону Фур’є), а також переміщенням вологи 
всередині заготовки, тобто, внутрішнім масообміном. 

В незволоженому середовищі пекарної камери за температури пекарної камери 
близько 200 °С поверхневий шар тістової заготовки починає інтенсивно 
прогріватися, і швидко зневоднюється. Через 1–2 хвилини поверхневий шар 
заготовки втрачає майже всю вологу і досягає рівноважної вологості, шо дозволяє 
йому швидко прогріватися до температури 100 °С і вище, майже не затримуючись 
на цій температурі. 

Через погану вологопровідність тіста за великої різниці температур 
поверхневих і глибше розташованих шарів тіста-хліба (відповідно великих 
градієнтах температур) під час випікання переважає явище 
термовологопровідності, тобто теплове переміщення вологи від поверхні всередину 
виробу до центральних шарів в напрямі теплового потоку. 
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Підведення вологи до поверхні тіста-хліба під впливом градієнта вологовмісту 
відстає від інтенсивності зневоднення поверхневих шарів і “зона випаровування” 
починає поглиблюватися в середину тіста-хліба. 

Пара, яка утворюється в зоні випаровування, частково проходить через пори 
зневодненої скоринки назовні в пекарну камеру, складаючи втрати від упікання, і 
частково прямує у пори шарів тіста-м’якуша, які прилягають до скоринки, 
конденсуючись в них. 

Із прогріванням заготовки градієнт температури зменшується, сили 
термовологопровідності вже майже не можуть переважити сили вологопровідності 
в кінці процесу випікання, вони тільки затримують переміщення вологи до 
поверхні. 

Поступово хвиля вологи, трохи зменшуючись, підходить до центральних шарів 
і їх вологість збільшується на 1–2% порівняно з вологістю тіста. В цей період зона 
випаровування поглиблюється з постійною швидкістю. 

Потік вологи від зовнішніх шарів до центральних, що викликається 
термодифузією, перевищує потік концентраційної дифузії вологи, тобто 
переміщення вологи від центру у бік зони випаровування, внаслідок цього 
вологість центральних шарів м’якушки збільшується на 1,5–2,0% порівняно з 
вологістю тіста.  

Вологість скоринки в кінці випікання дорівнює рівноважній, а в шарах зони 
випаровування дещо нижча вологості тіста. Під кінець випікання загальна маса 
готового виробу зменшується порівняно з масою тістової заготовки в основному за 
рахунок втрат вологи в скоринці. 

Мікробіологічні процеси у тістовій заготовці під час випікання. Під час 
прогрівання тістової заготовки життєдіяльність мікроорганізмів спочатку значно 
активується, а потім затухає. Цей процес відбувається пошарово, залежно від 
досягнутої температури у відповідному шарі тістової заготовки. Він починається у 
верхніх шарах заготовки і поступово поглиблюється до центру. 

За температури 35–40 °С дріжджові клітини інтенсивно зброджують цукри. 
Вуглекислий газ  і спирт, що виділяються під час бродіння, сприяють подальшому 
розпушенню тістової заготовки, збільшенню її в об’ємі. За 45 °С життєдіяльність 
дріжджів різко знижується і подальше прогрівання відповідного шару до 
температури біля 60 °С дріжджові клітини відмирають. 

Температура 35–40 °С також є оптимальною для розвитку мезофільних 
молочнокислих бактерій, а за 48–54 °С активується життєдіяльність термофільних 
молочнокислих бактерій. Внаслідок активізації бактеріальної мікрофлори у перші 
хвилини випікання продовжується накопичення кислот та інших продуктів їх 
життєдіяльності, що сприяє покращенню смакових якостей виробів. 

За температури близько 75 °С бактерії відмирають, але в науковій літературі є 
дані про те, що деяка частина дріжджових клітин і кислотоутворюючих бактерій в 
дуже ослабленому стані зберігається у центрі м’якушки завдяки наявності 
незначної кількості вільної води і короткочасному перебуванню за температури 
центра м’якушки, що досягає лише 96–98 °С. Таким чином, спиртове, 
молочнокисле та інші види бродіння продовжуються в тістовій заготовці під час 
випікання доти, поки температура її окремого шару не досягне рівня, за якого 
певний вид мікрофлори гине. Продукти бродіння, що виділяються в результаті 
активізації життєдіяльності мікрофлори на початку випікання, забезпечують 
подальше розпушення тістової заготовки, збільшення її в об’ємі. 
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Зростання об’єму і покращення розпушеності тістової заготовки обумовлене 
продовженням у ній спиртового бродіння в перші хвилини випікання з виділенням 
певної кількості діоксиду вуглецю і спирту, а також виділенням частини СО2, що 
міститься у тісті в розчинному та оклюдованому стані, переходом спирту у 
пароподібний стан, тепловим розширенням парів води, спирту і газів у тістовій 
заготовці. 

У зміні об'єму заготовки розпізнають два періоди. Перший – це період 
швидкого збільшення об'єму заготовки, після якого його зростання практично 
припиняється. Другий – це період постійного об’єму заготовки. Перший період 
збільшення об’єму тістової заготовки дуже короткочасний (максимально 6–8 хв.). 
Він відбувається до утворення міцної скоринки. З утворенням скоринки, яка 
швидко втрачає здатність до розтягування і тому є перепоною для подальшого 
збільшення об’єму заготовки, наступає другий – період постійного об’єму 
заготовки. 

Процес збільшення об’єму заготовки поряд з інтенсивністю мікробіологічних 
процесів залежить також від гігротермічного і температурного режимів у пекарній 
камері. Висока відносна вологість пароповітряного середовища затримує утворення 
скоринки, що сприяє збільшенню об’єму. Надмірно висока температура і низька 
відносна вологість у пекарній камері призводить до швидкого призупинення 
зростання об'єму заготовки. Хліб буде мати недостатній об’єм, можуть бути 
тріщини і розриви на його поверхні. Якщо ж перший період зміни об’єму буде 
надто довгий, це може привести до затримання фіксації об’єму і форми, що 
обумовить розпливання подового хліба, особливо житнього або житньо-
пшеничного. 

 Біохімічні та колоїдні процеси у тістовій заготовці під час випікання. 
Під час бродіння тіста і вистоювання тістових заготовок глибокої деполімерізації 
складових борошна не відбувається внаслідок того, що температура бродіння і 
вистоювання не є оптимальною для дії ферментів. Під час випікання внаслідок 
прогрівання тістової заготовки змінюється стан біополімерів тіста: крохмалю, 
білків, пентозанів. Це сприяє їх гідролітичному розпаду, особливо за температури, 
оптимальної для дії ферментів. 

Процеси у білково-протеїновому комплексі. Нагрівання в інтервалі температур 
40–60 °С підвищує вплив ферментів на білки. У заготовці збільшується вміст 
водорозчинних білків. За температури 50–70 °С відбувається процес теплової 
денатурації білків, що також сприяє їх ферментативному розпаду. 

У процесі денатурації білки виділяють воду, яка була поглинута ними під час 
замішування та дозрівання тіста. Структура їх ущільнюється, вони втрачають 
еластичність, пружність, розтяжність. 

Денатуровані клейковинні білки утворюють жорсткий каркас хліба, 
обумовлюють його форму, яка закріплюється зневодненим поверхневим шаром 
(скоринкою). Від швидкості коагуляції білків залежить фіксація форми тістової 
заготовки, утворення скоринки, що забезпечує утримання газоподібних сполук у 
тістовій заготовці. 

Процеси у вуглеводно-амілазному комплексі. З підвищенням температури у 
шарах тістової заготовки зростає інтенсивність набухання зерен крохмалю. За 
досягнення температури 60–70 °С відбувається його клейстеризація. Для повної 
клейстеризації зерен крохмалю необхідно мати майже 10–кратну кількість води за 
масою. У тісті її в 2–3 рази менше, тому в умовах тіста  крохмаль не може 
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клейстеризуватися повністю. Підвищення температури до 60 °С сприяє набуханню 
і клейстеризації поверхневих шарів крохмальних зерен, які водночас поглинають 
воду, сконденсовану на поверхні тіста, і воду, вивільнену термічно денатурованими 
білками. 

Активність ферментів у кожному шарі тістової заготовки, що випікається, 
спочатку підвищується до максимальної, після чого падає до нуля внаслідок 
денатурації білкової молекули ферменту. 

У пшеничній тістовій заготовці температурний оптимум β-амілази знаходиться 
у межах 62–64 °С, α-амілази – 70–74 °С. β-амілаза повністю інактивується 
приблизно за температури 82 – 84 °С, α-амілаза зберігає у певній мірі свою 
активність навіть за 97–98 °С. Тобто, у певному проміжку температур у кожному 
шарі тістової заготовки α-амілаза залишається активною, коли β-амілаза вже 
інактивована. Це призводить до накопичення великої кількості 
низькомолекулярних декстринів, внаслідок чого погіршуються структурно-
механічні властивості, зменшується вологоємкість м’якушки. 

Під час випікання тістових заготовок з житнього борошна крохмальні зерна 
клейстеризуються за температури 52–55 °С, що майже на 10 градусів нижче 
температури клейстеризації пшеничного крохмалю. Внаслідок того, що кислотність 
тіста із житнього сортового борошна у 2–3 рази вища за кислотність тіста із 
пшеничного сортового борошна того ж виходу, інактивація амілаз під час 
прогрівання житнього тіста відбувається за більш низьких температур. Так, у 
процесі випікання хліба із житнього оббивного борошна (кислотність тіста 10–12 
град) β-амілаза інактивується за 60, α-амілаза – за 71 °С. 

Незважаючи на інактивацію амілаз, накопичення у житніх виробах, що 
випікаються, продуктів гідролітичного розпаду крохмалю продовжується до кінця 
процесу випікання і в перші години зберігання випеченого хліба. Причиною цього 
явища є кислотний гідроліз крохмалю, внаслідок якого вміст водорозчинних сполук 
і декстринів різної молекулярної маси у житньому тісті значно вищий, ніж у 
пшеничному. Наявність у житньому хлібі значної кількості низькомолекулярних 
декстринів надає м’якушці липкості внаслідок зниження вмісту адсорбційно 
зв’язаної крохмалем води. У процесі випікання високомолекулярні пентозани 
частково гідролізуються з утворенням водорозчинних пентозанів і пентоз. 
Гексози і пентози, що накопичуються в тістовій заготовці, нарівні з продуктами 
деполімерізації білків беруть участь у реакції меланоїдиноутворення в процесі 
випікання, що обумовлює формування кольору скоринки. 

 
3.1.5. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва подового хліба 

 
Подовий хліб та булочні вироби можуть бути круглої або видовженої 

(батононоподібної) форми. Відмінність в машинно-апаратурній схемі полягає в 
оформленні дільниці оброблення. 

 Машинно-апаратурна схема лінії виробництва подового хліба – одного з 
масових видів хліба з пшеничного борошна показана на рисунку 3.3. 

Борошно доставляють на хлібозавод у автоборошновозах, які зважують на 
автомобільних вагах і подають під розвантаження. Для пневматичного 
розвантаження борошна автоборошноковоз обладнаний повітряним компресором і 
гнучким шлангом для приєднання до приймального щитка. Борошно з ємності 
автоборошновоза під тиском по трубах завантажують у силоси на зберігання. У 
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розчинниках готують розчини солі й цукру, дріжджову суспензію і розплав жиру 
(маргарину). Ці напівфабрикати зберігають у витратних ємкостях, з яких через 
дозувальні пристрої вони надходять на замішування.  

 
 

 
 
 

Рисунок 3.3.  Машинно-апаратурна схема виробництва овальних виробів із 
пшеничного борошна 
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Позначення на рисунку 3.3: 1 – приймальний щиток; 2 – силос; 3 –роторний 
живильник; 4 – установка для мокрого зберігання солі і отримання сольового розчину; 5 – 
монжус; 6– установка для хімводоочищення; 7 – бак для води; 8 – збірник конденсату; 9 – 
парогенератор з гребінкою; 10 – компресор; 11 – вологовіділювач для стисненого повітря; 
12 – ресивер; 13 – масловідділювач; 14 – перемикач; 15, 16 – виробничий силос; 17 – 
просіювач борошна; 18 –установка для розчину цукру; 19 – просіював для цукру; 20 – кран; 
21 – ємність для зберігання рослинної олії; 22 – дріжджемішалка; 23 – бак для води; 24 – 
насос відцентровий; 25 – ємність для дріжджової суспензії; 26 – бак холодної води; 27 – бак 
гарячої води; 28 – напірна ємкість для цукрового розчину; 29 – напірна ємкість для 
рослинної олії; 30 – напірна ємкість для сольового розчину; 31 – напірна ємкість для 
дріжджової суспензії; для дріжджової суспензії; 32 – дозувальна станція; 33 – тістомісильна 
машина для тіста з дозатором борошна з коритом для бродіння тіста; 34 – тісто подільник; 
35 – тістоокруглювач; 36 – транспортер; 37 – шафа попереднього вистоювання; 38 – насос 
для опари; 39 – корито для бродіння опари; 40 – тістомісильна машина для опари з 
дозатором борошна; 41 – дозувальна станція рідких компонентів; 42 – транспортер; 43 – 
тістозакатувальна машина; 44 – шафа остаточного вистоювання; 45 – надрізчик тістових 
заготовок; 46 – тунельна хлібопекарська піч; 47 – кулер для охолодження; 48 – машина для 
пакування; 49 – вагонетка для готових виробів. 

 
 
Борошно з силосів за допомогою роторних живильників і системи 

аерозольтранспорту подається на просіювач. Система підготовки стиснутого 
повітря крім трубопровідної апаратури, перемикачів включає в себе компресор, 
ресивер, вологовідділювач і масловідділювач. Для рівномірного розподілу 
стисненого повітря за різних режимів роботи перед роторними живильниками 
встановлюють ультразвукові сопла. Витрата борошна з кожного силосу 
контролюється за допомогою тензодатчиків, розміщених під опорами силосів.  

Програму витрати борошна з силосів задає виробнича лабораторія хлібозаводу 
на основі пробних випічок хліба із суміші борошна різних партій. Таке змішування 
партій борошна дозволяє вирівнювати хлібопекарські якості рецептурної суміші 
борошна, що надходить на виробництво. Далі рецептурну суміш борошна 
очищають від сторонніх домішок на просіювачі, забезпеченому магнітним 
уловлювачем, і транспортують аерозольтранспортом у виробничі силоси.  

Для отримання хорошої якості хліба використовують двофазний спосіб 
приготування тіста. Перша фаза – приготування опари, яку замішують в 
тістомісильній машині безперервної дії. У неї дозують борошно з виробничого 
силосу, а також воду і дріжджову суспензію через дозувальну станцію. Для замісу 
опари використовують від 40 до 70% борошна. З тістомісильної машини опара 
надходить в корито для бродіння опари.  

Після бродіння протягом 3–4,5 годин опару перекачують та дозують у 
тістомісильну машину для замішування тіста. В тістомісильну машину для 
замішування тіста дозують частину борошна, що залишилося, воду, розчини солі і 
цукру, розплав жиру. Бродіння тіста здійснюється в кориті для бродіння протягом 1 
– 2 годин. Густина пшеничного тіста після замішування становить 1200 кг м3, в 
кінці бродіння – 500 кг/м3.  

Готове тісто самоплином надходить з корита для бродіння у приймальну лійку 
тістоподільної машини, призначеної для отримання шматків тіста однакової маси. 
Після оброблення шматків тіста в округлювальній машині утворюються тістові 
заготовки кулястої форми. Для зняття напруження заготовки подаються в колиски 
шафи попереднього вистоювання, яке триває 5–7 хв. З шафи заготовки подаються 
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на тістозакатувальну машину для отримання виробів продовгуватої форми, які 
стрічковим укладальника завантажуються у касети колисок вистійної шафи.  

Вистоювання тістових заготовок проводиться протягом 35–50 хв. за відносної 
вологості повітря 80–85% і температури 35 – 40 °С в результаті бродіння структура 
тістових заготовок стає пористою, об’єм їх збільшується в 1,4–1,5 рази, а густина 
знижується на 30–40%. Поверхня заготовок стає рівною, гладкою, еластичною. 
Тістові заготовки перед посадкою в піч надрізаються.  

В зоні гігротермічного оброблення пекарної камери заготовки перебувають 
протягом 2–3 хв. за температури 100–160 °С і відносної вологості повітря 70–85%. 
Випікання проводиться за змінного температурного режиму в кожній зоні печі.  

Випечені вироби подаються в кулер для охолодження. Охолоджені вироби 
пакують і завантажують у вагонетки і направляються в експедицію.  

Загальна тривалість приготування хліба від подачі борошна до отримання 
готової продукції становить 9–10 год.  

 
3.1.6. Приготування тіста з житнього і житньо-пшеничного борошна 

 
Порівняно з пшеничним хліб із житнього борошна має менший об'єм, темніше 

забарвлення, менше розпушену, трохи липку м'якушку, явно виражений 
кислуватий смак і специфічний аромат. Це пов'язано з особливостями 
хлібопекарських властивостей борошна, що обумовлюють технологію його 
приготування. 

Технологія приготування тіста з житнього і житньо-пшеничного борошна 
базується на створенні високої кислотності тіста з метою зниження активності 
ферментів, поглиблення набрякання білків, пентозанів, оболонкових частинок 
борошна.  

Крохмаль житнього борошна легше піддається впливу ферментів і має 
приблизно на 10 °С нижчу, ніж пшеничний, температуру клейстеризації. Це сприяє 
глибокому гідролітичному розпаду крохмалю з утворенням низькомолекулярних 
декстринів, які погіршують стан м'якушки, надають їй липкості. 

Білки житнього борошна у тісті не утворюють клейковинного каркасу. Вони 
легко набрякають, частина їх набухає необмежено, пептизується і переходить у 
колоїдний розчин. Тому житнє тісто не має пружності та еластичності, для нього не 
характерні висока газоутримувальна здатність і формостійкість. 

У житньому борошні міститься 4,5–7%  цукрів. Це в основному сахароза, що 
створює умови для активної життєдіяльності мікрофлори у процесі дозрівання 
тіста, обумовлює темне забарвлення скоринки в результаті реакції 
меланоїдиноутворення. 

Пентозани житнього борошна, а їх у ньому міститься 4,2– 8,6%, набрякають і 
утворюють дуже в'язкі розчини. 

Зважаючи на особливості білків і пентозанів житнього борошна, тісто із нього 
– це в'язкий колоїдний розчин, у якому містяться зерна крохмалю, обмежено 
набряклі білки і  оболонкові частини. Тому фізичні властивості житнього тіста 
визначаються структурно-механічними властивостями його в'язкої фази. Для нього 
характерні в'язкість і пластичність. 

Формоутворювальна здатність житнього тіста обумовлюється його в'язкістю, а 
газоутримувальна – величиною поверхневого натягу. 
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Тісто для хліба із житнього чи із суміші житнього і пшеничного борошна 
готують на густих або рідких заквасках, виготовлених за різними технологічними 
схемами, а також прискореними способами. 

Закваски на виробництві готують із житнього борошна за циклом розведення і 
виробничим циклом. Житні закваски відрізняються за консистенцією та складом 
мікрофлори. Густі житні закваски готують вологістю 45–50, іноді 55, рідкі – 68–
82%. 

Принципова схема виробництва житньо-пшеничного хліба (рисунок 3.5). 
 
 

 
 
 

Рисунок 3.5. Принципова схема  виробництва житньо-пшеничного хліба 
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3.1.7. Машинно-апаратурна схема приготування подового хліба з суміші 
житнього і пшеничного борошна  

 

Машинно-апаратурна схема (рисунок 3.6) приготування подового хліба з 
суміші житнього та пшеничного борошна на великій густій заквасці. Закваску 
готують вологістю 48–50% і кислотністю 13–16 град з житнього обойного борошна 
або з житнього обдирного борошна кислотністю 11–14 град.  

Борошно доставляють на хлібозавод у автоборошновозах, які зважують на 
автомобільних вагах і подають під розвантаження. Для пневматичного 
розвантаження борошна автоборошновоз обладнаний повітряним компресором і 
гнучким шлангом для приєднання до приймального щитка. Борошно з ємності 
автоборошновоза під тиском по трубах завантажують в тканинні силоси на 
зберігання.  

Борошно з силосів за допомогою системи транспортування борошна «Chappy» 
подається на просіювач і магнітовловлювач. Система стиснутого повітря крім 
трубопровідної апаратури, перемикачів включає в себе компресор. Витрата 
борошна з кожного силосу контролюється за допомогою тензодатчиків, 
розміщених під опорами силосів.  

Програму витрати борошна з силосів задає виробнича лабораторія хлібозаводу 
на основі пробних випічок хліба із суміші борошна різних партій. Таке змішування 
партій борошна дозволяє вирівнювати хлібопекарські якості рецептурної суміші 
борошна, що надходить на виробництво. Далі рецептурну суміш борошна 
очищають від сторонніх домішок на просіювачі, магнітному уловлювачі, і 
транспортують у виробничій силос. 

У розчиннику готують розчин солі і зберігають у витратній ємкості, з якої 
через дозувальну станцію надходить в тістомісильну машину для замішування 
тіста.  

Для приготування тіста із житньо-пшеничного борошна може 
використовуватись в невеликих кількостях дріжджова суспензія, яку отримують в 
ємності для приготування дріжджової суспензії та перекачується в витратні ємності 
для охолодження. 

Мочку готують в ємності для приготування мочки насосом перекачують в 
витратну ємність, звідки насосом перекачується на дозування. 

Закваску готують на заварювальній машині, куди дозується борошно із 
виробничого силосу, вода із витратних баків холодної і гарячої води та спіла 
закваска. Замішана закваска відцентровим насосом перекачується в ємність для 
бродіння закваски. Після бродіння протягом 3,5 год. частина готової вибродженої 
закваски подається на замішування тіста відцентровим насосом, частина подається 
на замішування нової порції закваски.  

В тістомісильну машину безперервної дії для замішування тіста дозують 
частину борошна, що залишилося, воду, розчин солі, закваску та мочку. Тісто після 
замішування має температуру 28–30 °С. Замішане тісто самоплином подається у 
ємність для бродіння, де воно бродить протягом 30–40 хв. Кінцева кислотність тіста 
з житнього обдирного борошна – 9–12 град, оббивного – 10–13 град. Готове тісто 
самоплином надходить з корита для бродіння у приймальну лійку тістоподільної 
машини, призначеної для поділу на шматки однакової маси. Надання тістовим із 
житньо-пшеничного борошна кулястої форми здійснюється на стрічковому 
округлювачі, укладальником завантажуються у касети колисок вистійної шафи.  
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Рисунок 3.6. Машинно-апаратурна схема виробництва житньо-пшеничного подового 
хліба:  

1,5 – система пневматичного транспортування борошна; 2 – тканинний силос; 3 – 
вібропросіювач борошна; 4 – металоконструкції силосів; 6 – магнітовловлювач; 7 – діжа для 

мочки; 8 – установка для приготування мочки; 9 – насос для мочки; 10 – бак для холодної 
води; 11 – бак гарячої води; 12 – парогенератор; 13 – напірна ємність для мочки; 14 – бак 

конденсату: 15 – установка хімводоочищення; 16 – витратна ємність для охолодження 
дріжджової суспензії; 17 – ємність для приготування дріжджової суспензії; 18, 19 – ємність 
для зберігання сольового розчину; 20,22 – ємність для приготування сольового розчину; 21 
– монжус; 23 – дозатор води; 24 – дозатор борошна; 25 – заварювальна машина; 26 – насос 

для перекачування закваски; 27 –ємність для бродіння закваски; 28 – насос для 
перекачування спілої закваски; 29 – виробничий силос; 30 – дозатор борошна; 31 – 

дозувальна станція для рідких компонентів; 32 – тістомісильна машина для тіста; 33– 
корито для бродіння тіста; 34 – тістоподільна машина; 35 – транспортер; 36 – стрічковий 

округлювач; 37 – транспортер; 38 – посадчик; 39 – шафа остаточного вистоювання; 40 – піч 
тунельна; 41 – транспортер; 42 – циркуляційний стіл; 43 – вагонетка. 
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Вистоювання тістових заготовок проводиться протягом 43–46 хв. за відносної 
вологості повітря 65–75% і температури 34–36 °С в результаті бродіння структура 
тістових заготовок стає пористою, об’єм їх збільшується. Поверхня заготовок стає 
рівною, гладкою, еластичною. 

Випікання проводиться за змінного температурного режиму в зонах тунельної 
печі.  

Випечені вироби після охолодження на транспортері попадають на 
циркуляційний стіл завантажуються у піддон з лотками і подають через 
охолоджувальне відділення в експедицію. 

 
3.1.8. Інноваційний спосіб виробництва хлібобулочних виробів 

 
Останнім часом під час виробництва хлібопекарської продукції із пшеничного 

борошна використовують прискорені способи тістоготування, які дозволяють 
скоротити процес отримання готової продукції.  

Стадії зберігання і підготовки борошна та додаткової сировини до виробництва 
залишаються незмінними. Відмінність полягає в стадіях приготування, дозрівання 
та оброблення тіста. Прискорені способи приготування потребують інтенсивного 
механічного оброблення тіста під час замішування для набуття ним відповідних 
структурно-механічних властивостей. За традиційних способів тістоготування 
зміна реологічних властивостей відбувається за тривалого бродіння тістових 
напівфабрикатів і тіста. Структурно-механічні властивості тіста є одним із 
показників його готовності. 

 На хлібопекарських підприємствах під час впровадження прискореного 
тістоготування заміняють потокове виробництво із застосуванням тістомісильних 
машин агрегатів для бродіння тістових напівфабрикатів безперервної дії на 
відповідне сучасне обладнання періодичної дії з тістомісильними машинами 
інтенсивного процесу замішування, оскільки, на ринку промислового обладнання 
України відсутні тістомісильні машини інтенсивної дії з безперервним процесом 
замішування. 

На кафедрі машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв 
Національного університету харчових технологій запропонована конструкція 
змішувально-бродильноформувального агрегату, в якому відбуваються процеси 
інтенсивного замішування тіста, короткотермінове бродіння тіста, бродіння з 
метою накопичення газоподібних продуктів бродіння для розпушення тістових 
заготовок перед випіканням, формування екструдуванням тістових заготовок. 
Бродіння тістової маси відбувається під надлишковим тиском в камері бродіння 0,2 
– 0,3 МПа. Розпушення тістових заготовок відбувається під час виходу із 
формувального каналу внаслідок перепаду тиску від надлишкового до 
атмосферного. Діаметр тістових заготовок визначається діаметром формувального 
каналу, спеціальна форма якого забезпечує рівну поверхню заготовки. На агрегаті 
можливо формувати безперервні джути, розрізати їх перед посадкою в піч або після 
випікання. Встановлення механізму відрізання безпосередньо на формувальній 
головці, забезпечує отримання виробів батоноподібної форми та круглих виробів. 

Найбільш ефективне використання такого обладнання для виробництва 
виробів видовженої форми за прискореною технологією тістоготування з 
невеликим подозавантаженням, коли тривалість вистоювання значно перевищує 
тривалість випікання.  
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Розроблена потоково-механізована лінія для виробництва багетів з тунельною 
піччю (рисунок 3.7) дозволяє повністю механізувати процес виробництва, замінити 
різноманітне обладнання (тістомісильну машину, обладнання для бродіння, 
тістоподільну, округлювальну, закатувальну машини, шафи попереднього та 
остаточного вистоювання, допоміжні механізми) одним агрегатом, значно 
скоротити виробничі площі та витрати електроенергії. 

 

 
 

Рисунок 3.7. Машинно-апаратурна схема виробництва багетів з використанням 
інноваційного способу: 

1 – приймальний щиток; 2 – силос для зберігання борошна; 3 – роторний живильник; 
4 – просіювач борошна;5 –  виробничий силос; 6 – дозатор борошна; 7 – витратна ємкість 

для дріжджової суспензії; 8 – витратна ємкість для олії; 9 – витратна ємкість для сольового 
розчину; 10 – витратна ємкість для розчину цукру; 11 – дозувальна станція;  

12 – змішувально-бродильноформувальний агрегат; 13 – тунельна хлібопекарська піч;  
14 – вагонетка для готових виробів; 15 – вологовідділювач; 16 – ресивер;  

17 – масловідділювач; 18 – компресор. 
 
 
Підготовлене борошно, додаткові інгредієнти дозуються в змішувальну 

частину агрегату в зону змішування, далі тістова маса піддається інтенсивному 
механічному обробленню в камері замішування та нагнітається в камеру бродіння. 
Тривалість бродіння тістової маси складає 1год після чого джгути екструдуються 
через формувальні канали на під тунельної печі. Механізм відрізання, встановлений 
на поверхні матриці розрізає тістові джгути на відповідної довжини та маси 
заготовки, які надрізаються та випікаються. Готові вироби укладаються в 
контейнери для транспортування в торгівельну мережу. 

Інноваційний спосіб приготування дозволяє об'єднати в одному агрегаті 
декілька технологічних операцій, значно скоротити кількість спеціального 
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обладнання та тривалість технологічного процесу приготування хлібних виробів, 
зменшити виробничі площі, повністю механізувати та автоматизувати 
виробництво, зменшити кількість обслуговуючого персоналу знизити використання 
енерго- та матеріальних ресурсів, підвищити загальну ефективність виробництва. 
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3.2. Технологічний комплекс виробництва сухарних виробів 
 
Сухарями називають висушені скибки випеченого хліба, придатні для 

тривалого зберігання.  
Існують дві версії походження сухариків – офіційна і неофіційна. 
За офіційною версією здобний сухар бере свій початок більше 50 років тому.   
14 листопада 1958 року – був створений перший стандарт і початок першої 

згадки про сухарі. 
Відповідно до неофіційної версії дата появи сухариків середина XIX століття. 

У ті дні була дуже сильна спека, яка припала на самий початок великоднього 
тижня. Паски, які перебували на сонці, виявилися висушеними.  

Завдяки своїм смаковим і харчовим властивостям, сухарні вироби посідають 
особливе місце серед хліба та хлібобулочних виробів. Структурно-механічні 
характеристики сухарних виробів дають змогу широко використовувати їх в армії, 
на тривалих польових роботах, рибалками, а також туристами під час багатоденних 
походів. Рекомендована  норма їх споживання становить 4,3 кг на рік. 

 Виробляють такі види сухарів: житні з житнього оббивного борошна; житньо-
пшеничні із суміші борошна житнього оббивного та пшеничного оббивного у 
співвідношенні 60:40%; пшеничні з борошна пшеничного оббивного, другого та 
першого ґатунку. Із сухарних плит виготовляють тільки сухарі пшеничні з борошна 
першого та другого ґатунку. 

Незважаючи на те, що калорійність сухарів з розрахунку на 100 грамів 
продукту стабільно тримається на високих позиціях, ці ласощі вважаються 
дієтичними, оскільки швидко розщеплюються і перетравлюються в нашому 
організмі. Їх часто прописують під час отруєнь як єдино допустима їжа. 

Сухарі є невід'ємною частиною первинного раціону породіль, поки організм 
відновлюється і відновлює свої природні функції. Продукт також рекомендують 
приймати в їжу після хірургічних втручань і деяких важких захворювань. Ті, хто 
практикує здорове харчування і відмовляється від різних «шкідливих» солодощів, 
також не уявляє без сухариків свого життя. Варто підкреслити, що це не стосується 
тих сухариків що передбачені «до пива» і реалізуються в маленьких пачках в будь-
якому магазині або супермаркеті. Це – вкрай шкідливий продукт, присмачений 
хімічними ароматизаторами і консервантами, які не здатні принести нашому 
організму користь. 

Незважаючи на вторинну термічну обробку, сухарі зберігають всі корисні 
властивості хліба. Вони несуть нашому організму безліч вітамінів. Вони збагачені 
цінними для здоров'я і краси вітамінами групи В. Крім того, стандартні сухарики 
концентрують у своєму складі ретинол і токоферол. У них також міститься маса 
цінних мікроелементів – молібден, цинк, кальцій, калій, магній, залізо і йод. Сухарі 
корисні для нормальної роботи травного тракту. Вони здатні оптимізувати 
моторику кишківника і відновлювати загальні метаболічні процеси в організмі. 

Для виготовлення сухарів використовується хліб з пшеничного, житнього та 
суміші житнього і пшеничного борошна. З точки зору дієтології, найбільш 
корисним вважається другий сорт. Калорійність сухарів зі звичайного білого хліба 
трохи вище, та й самі вони не такі корисні.  

Шкідливими вважаються панірувальні сухарі, які використовуються під час 
обвалювання м'ясних виробів перед смаженням. Калорійність розсипчастих 
панірувальних сухарів також становить 400 ккал. Крім того, такий продукт 
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схильний засмічувати вразливі органи травного тракту, а постійне його вживання в 
їжу може спровокувати серйозні проблеми зі здоров'ям. 

Споживання сухарних виробів в великих кількостях призводить до серйозних 
проблем з шлунково-кишковим трактом. Ті, хто хворий на виразку шлунка, мають 
повністю відмовитися від вживання житніх сухарів. Крім того, варто в цілому 
обмежити споживання хлібобулочних виробів. Та ж історія з гастритом – в разі 
його хронічного перебігу з постійними рецидивами і загостреннями, від вживання 
сухарів в їжу краще зовсім утриматися. 

 
3.2.1. Характеристика сировини, напівфабрикатів і продукції 

 
Сухарі – це висушені для зберігання про запас або безпосередньо для 

харчування шматочки житнього або пшеничного хліба. Можливість зберігання 
сухарів протягом тривалого часу пов'язана з їх низькою вологістю, яка становить 
залежно від рецептури 8–12%,  це калорійний продукт. У сухарях містяться 
мінеральні речовини, вітаміни групи В. 

Асортимент сухарів дуже великий. Основна сировина для виробництва 
здобних сухарів і хрустких хлібців – це пшеничне і житнє борошно. Залежно від 
сировини, яка використовується сухарі поділяють на здобні, для виготовлення яких 
використовується пшеничне сортове борошно, цукор, жири, яйця (меланж), і прості 
або «Армійські», що виготовляються з житнього або пшеничного борошна з сіллю і 
на дріжджах (заквасці), але без додаткової сировини. 

Виготовляють такі види простих сухарів: армійські (житні, житньо-пшеничні, 
пшеничні з борошна оббивного, II і I сортів); сухарі-грінки з пшеничного борошна 
вищого, I і II сортів; панірувальні (сухарне борошно) з пшеничного борошна I і II 
сортів. Для приготування сухарів армійських випікають спеціальний хліб, від 
звичайного він відрізняється більш низькою вологістю. Рецептура, спосіб 
приготування тіста і випічка хліба звичайні, прийняті на виробництві для 
приготування товарного хліба. Зачерствілий хліб з пшеничного борошна часто 
переробляють на сухарі. Хліб ріжуть скибочками і на металевих листах сушать в 
печі. Отримані сухарі називаються грінками. Панірувальні сухарі (сухарне 
борошно) готуються зі звичайного пшеничного хліба, який сушать, а потім 
розмелюють в сухарну крупку певного розміру. Ця крупа служить для панірування 
(обсипання) котлет та інших кулінарних виробів. Якість хліба для приготування 
сухарів має відповідати вимогам стандартів. 

Здобні сухарі виготовляються з пшеничного борошна вищого, I і II сортів, 
хлібопекарські властивості якого впливають на властивості тіста і якість готових 
виробів.   

З борошна вищого сорту готуються сухарі з маком, лимонні, гірчичні, ванільні, 
вершкові і інші. У рецептуру сухарів цієї групи входять (у % до маси борошна): 
цукор 15–25, маргарин або масло 10–15, яйця 4 та інша сировина. Менше здобних 
речовин містять сухарі з борошна I сорту (піонерські, кавові і інші). Вміст цукру в 
них 5–13, жиру – 5, а яєць – 2% до маси борошна. Крім рецептури, сухарі кожного 
найменування відрізняються один від одного розмірами, формою і обробкою. 
Вологість здобних сухарів 8–12%. 

Виготовляють також сухарі спеціального призначення: поживні сухарі для 
дітей, лікувальні сухарі різного виду (на солях мінеральних джерел або сухарі для 
діабетиків і т.п.) або ж солоні, так звані «пивні» сухарі. 
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Останнім часом асортимент сухарних виробів істотно змінився і 
спостерігаються ознаки підвищеного попиту на сухарні вироби. Причому це 
стосується, звичайно, не традиційної продукції, а інноваційних виробів. Особливої 
популярності серед споживачів набула снекова група товарів: сухарі-грінки та 
хрусткі хлібці з різними присмаками (сирним, часниковим, ковбасним, шинковим 
тощо). Здебільшого їх пропонують споживачам до пива. Хрусткі хлібці – це сухі, 
крихкі, легкі скибочки, виготовлені з житнього оббивного або обдирного борошна, 
з пшеничного борошна або їх суміші з додаванням солі, пресованих дріжджів та 
іншої сировини. Асортимент хрустких хлібців включає вироби до пива, чаю, 
“спортивні”, домашні, обдирні, з корицею, житні, посипані сіллю тощо. 

Залежно від виду сухарів в їх рецептуру входять не тільки пшеничне або житнє 
борошно, дріжджі і сіль, але також цукор, тваринне масло, яйця, ароматичні есенції 
та ін. 

Під час виробництва сухарів основним напівфабрикатом є сухарна плита, що 
складається з тістових заготовок сухарів. Розміри заготовок відповідають бажаному 
профілю і довжині сухаря. 

 
3.2.2. Стадії технологічного процесу 

 
Стадії технологічного процесу виробництва сухарних виробів традиційним 

способом: 
- підготовка та дозування сировини; 
- приготування тіста; 
- поділ тіста та формування сухарних плит; 
- вистоювання сухарних плит; 
- випікання сухарних плит; 
- охолодження та витримування сухарних плит; 
- різання сухарних плит на скибки та розкладання їх на листи; 
- сушіння скибок; 
- охолодження та пакування сухарів; 

 
 

Підготовка та дозування сировини. Підготовка борошна та інших 
рецептурних компонентів відбувається традиційно на хлібопекарському 
підприємстві для виробництва хлібобулочниз виробів 

 
Приготування тіста. Підготовлена сировина замішується на тістомісильних 

машинах, тісто бродить в ємкостях для бродіння тіста. Тривалість приготування 
тіста в залежності від способу приготування та рецептури тіста знаходиться в 
межах 1,5–6 год.; 

  
Поділ тіста та формування  сухарних плит. Із вибродженого тіста формують 

сухарні плити. Цю операцію здійснюють на спеціальних машинах або вручну.  
Існує два способи формування плит. За одним із них тісто ділиться машинним 

способом на дрібні дольки, які укладаються в ряд по довжині листа і утворюють 
плиту. Спочатку через матрицю випресовують джгутики тіста, які ріжуть на 
дольки, потім останні барабаном закочують в циліндрики, з яких і формують плиту.  
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В разі ручного формування такої плити тісто розкочують у джгути товщиною 
2–4 см (залежна від розміру сухаря). Джгути ділять на дольки (частки) масою 9–20 
г, залежно від очікуваної маси сухаря. Дольки розкочують у циліндрики і щільно 
укладають на листи в ряд, формують необхідного розміру плиту.  

3а іншим способом, який застосовується більш широко, на спеціальних 
машинах через матрицю формують заготовку у вигляді суцільної тістової стрічки, 
поперечні розміри якої відповідають формі та розмірам певного виду сухарів. 
Тістову стрічку розрізають на смужки по довжині листа. На металевий лист 
укладають по 2–4 плити на відстані 2,5–3 см одна від одної  

 
Вистоювання плит. Листи із сформованими заготовками вручну 

встановлюють на колиски вистійної шафи. Тривалість вистоювання 50–75 хв за 
температури 35–40 °С , після чого поверхню плити відповідно до рецептури 
змащують яєчним мастилом.  

 
Випікання сухарних плит. Завантаження печі листами з тістовими 

заготовками відбувається вручну. Випікання плит здійснюють у тупикових або 
тунельних печах без зволоження пекарної камери за температури 200–260 ºС 
протягом15–20 хв., залежно від виду сухарів, маси плити та марки печі. 

 
Охолодження та витримування плит. Витримування сухарних плит 

здійснюють із метою запобігання деформації під час розрізання на скибки. 
Випечені плити укладають на фанерні листи або в лотки на нижню скоринку чи 
ребро. Витримування здійснюють на вагонетках, у кулерах або на стелажах у добре 
вентильованому приміщенні. Тривалість витримування 4 –24 год залежно від виду 
виробів і умов виробництва. Свіжі плити під час розрізання деформуються, а 
надмірно черстві – кришаться. Надмірне витримування призводить до утворення 
порожнин у сухарях під час сушіння. Оптимальним є витримування сухарних плит 
протягом 6–8 год. після випікання, такий термін забезпечує хороше намокання 
готових сухарів.  

 
Різання плит на скибки та розкладання їх на листи. Різання плит на скибки 

здійснюють дисковими або пилорамними хліборізальними машинами. До 
теперішнього часу не вирішено питання нарізання сухарних плит невеликого 
діаметру в потоці. На хліборізальних машинах рамного типу нераціонально 
використовується потужність машини, має місце велика кількість відходів різання 
(крихт) і часто незадовільна якість поверхні зрізу. 

Скибки розкладають на металевих листах або на поду печі та направляють на 
сушіння. На більшості підприємств ці операції виконують вручну.  

 
Сушіння сухарних скибок. Сушіння скибок хліба або сухарних плит 

здійснюють у спеціальних сушильних шафах або у хлібопекарських печах на 
листах або на поду у металевих касетах. Для сушіння застосовують тунельні або 
тупикові сушарки конвекційного типу з примусовою циркуляцією повітря. Касети 
зі скибками хліба встановлюють на вагонетки, які розміщують у сушарках. 
Тривалість сушіння скибок хліба зумовлена температурою, відносною вологістю та 
швидкістю руху повітря щодо продукту, який сушать, частковою рециркуляцією 
відпрацьованого повітря. Швидкість руху повітря – 3–35 м/с.  
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Сухарі з пшеничного борошна потребують меншої тривалості сушіння, ніж 
житні. Сушіння сухарів пшеничних із борошна першого і другого ґатунків із 
сухарних плит здійснюють на металевих листах або решітках у тупикових або 
тунельних печах за температури 175–210 °С протягом 14–40 хв. Сушіння сухарів 
триваліше, ніж випікання сухарних плит. Режим сушіння залежить від типу печі, 
розмірів скибок, складу їх рецептури. Чим більше здоби у сухарях і чим товща 
скибка, тим нижчою повинна бути температура сушіння. Для отримання 
рівномірного забарвлення сухарів бажано скибки під час сушіння перевертати. Але 
треба мати на увазі, що за надмірного тривалого висушування за зниженій 
температурі погіршується крихкість і набухання сухарів.  

У разі жорсткого режиму сушіння в сухарях утворюються мікротріщини, що 
обумовлюють кращу крихкість і набухання виробів. Під час сушіння внаслідок 
меланоїдинової реакції скибки інтенсивно забарвлюються.  

Подозавантаження печі для висушування менше подозавантаження печі для 
випікання в 2 – 2,5 рази. 

 
Охолодження та пакування сухарів. Після сушіння сухарі охолоджують 

протягом 2  –3 годин на конвеєрному охолоджувачі, відбраковують та пакують. 
 

 3.2.3. Машинно-апаратурна схема виробництва сухарних виробів 
 

Початкові стадії технологічного процесу виробництва сухарів виконуються за 
допомогою комплексу обладнання для зберігання, транспортування і підготовки до 
виробництва борошна, води, солі, цукру, жиру, дріжджів та інших видів сировини. 
Для зберігання сировини використовують мішки і металеві ємності та бункери. На 
невеликих підприємствах застосовують механічне транспортування мішків з 
борошном навантажувачами, а борошна – норіями, скребковими і гвинтовими 
конвеєрами. На великих підприємствах використовують системи пневматичного 
транспортування борошна. Рідкі напівфабрикати перекачуються насосами. 
Підготовку сировини здійснюють за допомогою просіювачів, змішувачів, 
магнітних апаратів, фільтрів і допоміжного обладнання. 

Провідний комплекс лінії складається з обладнання для темперування, 
дозування і змішування рецептурних компонентів; бродіння опари і тіста; поділу 
тіста на порції, формування сухарних плит. До складу цього комплексу входять 
дозатори, тістоготувальні агрегати, тістомісильні і формувальні машини для 
сухарних плит. 
 Наступний комплекс лінії включає обладнання для вистоювання, випікання, 
охолодження,  різання сухарних плит, укладання та сушіння скибок. Завершальний 
комплекс обладнання містить обладнання для охолодження та пакування готової 
продукції. Лінія комплектується також машинною для очищення і змащення листів 
і системою конвеєрів для повернення листів після виходу з печі, підготовка і 
подача їх на завантаження або до формувальної машини для сухарних плит, або до 
різальної машині для отримання скибок. 

На рисунку 3.8 показана традиційна машинно-апаратурна схема лінії для 
виробництва пшеничних здобних сухарів. 
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Підготовлене до виробництва борошно з виробничого силосу направляється в 
дозатор вагового типу 3 з якого дозується в діжу 4, тістомісильної машини 2, 
дозатором 1 подаються рідкі компоненти: вода і дріжджова суспензія. Після 
замішування опари, діжу відкочують в приміщення для бродіння. 

Після бродіння опари діжу встановлюють на іншу тістомісильну машину, куди 
дозується решта борошна та рідкіх компонентів, замішується тісто, яке бродить в 
діжах. 

Для приготування тіста замість тістомісильних машин періодичної дії з 
підкатними діжами в лінії можна використовувати тістомісильні агрегати 
безперервної дії. 

Діжі з готовим тістом по черзі підвозять до діжеперекидача 5, що завантажує 
тісто в приймальну воронку 6 машини для формування сухарних плит 7. У 
формувальній машині 7 утворюють тістові заготовки у вигляді джгутиків, які 
укладають впритул один до одного на металеві листи, формуючи сухарну плиту. 
Далі листи з плитами встановлюють на колиски конвеєра шафи для вистоювання 
тістових заготовок 8. 

Під час пересадки з шафи 8 на під тунельної печі 9 тістові заготовки 
наколюють і змащують меланжем. Випікання сухарних плит проводиться без 
парозволоження за знижених температурних режимах. 

Випечені сухарні плити вручну знімають з листів і завантажують на конвеєр 
охолоджувальної шафи 10. За використання припливно-витяжної вентиляції 
тривалість охолодження сухарних плит становить 6–16 год. Така витримка 
необхідна для підвищення жорсткості і пластичності внутрішньої структури 
сухарних плит, що забезпечує мінімальну кількість браку під час різання. Після 
охолодження плити конвеєром 11 направляють до різальної машини 12. Сухарні 
плити розрізають ножами на шматки однакової товщини – скибки, і за допомогою 
посадчика 13 розкладають  на під печі 14 для сушіння сухарів. 

Сушіння здобних сухарів можливе тільки в хлібопекарських печах, оскільки 
радіаційна складова теплообміну забезпечує отримання необхідного за вимогами 
стандарту забарвлення бічних сторін сухарів. 

Високопродуктивні лінії виробництва здобних сухарів комплектуються двома 
печами: одна – для випічки сухарних плит, друга – для сушіння скибок сухарів. Для 
узгодженої роботи лінії площа другої печі має бути в два рази більше. 

Лінія з однією піччю працює за тризмінним режимом: перша зміна – випікання 
сухарних плити, друга і третя зміни – сушіння сухарів. Таким чином, шафа 
охолодження виконує функції накопичувача, а піч переналагоджується на два 
різних режими – випікання і сушіння.  

Після сушіння сухарі на виході з печі подають на стрічковий конвеєр 15 для 
охолодження і стабілізації внутрішньої структури. Готові сухарі упаковують в 
машині 16. Залежно від призначення і передбачуваного терміну зберігання сухарі 
упаковують в пакети, коробки або ящики. 
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3.3. Інноваційний  технологічний комплекс виробництва 
сухарних виробів 

 
3.3.1.Особливості виробництва і споживання готової продукції 

  
Для забезпечення населення сухарними виробами при деяких хлібопекарських 

підприємствах створені спеціалізовані цехи для виробництва цієї продукції. Крім 
того, актуальним нині є створення міні-підприємств для виробництва сухарних 
виробів. Всі ці виробництва оснащені громіздким обладнанням і вимагають 
значного використання ручної праці, оскільки традиційний спосіб приготування 
сухарів складається з багатьох технологічних операцій. 

Одним з основних процесів виробництва сухарів, поряд з нарізанням сухарних 
плит на скибки, їх сушінням, та замісом і бродінням тіста, випіканням сухарних 
плит, є формування сухарних плит, завдяки чому сухарні плити набувають дрібну 
пористість і рівномірну поверхню зрізу сухаря. Для цього виконують операції 
поділу тіста на дрібні часточки, розкочування шматочків в джгути і укладання їх в 
ряди на металеві листи.  

Також найбільш громіздким та тривалим процесом під час виробництва 
сухарних виробів традиційним способом є процес витримування сухарних плит, що 
супроводжується значною кількістю допоміжних операцій. Витримування 
сухарних плит необхідне, оскільки різання випечених масивних сухарних плит на 
скибки пов’язане зі значними труднощами.   Широкі межі процесу витримування 
свідчать про незначний вплив тривалості даного процесу на якість виробів і 
визначається, в першу чергу, зручністю для виробництва.  

 Найбільше енергоресурсів витрачається на випікання сухарних плит та 
сушіння скибок, крім того повторне нагрівання сухарних скибок до температури 
випаровування після охолодження сухарних плит перед нарізанням призводить до 
додаткових витрат тепла. 

Отже основними проблемами виробництва сухарних виробів є: наявність 
багатьох етапів, які важко автоматизувати і які здійснюються на громіздкому 
обладнанні; значна тривалість процесу, зокрема процесу витримування сухарних 
плит перед нарізанням скибок; застосування ручної праці; низька 
енергоефективність процесу. 

Проблеми, притаманні вищенаведеному традиційному способу, вирішено на 
кафедрі машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Національного 
університету харчових технологій (Київ) впровадженням перспективного способу 
розрихлення тістових заготовок в динамічних умовах, коли насичення тіста 
газоподібними продуктами відбувається під час виброджуваня тіста під 
надлишковим тиском, а в процесі формування через матрицю внаслідок падіння 
тиску до атмосферного відбувається миттєве виділення газу і розрихлення тістової 
заготовки.  

Накопичення вуглекислого газу відбувається не в сформованій тістовій 
заготовці, а у всій масі тіста в закритому об’ємі під тиском. В цьому випадку немає 
втрат газу у навколишнє середовище внаслідок дифузії через стінки пор тістових 
заготовок і весь газ, що виділився розчиняється та поглинається білково-колоїдною 
структурою тіста. Розчинність вуглекислого газу значно зростає внаслідок 
підвищення тиску. 
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Різке падіння тиску до атмосферного приводить до інтенсивного виділення 
вуглекислого газу, причому чим більший перепад тиску, тим більше пор із 
мінімальним радіусом тобто центрів газоутворення.   

 Поєднання запропонованого способу розпушення тіста із процесом 
формування екструзією дозволяє формувати розрихлені заготовки з дріжджового 
тіста безпосередньо на під печі. Процес виброджування тіста скорочується більше 
ніж у двоє за рахунок відсутності втрат вуглекислого газу в закритому об'ємі. 

Організація безперервного процесу випікання і сушіння в одній робочій камері 
з радіаційно-конвективним обігрівом суцільних тістових джутів (заготовок) 
невеликого розміру та досушування і одночасне охолодження заготовок в умовах 
розрідження дозволяє значно спростити машинно-апаратурну схему, виключити 
застосування ручної праці, забезпечити безперервне потокове виробництво, 
скоротити в декілька разів тривалість процесу, знизити витрати енергії та 
підвищити продуктивність (внаслідок збільшення подозавантаження).  

Порівняння традиційного та інноваційного способів виробництва сухарних 
виробів представлено (наведено) на рисунку 3.9. 

 
 

3.3.2. Стадії технологічного процесу виробництва сухарних виробів 
інноваційним способом 

  
- підготовка та дозування сировини; 
- приготування тіста; 
- оброблення сухарних плит; 
- випікання сухарних плит та їх сушіння; 
- різання сухарних плит на скибки;  
- охолодження та   пакування сухарних виробів в тару. 

 
Підготовка та дозування сировини. Підготовка борошна та інших 

рецептурних компонентів відбувається традиційно на хлібопекарському 
підприємстві для виробництва хлібобулочних виробів. 

 
Приготування тіста. Приготування тіста відбувається традиційним способом 

на тістомісильній машині періодичної дії. Готове тісто подається в ємність 
бродильно-формувального агрегату (екструдера), в якому відбувається 
виброджування тіста під тиском.  

На виході із матриці екструдера тістові джгути розпушуються за рахунок 
вуглекислого газу, що накопичився в ємності агрегату і формуються на під 
стрічкової печі у вигляді безперервних розпушених джгутів діаметром до 35мм. 

 
Випікання та сушіння.  Процеси випікання та сушіння сухарних плит 

поєднані в одній пекарній камері і проходять послідовно. Підсушування сухарних 
плит відбувається до вологості на 4 – 5% більше кінцевої вологості заготовки.  

 
Різання,   охолодження та пакування. Різання сухаря невеликого діаметру 

відбувається в потоці після випікання-сушіння на ротаційній хліборізальній 
машині. Після чого сухарі досушуються та охолоджуються вакуумуванням, та 
пакуються.  
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Рисунок 3.9. Принципові схеми виробництва сухарних виробів традиційним та 
інноваційним способом 
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3.3.3. Машинно-апаратурна схема виробництва сухариків інноваційним 
способом 

 
На рисунку 3.10 представлена машинно-апаратурна схема виробництва 

сухариків інноваційним способом. 
 

 
 

Рисунок 3.10. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва сухарів інноваційним 
способом: 

1 – дозатор борошна; 2 – дозатор рідких компонентів;  
3 – змішувально-бродильно-формувальний агрегат; 4 – піч; 5 – різальна машина;  

6 – елеватор; 7 – вакуум-випарний охолоджувач; 8 – елеватор; 9 – пакувальна машина. 
 

Приготування та розробка тіста відбувається в змішувально-бродильно-
формувальному агрегаті 3, в який дозаторами борошна 1 та рідких компонентів 2 
подаються необхідні компоненти. Даний агрегат поєднує операції замішування 
тіста, бродіння тіста і формування виробів, що дозволяє вилучити з класичної 
машинно-апаратурної схеми тістомісильну машину, ємкість для бродіння, машину 
для формування сухарної плити та шафу вистоювання тістових заготовок. Процес 
формування відбувається екструзією виброджених дріжджових виробів на під печі 
4. Процеси випікання та сушіння сухарних плит поєднані в одній пекарній камері і 
проходять послідовно. Підсушування сухарних плит відбувається до вологості на 4 
– 5% більше кінцевої вологості заготовки. Поєднання процесів випікання і сушіння 
сухарних плит невеликого розміру в одній пекарній камері дозволяє виконувати 
процес на одній печі та виключити шафу для охолодження сухарних плит перед 
нарізанням. 

 Після чого відбувається різання сухарних плит на скибки в потоці різальною 
машинною 5. Скибки, для їх охолодження та досягнення кінцевої (заданої 
рецептурою) вологості, конвеєром 6 подаються в вакуум-випарний охолоджувач 7, 
де скибки миттєво охолоджуються та досушуються до заданої температури та 
вологості. Ковшовий елеватор 8 направляє вже готові сухарі безпосередньо на 
пакувальну машину 8. Сухарі пакуються, направляються на склад для подальшого 
збуту. 

Таким чином, організація безперервного процесу випікання і сушіння в одній 
робочій камері з радіаційно-конвективним обігрівом суцільних тістових джутів 
(заготовок) невеликого розміру, сформованих екструдуванням, охолодження 
заготовок в умовах розрідження дозволяє значно спростити машинно-апаратурну 
схему, виключити застосування ручної праці, забезпечити безперервне потокове 
виробництво, скоротити в декілька разів тривалість процесу, знизити витрати 
енергії та підвищити продуктивність  виробництва.  
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3.4. Технологічний комплекс виробництва макаронів 
 
Макаро́ни (від італ. Maccheroni) – популярна страва з тіста, а точніше 

макаронні вироби з тіста. Макарони є традиційною стравою італійської кухні, 
особливо південної частини країни звідки й вони ведуть своє коріння. Їх 
випускають різноманітних форм, у вигляді трубочок, мушлів, стрічок, кілечок, 
пластин, ниток, метеликів, спіралей. Найвідомішими виробниками макаронів є саме 
італійські, такі як: 
- Барілла (Barilla); 
- Буітоні (Buitoni); 
- Де Чекко (De Cecco); 
- Дел Верде (Del Verde); 
- Дівелла (Divella) та інші. 

Вироби італійських фірм відрізняються лише формою, але до кожної форми 
існує особлива приправа, що і створює особливе блюдо. 

Появу макаронів пов'язують з Далеким Сходом. Вони з'явились не пізніше 5 
століття до н.е. та виготовлялися з рисового борошна. 

В Італії макарони з'явились у 13–14 ст., тому не Італію вважають 
«батьківщиною макаронів», незважаючи на значне їх там розповсюдження. Та й 
виготовляють макарони в Італії з пшеничного борошна. 

Досі невідоме і походження назви. За однією з версій, назва походить від 
грецького слова «макрос», тобто довгий. За другою – від італійського «макаре» – 
м'яти, місити. 

В історії макаронів відомі дві точні дати. У 1367 р . зафіксований перший 
рецепт макаронної страви з сиром. А з 1819 роком пов'язують винахід спагеті. 

З небагатою тоді Італією пов'язане і велике розмаїття макаронних страв. 
Італійські виробники створили 250 видів макаронних форм, а кількість страв з них 
сягнула позначки 5000. 

Роком зародження макаронної галузі в вважається 1797, коли була відкриття 
перших макаронна фабрика в Одесі. Макаронні вироби – це  продукти, 
відформовані з пшеничного тіста у вигляді трубочок, ниток стрічок і фігурок і 
висушені до вологості 13%.  

Макаронні вироби мають ряд переваг серед найбільш поширених продуктів 
харчування. Під час зберігання макаронні вироби не черствіють, як хліб, і менш 
гігроскопічні в порівнянні з сухарями, добре транспортуються і зберігаються ( до 
року і більше ) без погіршення смакових і поживних властивостей. Макаронні 
вироби за харчовою цінністю перевершують пшеничний хліб, тому що 
виготовляють їх із пшеничного борошна з максимальним вмістом білкових 
речовин. У них міститься 9 – 13% білків, 75 -79 засвоюваних вуглеводів, 0,9 жирів, 
0,6% мінеральних речовин та вітаміни В1, В2, РР і ін. Калорійність макаронних 
виробів становить 360 ккал/100 г. Засвоюваність їх організмом людини вище 
засвоюваності крупи. Білки макаронних виробів засвоюються на 85%, вуглеводи – 
на 98% і жири на 95%. З них можна швидко приготувати страву, так як тривалість 
їхнього варіння дорівнює 5 – 15 хв. 
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3.4.1. Асортимент макаронних виробів 
 
Залежно від форми макаронні вироби поділяють на такі типи: трубчасті, 

ниткоподібні, стрічкоподібні і фігурні. У свою чергу кожен із зазначених типів 
виробів поділяють на види. 

Трубчасті вироби в залежності від розмірів поперечного перетину діляться на 
види: соломку ( діаметр до 4 мм); особливі  діаметр від 4,1 до 5,5 мм), звичайні 
(діаметр від 5,6 до 7 мм), аматорські ( діаметр більше 7 мм). Товщина стінок 
трубчастих виробів повинна бути не більше 1,5 мм (допускається до 2 мм в 
кількості не більше 5% від маси виробів в одиниці упаковки). До трубчастих 
виробів (рисунок 3.10) відносять: макарони – трубка з прямим зрізом довжиною не 
менше 15 см; ріжки – зігнута або пряма трубка з прямим зрізом довжиною від 1,5 
до 10 см; пір'я – трубка з косим зрізом довжиною від 3 до 10 см. 

 

 
 

Рисунок 3.11. Асортимент трубчастих виробів: а – макарони, b – ріжки, c – пір'я 
 
Ниткоподібні вироби (рисунок 3.12) (вермішель) за розмірами в перетині 

поділяються на види: павутинку (діаметр не більше 0,8 мм); тонкі (діаметр не 
більше 1,2 мм); звичайні (діаметр не більше 1,5 мм); любительські (діаметр не 
більше 3 мм). 

 

 
Рисунок 3.12. Асортимент ниткоподібних виробів: а – довгі,  b– короткі 
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Стрічкоподібні вироби (локшина) випускають різних найменувань (рисунок 
3.13): гладкі або рифлені, з прямими, хвилеподібними або пилкоподібними краями і 
т. д. Ширина локшини допускається будь-яка, але не менше 3 мм, товщина її має 
бути не більше 2 мм. 

 

 
Рисунок 3.13. Асортимент  стрічкоподібних виробів. а – довгі, b – короткі 

 
Фігурні вироби (рисунок 3.14) можуть випускатися будь-якої форми і розмірів, 

але максимальна товщина частини в зламі не повинна перевищувати: для 
пресованих виробів 3 мм, для штампованих – 1,5 мм. 

 

 
 

Рисунок 3.14. Асортимент фігурних виробів: 
а – мушлі, b – гребінці; c – штамповані, d – завитки, e – супові засипки 

 
Залежно від довжини макаронні вироби поділяють на довгі (від 15 до 50 см) і 

короткі (від 1,5 до 15 см). Макарони виготовляють тільки довгими; вермішель і 
локшину – як довгими, так і короткими; ріжки, пір'я, фігурні вироби-тільки 
короткими.  

За способом формування короткі вироби поділяються на короткорізані і 
штамповані. 
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3.4.2. Стадії виробництва 
 
Технологічний комплекс виробництва макаронних виробів включає такі стадії: 

- підготовку сировини до виробництва; 
- замішування тіста; 
- формування і ділення сирих виробів; 
- сушіння; 
- стабілізація; 
- пакування готових виробів. 

Принципова схема виробництва макаронних виробів представлена на рисунку 
3.15.   

 

 
 

Рисунок 3.15. Принципова схема виробництва макаронних виробів 
 
 
Підготовка сировини 
 
Підготовка борошна полягає в його змішуванні, просіюванні, магнітному 

очищенні і дозуванні.  
Яєчні і молочні добавки зберігають в холодильних камерах. Підготовка яєць до 

виробництва складається з дезінфекції, оскільки яєчна шкаралупа часто буває 
заражена бактеріями, і промивання водою. Для цього їх занурюють в 2 %-й розчин 
вапна, потім в 2 %-й розчин питної соди, після чого промивають холодною водою. 
Щоб уникнути попадання зіпсованих яєць слід розбивати їх в окремий посуд 
невеликими порціями (по 3–5 шт.). Отриману яєчну масу необхідно процідити 
через сито з отворами не більше 3x3 мм. Меланж перед вживанням розморожують, 
поміщаючи в банки з теплою водою температурою 40–45°С на 3–4 год. Томатну 
пасту зберігають в герметичних ємкостях з корозійностійкого металу за 
температури від 0 до 20 °С, не допускаючи заморожування. Вітаміни зберігають в 
сухому приміщенні в упакованому вигляді. Упаковку слід розкривати тільки 
безпосередньо перед складанням вітамінної суміші. 
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 Для рівномірного розподілу добавок в тісті їх змішують з водою в чанах з 
мішалками. Щоб уникнути згортання білків температура води для розмішування 
яєчних добавок повинна бути не вище 45°С, для сухого молока – не вище 55, для 
решти добавок – 55 – 65°С. 

 
Замішування тіста 
 
Макаронне тісто суттєво відрізняється від усіх інших тістових мас харчового 

призначення. Воно замішується крутим і складається в основному з борошна та 
води. 

Спочатку маса має крихто подібну структуру з крупинками невеликих 
грудочок. Потім під час наступного оброблення під тиском у шнековій камері преса 
воно поступово перетворюється на густу тістову масу. 

Термін "замішування" для макаронного тіста застосовується умовно. У 
тістозмішувачі макаронного шнекового преса не отримують повністю готового 
тіста. Тут тільки попередньо змішують інгредієнти тіста до утворення 
крихтоподібної маси. Приготування тіста починається з дозування інгредієнтів. 

У тістозмішувальне корито борошно надходить із дозатора тонким шаром 
безперервно. Тут потік борошна під час падіння зустрічається з водою, яка у 
вигляді тонких струменів або бризок надходить з іншого дозатора. З першого 
моменту зіткнення цих компонентів починається процес зв'язування води з 
колоїдами борошна та їх набухання. 

Борошно і вода дозуються в співвідношенні, необхідному для забезпечення 
заданої рецептури і продуктивності. 

Замішування тіста проходить безперервно, що забезпечує і безперервну роботу 
дозаторів у тому самому режимі. В змішувачах шнекових пресів одержують крихке 
тісто з різними розмірами частинок. Метою замішування тіста є не тільки 
рівномірний розподіл змішаних компонентів, але й забезпечення певних фізичних 
його властивостей, що зумовлюють високу якість готових виробів. 

У сучасних макаронних пресах використовують багатокоритні тістозмішувачі з 
вакуумуванням тіста в процесі замішування. В першому кориті здійснюється 
інтенсивне попереднє замішування тіста. В другому і третьому (під розрідженням) 
здійснюють кінцеве замішування тіста і його вакуумне оброблення. 

Для готування макаронного тіста необхідно затратити значну кількість енергії. 
Це можна зробити малими імпульсами протягом певного часу або великими дозами 
за короткий час. 

Збільшення частоти обертання місильної лопаті веде до зміцнення структури 
тіста. Це пов'язано з тим, що макаронне тісто після замішування – це трифазна 
дисперсна система і роль твердої дисперсної фази виконують зволожені борошняні 
крупки і крохмальні зерна. Дисперсійним середовищем є пластифікована 
клейковина, третьою газоподібною фазою є включення повітря. Подібна 
гетерогенна система на відміну від гомогенної здатна ущільнюватись і 
зміцнюватись. Залежно від вологості, розрізняють три типи замісу тіста: твердий – 
28–29, середній – 29,5–31,0, м'який -31,5–32,5. Найбільш поширений середній 
заміс. Тісто у цьому замісі дрібно грудкувате, достатньо сипке. Вироби після 
пресування добре зберігають форму, не мнуться і не злипаються під час 
розкладання і насипом у кілька шарів. Під час м'якого замісу тісто пластичне, легко 
формується, вироби мають гладку поверхню, але повільно висушуються. За 
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нижньої межі вологи вироби швидше висушуються, але мають гірший зовнішній 
вигляд. 

Тісто твердого замісу крихтоподібне, малозв'язке. Обробляти його важко, 
процес йде повільніше, ніж у інших замісах. Використовується рідко, тільки для 
штампованих виробів складної форми. 

Тісто м'якого замісу з великими грудками погано заповнює пресувальний 
шнек. Сирі вироби з нього легко мнуться, злипаються, витягуються. Тому 
застосовують його тільки для приготування дуже гнучких виробів, які необхідно 
фігурно скласти в моток, бантик, "ластівчине гніздо" тощо. 

Залежно від асортименту виробів, кількості і якості клейковини борошна 
прийнято такі показники вологості тіста,%: 

Макарони: 
підвісного сушіння 31,0–32,5; 
діаметром від 6 мм і більше 29,0–31,0; 
діаметром менше 6 мм (касетне сушіння) 29,5–31,5; 
вермішель і локшина пресовані 29,0–31,0; 
фігурні вироби, ріжки (пресовані) 29,5–31,5. 
Температура помітно впливає на структурно-механічні і реологічні властивості 

тіста, які значною мірою визначають результати пресування сирих виробів. 
Температура тіста залежить не тільки від температури його компонентів, але й 
змінюється в тістозмішувачі і в шнековій камері, де механічна енергія робочих 
органів тістозмішувача і пресу майже цілком переходить в енергію теплоти, за 
рахунок якої тісто додатково підігрівається. Крім того, шнекова камера може мати 
нагрівальний або охолоджувальний пристрої, які також вносять свої корективи в 
температуру тіста. 

Відрізняють три типи замісу залежно від температури води, °С: теплий – 55–
65, гарячий – 75–85 і вище, холодний – 20–25. 

Вакуумним обробленням тіста досягається значний технологічний ефект: 
покращуються реологічні характеристики сирих виробів і зовнішній вигляд 
продукції, зростає міцність і суттєво покращуються кулінарні властивості 
макаронних виробів. 

Якщо до або під час пресування не позбутися з тіста включених бульбашок 
повітря, то в сирих напівфабрикатах дрібні пухирці повітря, що перебувають під 
тиском, під час нагрівання і сушіння розширюються і руйнують мікроструктуру 
виробу. Навіть візуально помітно, як невакуумовані сирі макарони з ідеально 
гладкою і жовтою поверхнею поступово під час сушіння набувають матового 
відтінку. Причиною зміни кольору і зовнішнього вигляду макаронних виробів є 
повітря, яке зберігається в масі тіста під час пресування у вигляді стиснених 
мікропухирців, що розпушують структуру поверхні виробів під час сушіння. 

Після вакуумного оброблення подібної зміни кольору і зовнішнього вигляду 
макаронних виробів не спостерігається. Крім того, деаерація тіста покращує 
показники якості макаронної продукції: збільшує щільність і міцність сухих 
виробів, покращує кулінарні властивості тощо. 

 
Формування макаронних виробів 
 
Нині використовують два способи формування макаронних виробів: 

пресування і штампування. Найбільш поширений спосіб – пресування. 
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Виробництво штампованих виробів також пов'язане з пресуванням. Смужка 
тіста, з якої штампуються вироби складної просторової форми, виробляється 
методом пресування тіста через тонку щілину матриці макаронного преса. 

Для формування макаронних виробів пресуванням використовують шнекові 
преси безперервної дії, невід'ємною конструктивною частиною яких є пристрої для 
безперервного готування тіста – тістозмішувачі. 

Компоненти. тіста безперервно дозуються в місильну камеру тістозмішувача. 
Тут утворюється тісто, яке потім через отвори надходить у шнекову камеру преса. 
Там воно піддається інтенсивному механічному обробленню з боку гвинтової 
лопаті шнека, поступово ущільнюється, стає густою пружно-пластичною і в'язкою 
масою. Сформоване в шнековій камері тісто нагнітається далі в невеликий 
передматричний простір, який закінчується пресовою матрицею, через отвори якої 
воно пресується завдяки тиску, створеному в шнековій камері. Цей тиск 
розвивається внаслідок опору формувальних отворів матриці витіканню крутого 
макаронного тіста. Його величина залежить від вологості і температури тіста, 
швидкості пресування, площі перерізу отворів і їх конфігурації, характеру 
витікання тіста через отвори і ряду інших взаємопов'язаних факторів. 

Форма виробів, отриманих пресуванням, залежить від конфігурації, 
поперечного перерізу формувальних отворів матриці. Зустрічаються в основному 
два види отворів: суцільні і з вкладниками з різноманітною конфігурацією. 
Суцільні отвори дають ниткоподібні вироби, а отвори з вкладниками – трубчасті. 
Вкладники своїми опорами (у одних опори в формі пір'я розміщені під кутом 
120°С, в інших Т-подібні) опираються в закрайки вхідного боку отворів матриці. 
Довжина спресованих ниток і трубочок може бути нескінченною, оскільки 
пресування шнеком здійснюється безперервно. Нитки ріжуться на частини 
відповідно до виду виробів за допомогою спеціальних різальних механізмів. 
Основним робочим органом макаронного преса, що визначає тип і вид макаронних 
виробів, є матриця. 

Шнекові макаронні преси завдяки підігріву тіста до 40 – 45°С дають 
можливість пресувати тісто з високою швидкістю, що ставить певні вимоги до 
якості матриць із бронзи, латуні або з пластмасовими вставками. 

Температура тіста значно впливає на його реологічну поведінку та на колоїдні 
процеси і біохімічні перетворення. Температура макаронного тіста не перевищує 40 
– 45°С. Перегріте вище 55 – 80°С тісто поступово біліє, втрачає свою пластичність, 
стає нееластичним і розривається. Під час пресування такого тіста значно зростає 
робочий тиск, поверхня виробів стає грубою, темного або борошнисто-білого 
кольору, самі вироби легко розриваються під власною масою. Сирі і готові з 
перегрітого тіста вироби нестійкі під час сушіння і зберігання, уражені тріщинами, 
ламкі і крихкі. 

Низька температура тіста також небажана: затримується процес гідратації 
білків клейковини, тісто втрачає свою пластичність, стає більш пружним, а на 
поверхні сирих виробів збільшується жорсткість. Витрати енергії на пресування 
холодного тіста різко зростають. 

Найкращих властивостей тісто досягає у діапазоні температур 50 – 55°С. Воно 
стає максимально пластичним, поверхня виробів залишається гладкою або злегка 
матовою за значно збільшеної швидкості пресування. Продуктивність преса зростає 
без збільшення витрат енергії на пресування. Це впливає і на підвищення якості 
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готових виробів: зростає їх міцність, зберігаються склоподібність у зламі, 
відмінний колір, пружна консистенція під час варіння. 

Оброблення сирих виробів включає обдування їх повітрям для підсушування, 
розрізання за заданою довжиною і розкладання на пристрої для сушіння. Мета 
сукупності цих операцій полягає в підготовці маси випресованих виробів до більш 
тривалої і відповідальної стадії виробництва – сушіння. Якість оброблення сирих 
виробів значною мірою визначає результати сушіння. 

Сирі вироби для швидкого підсушування  обдувають повітрям з метою 
зниження пластичності і надання їм пружності і стійкості до деформації, особливо 
до злипання і скривлення. Для виконання операції розрізання більшості виробів 
застосовують обдування струменем повітря перпендикулярно до волокон виробів. 
Для розрізання вермішелі і локшини на підвісці з метою отримання більш прямих 
виробів обсушування краще проводити піддуванням повітря вздовж волокон на 
визначеній довжині. 

Обсушування проводять повітрям, яке забирається з приміщення цеху. Не 
можна обдувати вироби холодним повітрям, оскільки на охолоджених виробах 
можлива конденсація вологи. Обдування потрібно проводити так, щоб не виникало 
розтріскування поверхневого шару виробів. Довгі макаронні вироби підвісного 
сушіння розрізають різальними пристроями саморозвішувачів, а вироби для 
касетного сушіння – за допомогою спеціальних різальних машин. 

Від якості розрізання і розкладання залежать такі важливі показники, як 
продуктивність сушильного устаткування, витрати сировини і якість виробів. Під 
час пресування макарони під матрицею досягають довжини 1,5 – 2,0 м, потім 
механічно підхоплюються і вкладаються на касети, після чого їх ріжуть вручну або 
механізованим способом. 

Короткорізані вироби (вермішель, локшина, ріжки, фігурні вироби, супові 
засипки) ріжуть спеціальними механізмами з одним або кількома ножами, які 
зрізують вироби безпосередньо біля отвору матриці або на деякій відстані від 
матриці. Швидкість руху, кількість ножів і спосіб різання змінюють залежно від 
виду виробів. 

Вермішель і локшину ріжуть на підвісці на деякій відстані від матриці після 
того як вироби під час обдування трохи підсохнуть. Це різання треба здійснювати в 
комплексі з підсушуванням сирих виробів способом обдування повітря вздовж 
волокон. Розкладання забезпечує під час сушіння рівномірний доступ повітря до 
всіх частин великої маси продукції. 

Короткорізані сирі вироби від місця їх формування до сушарок 
транспортуються пневмотранспортом або самопливом по похилих поверхнях. 
Якщо виробництво розміщується на одному поверсі або сушарки розташовані на 
верхніх поверхах, а преси внизу, пневматичний транспорт застосовується для 
переміщення сирих виробів дрібного асортименту (вермішель, локшина, супові 
засипки тощо) на сушіння. Це забезпечує підсушування продукту і запобігає 
склеюванню окремих частинок продукту. 

Довгі вироби для сушіння в підвішеному стані розміщуються рівними рядами 
на бастуни за допомогою машин-автоматів, саморозкладів, які входять до складу 
потокових ліній. 

Для вироблення макаронних виробів на пресах з круглими матрицями 
застосовують касетну сушарку із здвоєними дерев'яними касетами завдовжки 500 
мм зі щілинами на бокових стінках і столи. Як тільки довжина волокна досягає 1,5 
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– 2 м, під нього підкочують стіл із вкладеними на ньому касетами і все волокно 
вручну відрізають біля матриці. Потім через щілину касет розрізають волокна на 
частини завдовжки 250 мм. 

Під час касетного сушіння застосовують різні варіанти механізації розрізання і 
розкладання трубчастих виробів. Для різання всіх видів коротких макаронних 
виробів, випресованих через круглу матрицю, застосовують універсальний 
різальний апарат. Розрізані макаронні вироби висипаються по лотках на стрічку 
транспортера. Різальний апарат є пересувним, встановлюється під пресом і за 
допомогою обертових коліс легко пересувається. 

 
Сушіння макаронних виробів 
 
Сушіння є завершальним етапом виробництва. Ефективним методом керування 

процесом сушіння є регулювання  параметрів самого об'єкта сушіння. Тому для 
науково обґрунтованого режиму сушіння в першу чергу необхідно знати 
властивості матеріалу. Для запобігання скривлення і розтріскування слід прагнути 
до рівномірного сушіння виробів як за його перерізом, так і за довжиною. 

Оптимальним буде режим, за якого внутрішній потік вологи не буде відставати 
від вологовіддачі з поверхні виробів. Здійснити такий режим дуже складно, 
оскільки під час сушіння в масі виробів утворюється значний градієнт вологості, за 
якого надходження вологи з глибинних шарів значно менше від вологи, яка 
випаровується з поверхні виробів. Тому дуже важливо підтримувати таку величину 
градієнта, за якої інтенсивність сушіння була б найбільшою. 

Під час сушіння до макаронного тіста застосовують таке правило: поки тісто 
пластичне, його можна сушити швидко (напруження і зумовлене ним 
розтріскування можуть не спостерігатися навіть якщо різниця вмісту вологи в 
центрі і на поверхні значна). 

Для сушіння макаронних виробів найбільш поширений тристадійний, або 
пульсуючий режим сушіння повітрям з стабільною сушильною здатністю, зі 
змінною сушильною здатністю, з попереднім термообробленням сирих виробів. У 
кожному режимі основна мета – не допустити розтріскування виробів. 

Тристадійний режим сушіння складається з трьох етапів, або стадій. Перша 
стадія – попереднє сушіння. Його метою є стабілізування форми сирих виробів, 
попередження закисання, пліснявіння і витягування. Підсушування триває від 0,5 
до 2 годі ведеться за порівняно жорстких режимів. Протягом цього часу 
виділяється від однієї третини до половини вологи від тієї, що повинна бути 
вилучена з макаронних виробів. 

Таке інтенсивне зневоднення за порівняно короткий час можливе лише на 
першій стадії сушіння, коли макарони ще пластичні і не виникає загрози 
розтріскування. 

Друга стадія – зневоднення. Підвищенням відносної вологості повітря 
досягається розм'якшення шкірки – зволоження поверхневого шару, в результаті 
якого знижується градієнт вологості і знімається напруження, що виникло на 
першій стадії. Цей процес краще проводити за порівняно високих температур і 
відносної вологості повітря, за яких швидкість дифузії вологи збільшується, а час 
зневоднення скорочується. 

Третя стадія – кінцеве сушіння – проводиться за м'якого режиму, оскільки 
вироби перебувають у зоні пружних деформацій. У цей період швидкість 
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випаровування вологи з поверхні повинна бути однакова зі швидкістю її підведення 
до внутрішніх шарів із зовнішніх. На цій стадії сушіння чергується зі 
зневодненням. 

Тристадійний режим сушіння набув значного поширення в Італії ще в ті часи, 
коли сушіння проводилось в натуральних умовах з чергуванням підсушування на 
сонці і зневодненням в підвалах. Пізніше цей режим був обґрунтований теоретично 
і почав застосовуватись у промисловому виробництві макаронних виробів. 

 
Пакування макаронних виробів 
 
Макаронні вироби небажано пакувати зразу після сушіння, оскільки 

температура їх відносно висока. Крім того, у виробах продовжується вирівнювання 
вологи по перерізу. Вологість всієї макаронної маси, як і кожного виробу, після 
сушіння залишається неоднорідною: на поверхні вироби більш сухі, в товщі – 
більш вологі. У виробах, які підлягають сушінню в жорсткому режимі, внаслідок 
нерівномірного лінійного зменшення виникають внутрішні напруження. Величина 
їх може бути ще недостатньою, щоб спричинити руйнування виробів, але якщо 
вони зразу після сушіння потрапляють на пакування, то  механічні операції можуть 
збільшити напруження і погіршити якість виробів. 

Для зняття внутрішнього напруження в технологічний процес введено 
вистоювання або стабілізацію виробів у відповідних пристроях для релаксації 
внутрішніх напружень, зумовлених зменшенням виробів під час сушіння, і 
поступове охолодження їх до температури повітря в пакувальному приміщенні. 
Охолоджені вироби не висихають. 

Пакування включає подавання виробів до пакувальних столів або до бункерів, 
сортування, перевірку виробів на магнітних сепараторах (для короткорізаних 
виробів), укладання в тару, ущільнення на вібраторі, зважування, забивання 
кришки, маркування. Головним проявом доброї якості виробів є відсутність 
злипань, тобто склеєних одна з одною трубок макаронних виробів, ниток вермішелі 
або смужок локшини. Трубки макаронних виробів під час легкого струшування 
повинні вільно відокремлюватись одна від одної. Недосушені вироби необхідно 
відправити на досушування. 

 
3.4.3. Машинно-апаратурна схема виробництва короткорізаних макаронних 

виробів 
 
На рисунку 3.16 наведена машинно-апаратурна схема лінії виробництва 

короткорізаних макаронних виробів. 
Автоборошновози підключаються до приймального щитка  і вивантажують 

борошно в один з силосів  для  зберігання.  Роторним живильником борошно 
вивантажують з  силосу і аерозольтранспортом транспортується на контрольне 
просіювання в відцентровому просіювачі і подається в тістомісильне відділення.   

Частину води та додаткову сировину  дозаторами  завантажують у змішувач  і 
готують концентровану емульсію.  Насосом  її разом з частиною води дозують у 
витратний бак, оснащений терморегулювальною рухомою  головкою.  Готова 
емульсія насосом подається  в тістомісильне відділення. 
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Рисунок 3.16. Машинно-апаратурна схема ліній виробництва макаронних виробів: 
1 – очищувач повітря; 2 – ресивер; 3 – масловідділювач; 4 – компресор; 5 – силос для 
зберігання борошна; 6 – приймальний щиток; 7 – роторний живильник; 8 – просіювач 

борошна; 9 – дозатор борошна; 10 – макаронний прес з  ножовим пристроєм;  
11 – підсушувач; 12 – вібролоток; 13 – елеватор; 14 – розподілювач; 15 – стрічкова сушарка; 

16 – конвеєр; 18 –  конвеєр;  20 – накопичувач-стабілізатор;  21 – фасувальна машина;  
22 – пакувальна машина. 

 
 
Борошно і емульсію безперервно дозують в тістозмішувач,  який має три 

окремі камери, через які послідовно проходить змішування суміші, що дозволяє 
збільшити тривалість замісу до 20 хв.  На завершальному етапі в останній камері 
суміш піддається вакуумуванню за допомогою вакуум-насоса. Завдяки цьому 
виходить більш щільна структура макаронного тіста без повітряних включень, а 
висушені вироби з рівномірною, міцною структурою без пустот. 

Потім суміш надходить в шнеки макаронного пресу, інтенсивно 
перемішується, перетворюється на щільну зв'язану пластифіковану масу  і 
пересувається по шнековому каналу до формувальної  матриці.  У передматричній 
камері пресу створюється тиск 6 – 12 МПа,  тісто  пресується через матрицю. 

Ножі ножового пристрою, обертаються у площині вихідних отворів матриць, 
відрізають від тістових джгутів  необхідні по довжині тістові заготовки, які 
обдуваються повітрям з кільцевого сопла. 

Сирі заготовки макаронних виробів направляються в секції вібрації 
підсушувача.  Продукт проходить зверху вниз по п'яти вібрувальним ситам, 
обдувається повітрям від вентилятора  і підсушується.  Потік підсушених тістових 
заготовок об'єднується в вібролотку  і елеватором  транспортується до  
розподільного пристрою, який розподіляє їх рівномірним по товщині шаром по всій 
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площі верхнього ярусу  сушарки.  Тістові заготовки, проходячи зверху вниз 
стрічкові конвеєри, висушуються.  Залежно від асортименту та продуктивності лінії 
до її складу включають дві або три стрічкові конвеєрні сушарки, встановлені 
послідовно.  У них тістові заготовки проходять попереднє і остаточне 
висушування. 

Після сушіння нагріті заготовки елеватором  і  стрічковим конвеєром  
направляються в бункери накопичувача-стабілізатора.  У них заготовки поступово 
охолоджуються до температури приміщення цеху, в них відбувається вирівнювання 
вмісту вологи. 

Готові вироби системою конвеєрів  подають в пакувальну машину їх пакують в 
коробки з картону або пакети з полімерної плівки.  У машині  пакунки упаковують 
в торговельну тару і відправляють на склад. 

 
 
 
 
 

Питання для самоперевірки 
 

1. Характеристика сировини, напівфабрикатів і продукції  хлібопекарського 
виробництва. 

2. Приготування тіста із пшеничного борошна. 
3. Приготування тіста із житнього борошна. 
4. Машинно-апаратурна схема виробництва овальних виробів із пшеничного 

борошна. 
5. Приготування тіста з житнього і житньо-пшеничного борошна 
6. Стадії виробництва житньо-пшеничного хліба 
7. Машинно-апаратурна схема приготування подового хліба з суміші 

житнього і пшеничного борошна. 
8. Інноваційний спосіб виробництва хлібобулочних виробів. 
9. Машинно-апаратурна схема виробництва багетів з використанням 

інноваційного способу. 
10. Принципові схеми виробництва сухарних виробів традиційним та новим 

способом. 
11. Машинно-апаратурна схема виробництва сухарних виробів традиційним 

способом. 
12. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва сухарів інноваційним 

способом 
13. Принципова технологічна схема виробництва макаронних виробів. 
14. Машинно-апаратурна схема  виробництва макаронних виробів. 
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Технологічні комплекси кондитерського виробництва 
 

4.1. Технологічний комплекс виробництва карамелі 
 
 Карамель – це цукровий кондитерський виріб, що складається в основному з 

твердої аморфної речовини – карамельної маси. 
 

4.1.1. Історична  довідка та значення в харчуванні людини 
 
Карамель (латинською – cannamella) – це слово в перекладі з латинської 

означає цукрова тростина. Як відомо з деяких історичних джерел ще стародавні 
індійські даліти смажили на вогні стебла цукрової тростини і таким чином вже тоді 
могли насолоджуватися деякою подобою карамелі. Хоча історично так склалося, 
що першими солодкими ласощами був мед, який не вимагав ніякої обробки, все ж 
карамель займає перше місце в категорії рукотворних солодощів. 

Сам по собі цукор, в основному з якого зараз виробляють карамель, в 
Середньовіччі, та й пізніше, вважався досить дорогим продуктом і 
насолоджуватися ним могли виключно багаті люди. Знову ж, цукор, в тому 
розумінні як його уявляємо ми, взагалі не існував. Були так звані цукрові голови 
або конуси, які важили від 400 г до 16 кг, все залежало від технології виробництва, 
– вони були щільними і мали блакитний відтінок. Перед тим як вживати такий 
цукор, спочатку необхідно було «наколоти» спеціальним пристосуванням – 
косарем, а коли пили з чаєм його кололи на ще більш дрібні частини спеціальними 
щипцями. 

Багато країн: Франція, Великобританія, Америка та інші, – приписують саме 
собі першість в освоєнні карамельної практики і статус основоположників 
масштабного карамельного виробництва. Однак з точною і повною впевненістю 
можна зараз сказати лише те, що популярною ця технологія в широкому плані 
стала лише в 14–16 століттях. Ідею створення ірисок американці приписують 
тільки собі, так як першими почали варити карамель в спеціалізованих глибоких 
мідних котлах. 

Льодяники на паличках, а це була саме карамель, отримали величезну 
популярність в Росії і у Франції. В ті часи такі льодяники у Франції були розкішшю 
і атрибутом знаті, а в Росії «півники», «будиночки» і «зайчики» стали народним 
надбанням і в широкому асортименті продавалися на ярмарках – атрибутом яких, 
на рівні з бубликами, вони і стали. Англія льодяники прийняла тільки в 18 столітті. 
Однак першим поєднав солодкість карамелі і корисність німецький фармацевт Карл 
Солдан в 1899 році, адже його дочка навідріз відмовлялася пити гіркі мікстури, так 
з'явилися цілющі цукерки наприклад нинішнього «Стрепсілсу» 

У ранньому карамельному виробництві використовувалися мідні казани, в 
яких, на відкритому вогні, гріли цукор з водою. У масу опускався термометр і, як 
тільки температура ставала придатною, карамель відразу ж розливали у форми або 
виливали на мармурову плиту, а потім різали на порції. 
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Сьогодні процес виготовлення карамелі повністю автоматизований і не має 
практично нічого спільного з технологією середньовіччя. Але на цьому тлі повної 
автоматизації і новітньої рецептури, в карамельній галузі спостерігається тенденція 
ручного виробництва карамелі, – завдяки майстрам-кондитерам з Франції. 

Індивідуальний підхід у виробництві карамелі дозволяє створювати вишукані і 
унікальні цукерки, прикраси і в деяких випадках навіть цілі скульптури, які можна 
віднести навіть не до кондитерської галузі, а до витворів мистецтва. Для того щоб 
створити такі вироби потрібна серйозна підготовка і навички в роботі з матеріалом, 
уява і багато часу, що в кінцевому підсумку і впливає на формування ціни. У 
зв'язку з цим декоративна функція карамелі стала більш затребуваною і 
оплачуваною ніж смакова кондитерська цінність. 

 
4.1.2. Характеристика продукції, сировини і напівфабрикатів 

 
Асортимент карамелі налічує понад 200 найменувань і ділиться на дві основні 

групи: льодяникова карамель, виготовлена  цілком з карамельної маси (вироби 
овальної і прямокутної форми, фігурна карамель, монпансьє тощо); карамель з 
начинкою, що складається із зовнішньої оболонки, виготовленої з карамельної 
маси, і начинки (вироби з фруктово-ягідними, молочними, шоколадними, олійно-
цукровими та іншими начинками). 

За зовнішнім оформленням карамель випускають: загорнуту, яка поштучно 
загортається у вологонепроникну етикетку; відкриту карамель, яка фасується в 
різноманітну герметичну тару, її покривають тонким шаром вологонепроникного 
воску, шаром  глазурі або обсипають цукром-піском або сумішшю какао-порошку і 
пудри. 

Сировиною для приготування карамелі служить цукор, крохмальна патока, 
заготовки та напівфабрикати для начинок (фруктово-ягідні підварки молочні та 
какао-продукти, жири, горіхи тощо). Широко використовуються  добавки: харчові 
кислоти і ароматичні есенції, барвники. 

В карамельному виробництві масові види льодяникової карамелі і карамель з 
різними начинками (фруктово-ягідними, молочними, помадними) виробляються на 
механізованих потокових лініях. Роздрібний асортимент карамелі виготовляють  на 
лініях, що вимагають часткового застосування ручних операцій. 

Механізоване виробництво карамелі відрізняється високою інтенсивністю  
процесів. Під час формування карамелі продуктивність досягає 1800 виробів за  
хвилину, а сучасні загортальні  машини виробляють  до 1000–1200 виробів на 
хвилину. Такі умови виробництва пред'являють високі  вимоги до точності 
геометричних розмірів, форми і міцнісних характеристик виробів. 

Карамельну масу отримують шляхом уварювання водного розчину цукру, 
інвертного сиропу, патоки до залишкової вологості 2–4%.  

 
4.1.3. Стадії технологічного процесу виробництва карамелі 

 
На рисунку 4.1 представлена принципова схема виробництва карамелі з 

начинкою. 
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Рисунок 4.1. Принципова схема виробництва карамелі з начинкою 
 
 
Процес обробки карамельної маси та виготовлення з неї виробів визначається 

фізичним станом і механічними характеристиками маси, які залежать від 
температури. Карамельна маса за температури вище 100 °С –  в'язка рідина. 
В'язкість маси під час охолодження збільшується в десятки разів, а за температури 
65–75 °С вона переходить в пластичний стан тобто набуває здатності приймати під 
тиском будь-яку форму і зберігати її. За подальшого охолодження нижче 35–40 °С 
маса переходить у склоподібний  аморфний стан. Вона стає твердою і крихкою. 

Особливості технологічного процесу виробництва карамелі обумовлені  тим, 
що карамельна маса є вельми нестійкою системою. Крім того, під час нагрівання 
рецептурної суміші в цукрі відбуваються хімічні зміни, продукт набуває високої 
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гігроскопічності, погіршується  зовнішній вигляд виробів і скорочується  термін 
зберігання карамелі. Тому на всіх стадіях технологічного процесу потрібно 
створення умов, що забезпечують високу стійкість карамельної маси. Зокрема, для 
зниження температури, скорочення тривалості видалення вологи з рецептурної 
суміші її уварюють під  вакуумом. Смакові добавки, що містять кислоту, вводять 
після попереднього  охолодження карамельної маси. Необхідною умовою для 
виготовлення карамелі є охолодження увареної карамельної маси в можливо 
короткі терміни, тому що швидкість кристалізації сахарози залежить від швидкості 
охолодження і зі зниженням температури швидко падає. 

Поверхня готової карамелі повинна обов'язково захищатися від впливу 
навколишнього повітря. Незахищена карамель, поглинаючи вологу з повітря, 
швидко зволожується, злипається і втрачає товарний вигляд. Найбільш поширеним 
способом захисту є загортання карамелі у вологонепроникну етикетку. 

Виробництво карамелі включає наступні стадії та операції: 
- підготовка сировини до виробництва: звільнення від тари і зберігання цукру, 

патоки, заготовок і напівфабрикатів; просіювання сипких продуктів і 
фільтрацію рідких компонентів, десульфітацію фруктово-ягідного пюре, 
темперування, розчинення або розплавлення сировини для начинок; 

- приготування карамельного сиропу: дозування цукру-піску, патоки (інвертного 
сиропу) та питної води, розчинення цукру, змішування з патокою; 

- приготування карамельної маси шляхом уварювання карамельного сиропу під 
вакуумом; 

- охолодження карамельної  маси, дозування кислоти, есенції і барвників,  
- перемішування маси з добавками, вирівнювання  температури по всьому об'єму 

маси шляхом проминання  або витягування (з одночасним насиченням маси 
пухирцями повітря); 

- приготування начинок: дозування, змішування і уварювання рецептурних 
компонентів, дозування смакових добавок, змішування і темперування 
рецептурної суміші; 

- обкатування   карамельної маси із  батона, дозування начинки; 
- калібрування карамельного джгута з начинкою, формування виробів певної 

форми штампуванням або різанням; 
- охолодження на вузькому конвеєрі, остаточне охолодження в 

охолоджувальному агрегаті; 
- загортання карамелі, фасування загорнутої карамелі в пакети, упаковка пакетів 

(або загорнуто карамелі) в картонні короби. 
 

4.1.4. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва карамелі з рідкими 
начинками 

 
Початкові стадії технологічного процесу  виробництва карамелі з рідкими 

начинками виконуються за допомогою  комплексів обладнання для приготування 
карамельного сиропу і начинки, До складу цих комплексів входять ємності для 
зберігання та пристрої для дозування рецептурних компонентів, змішувачі та 
варильні апарати. 

Провідний комплекс обладнання лінії призначений для приготування 
карамельної маси, формування й охолодження карамелі. У його склад входять 
дозатори карамельного сиропу, смакових добавок і фарбників, вакуум-апарат, 
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охолоджувальний агрегат і тягнульна машина, темперувальна машина і дозатор для 
начинки, карамелеобкатувальна, джгутовитягувальна і формувальна  машина, а 
також вузький охолоджувальний конвеєр і охолоджувальний  агрегат для карамелі. 

Завершальні операції виробництва карамелі виконуються комплексом 
обладнання, що складається з загортальних, фасувальних і пакувальних машин, а 
також системи конвеєрів,що  їх з'єднують. 

На рисунку 4.2 показана машинно-апаратурна схема лінії виробництва 
карамелі з рідкими начинками. 

До складу лінії входить сироповарильна  установка, призначена для 
приготування карамельного сиропу. Вона складається  з блоку рецептурних 
збірників, двох сироповарильних агрегатів і щитів управління. Блок рецептурних 
збірників включає в себе збірники для патоки, інвертного сиропу та води, а також 
два плунжерних насоси. 

У сироповарильний агрегат входить бункер  зі стрічковим дозатором цукру, 
змішувач, плунжерний насос, змієвиковий варильний апарат , забезпечений 
розширювачем, паровідділювачем, вентилятором,  збірником готового сиропу із 
сітчастим фільтром і шестеренне насосом. 

Принцип дії сироповарильної  установки заснований на розчиненні цукру, 
патоки під тиском з додаванням води, що забезпечує найбільш короткий 
виробничий цикл і скорочує тривалість температурного впливу на сахарозу. Це 
дозволяє отримати карамельний сироп більш високої якості та підвищити стійкість 
карамелі. 

Із рецептурних збірників  насосом-дозатором подаються рідкі компоненти: 
патока (або інвертний сироп) і вода в приймальну воронку змішувача-розчинника. 
У цю ж воронку стрічковим дозатором з бункера  подається цукор-пісок. 

Температура патоки і води, що подаються в змішувач, 65–70 °С (температура 
інвертного сиропу не повинна перевищувати 40–50 °С). У змішувачі рецептурна 
суміш обробляється протягом 3,0–3,5хв.  нагрівається до 65–70 °С, має вологість 
17–18% і становить кашоподібну масу з не повністю розчиненими кристалами 
цукру. 

Плунжерним насосом  кашоподібна суміш подається в змійовик варильної 
колонки. На виході з колонки змійовик з'єднаний з розширювачем, усередині якого 
встановлений диск (діафрагма) з отвором діаметром 10–15 мм. Диск чинить опір 
потоку  рецептурної суміші, забезпечуючи тим самим надлишковий тиск у   
змійовику 0,17–0,20 МПа. Завдяки цьому тиску суміш нагрівається до більш 
високої температури, ніж за атмосферного тиску без підвищення концентрації 
розчину. За надлишкового  тиску нагрівальної пари в межах 0,45–0,55 МПа 
температура сиропу на виході з змійовика досягає 120–125 °С. У результаті 
підвищення температури відбувається розчинення кристалів цукру в меншій 
кількості води, ніж за інших способів уварювання. 

Вторинна пара видаляється в паровідділювачі і разом з повітрям вентилятором 
виводиться назовні. 

Готовий сироп збирається в нижній конічній частині паровідділювача  і 
відводиться  в збірник сиропу. Збірник забезпечений фільтром з отворами  
діаметром 1 мм. За  необхідності готовий карамельний сироп перекачують до місць 
використання шестеренним насосом. 
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До складу лінії входить установка для приготування рідких начинок. Вона 
складається  з блоку рецептурних збірників з дозувальними пристроями, двох 
вакуум-апаратів для уварювання начинки, збірника начинки. До блоку рецептурних 
збірників  входять збірники для цукрового сиропу, патоки, фруктово-ягідної 
пульпи, молочних продуктів та ін.., а також дозувальні пристрої для цих 
компонентів. 

Вакуум-апарати для начинки  мають парову сорочку, механічну мішалку  і 
спускний штуцер з затвором. Робочий об'єм апарата через трубопровід на верхній 
кришці з'єднаний з водокільцевим вакуум-насосом, забезпеченим конденсатором 
змішування. 

Приймальний збірник начинки  має водяну сорочку, механічну мішалку і 
спускний штуцер, з'єднаний через трубопровід з шестеренним насосом. Під час 
роботи установки вихідні компоненти дозують і завантажують вакуум-апарат 
відповідно до рецептури. Після герметизації варильної камери включають вакуум-
насос і подають нагрівальну пару під надлишковим тиском в межах 0,4–0,6 МПа, а 
тиск (розрідження) в об’ємі варильної камери 65–75 кПа. Рецептурна суміш  
уварюється  на протязі 30–45 хв. до вологості 16–19%. 

Готова начинка по напрямних жолобах перетікає в приймальний збірник  
охолоджується до температури 80–85 °С і насосом  перекачується в темперувальну 
машину. Сюди ж дозувальними пристроями подаються кислота і есенція, які 
перемішуються з начинкою.  Готова начинка перекачується насосом в 
начинконаповнювач. 

Уварювання карамельного сиропу для отримання карамельної маси 
здійснюється  в змієвиковому  вакуум-апараті безперервної дії. Він складається з 
нагрівальної частини – змієвикової  варильної колонки, випарної частини – вакуум-
камери  з розвантажувальним механізмом  і сепаратором-уловлювачем, з'єднаним з 
водокільцевим вакуум-насосом з конденсатором змішування. 

Під час роботи вакуум-апарату карамельний сироп  плунжерним насосом-
дозатором  безперервно нагнітається в змійовик під надлишковим тиском 0,08–0,15 
МПа. Одночасно в міжтрубний простір колонки подається нагрівальна пара під 
тиском 0,4–0,6 МПа. Проходячи через змійовик, сироп нагрівається і надходить  в 
вакуум-камеру. 

Розрідження в вакуум-камері підтримується в межах 85–95 кПа, тому в ній 
відбувається процес уварювання маси завдяки інтенсивному самовипаровуванню 
вологи в розрідженому просторі. Вторинна пара, яка виділяється з  сиропу під час  
уварювання і повітря проходять через  сепаратор-уловлювач, в якому затримуються 
частинки карамельної маси і періодично вивантажуються. Вторинна пара разом з 
повітрям видаляється вакуум-насосом охолоджується і конденсується. Уварений 
карамельний сироп накопичується в вакуум-камері  і за допомогою 
розвантажувального пристрою  вивантажується  порціями по 15–20 кг через  1,5–
2,0 хв. Процес уварювання сиропу в змієвиковому вакуум-апараті триває  на 
протязі 1,5–2,0 хв. Готова карамельна маса залишковою вологістю 2,0–3,5% і 
температурою 110–130 °С надходить до приймальної воронки охолоджувальної  
машини. 

З приймальної воронки карамельна маса виходить безперервною стрічкою між 
двома обертовими порожнистими барабанами, які охолоджуються водою. 
Рухаючись  по нижньому барабану, стрічка потрапляє на похилу плиту, яка 
охолоджується водою. Стрічка маси товщиною 3–6 мм і шириною 0,4–0,6 м 
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швидко втрачає тепло на охолоджувальних поверхнях, утворюючи тверду 
скоринку, яка перешкоджає прилипанню карамельної маси до поверхонь 
обладнання. Через погану теплопровідність  усередині стрічки карамельної маси 
температура знижується повільно і зберігається рідкий стан продукту. 

Під час просування маси по похилій плиті із дозаторів  подаються барвник, 
кислота і есенція. У нижній частині плити карамельна стрічка проходить між 
підгортачами, які згортають стрічку в трубу таким чином, щоб добавки потрапили 
всередину. Стрічка прокочується валками і перетворюється на багатошаровий 
пласт. На охолоджувальній машині карамельна маса перебуває протягом 20–25с і 
охолоджується до середньої температури 80–90 °С. 

Потім стрічка карамельної маси завантажується конвеєром на робочі органи 
тягнульной машини, які розтягують і складають пласти  карамельної маси. У 
результаті такої обробки протягом 1,0–1,5хв. карамельна маса перемішується з 
добавками, температура маси вирівнюється по всьому об'єму і насичується 
пухирцями повітря, втрачає прозорість і набуває шовковистої матової поверхні. 

Карамельні вироби формуються комплексом обладнання, що складається з 
трьох машин, що працюють синхронно: карамелеобкатувальної  з 
начинконаповнювачем, джгутовитягувальної і карамелештампувальної. 

Усередині корпусу карамелеобкатувальної  машини  розташовано шість 
рифлених веретен, які обертаються. Вони утворюють конусоподібний жолоб, на 
який завантажується карамельна маса порцією (пиріг) до 50 кг температурою 70–80 
°С. Маса обертається навколо трубки начинконаповнювача   обкатується 
веретенами і поступово набуває форму конуса. Він безперервно обертається 
навколо поздовжньої осі, що збігається з віссю трубки начинконаповнювача. На 
виході з машини вершина карамельного батона обкатується у вигляді 
нескінченного джгута. Начинка нагнітається через наповнювальну трубку в 
центральну порожнину джгута. Кількість начинки дозується  в залежності від виду 
карамелі і становить від 23 до 33% від загальної маси виробу. 

З обкатувальної  машини карамельний джгут безперервно проходить на 
джгутовитягувальну машину. Джгут послідовно проходить через три пари 
калібрувальних  роликів, діаметр джгута зменшується від 45–50 мм до 14–16 мм.  

Відкалібрований карамельний джгут безперервно подається на 
карамелештампувальну машину, яка формує окремі вироби відповідної довжини і 
форми з малюнком на поверхні. Зазвичай виробляють карамель довжиною 30 або 
38 мм овальної   форми. 

Відформована карамель температурою 60–70 °С безперервним  ланцюжком з 
тонкими перетинками між виробами надходить на вузький стрічковий 
охолоджувальний конвеєр  і протягом 12–15с  обдувається повітрям температурою 
8–12 °С. За цей проміжок часу перетинки стають твердими  та на поверхні виробів 
утворюється тверда скоринка охолодженої маси, що виключає деформацію 
карамелі.  

Карамельний ланцюжок, що надходить з конвеєра, розкладається  
розподілювачем в вигляді петель по ширині завантажувального вібролотка, на 
якому перетинки між виробами руйнуються, а  крихта відділяється від виробів. 
Карамель подається на сітчастий конвеєр охолоджувального шафи. Шафа виконана 
у вигляді  камери з пофарбованими в чорний колір внутрішніми панелями для 
інтенсифікації процесу втрати теплоти за рахунок випромінювання, температура 
охолоджувального повітря 0–3 °С з відносна вологість не вище 60%. 
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В шафі розміщений сітчастий конвеєр і автономна система охолодження і 
циркуляції повітря. В камеру через щілинні повітропроводи подається 
охолоджувальне  повітря. За 1,5хв. температура карамелі знижується  до 35–40 °С. 
Охолоджена карамель завантажується конвеєром  на розподільчий конвеєр, який 
забезпечує  живильники загортальних  машин. 

Карамель, що надходить на загортання, має відповідати заданим розмірам і  
формі, не мати деформації, відкритих швів, поверхня  карамелі має бути сухою, не 
липкою, без крихт, які до неї прилипли. Холодна карамель має бути міцною, яка 
виключає її руйнування під час загортання. Карамель загортається поштучно в 
загортальних машинах. Загорнута карамель надходить на збірний конвеєр і 
проміжний  бункер, завантажується в дозувальний  пристрій  для пакування в 
торгівельну тару – картонні короби. Далі короби передаються конвеєром на 
обандеролювальну  машину  і відвантажується в експедицію. 
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4.2. Технологічний комплекс виробництва шоколаду 
 

 Шоколад – твердий кондитерський виріб, основу якого складають цукор і 
какао продукти (какао терте і какао-масло), з високою енергетичною здатністю, 
добре підтримує сили стомленої людини, підвищує його працездатність. 

 
4.2.1. Історична  довідка та значення в харчуванні людини 

 
Історія шоколаду почалася дуже давно – більше 3000 років тому. Вперше слово 

«какао» прозвучало як «kakawa» приблизно за 1000 років до нашої ери на берегах 
Мексиканської затоки в момент розквіту цивілізації ольмеків. На зміну ольмекам 
прийшла цивілізація майя. Майя і поклали початок у культивуванні дикорослого 
какао-дерева. 

І вже тоді, на зорі людської цивілізації, розробили методи приготування 
шоколаду різних видів з використанням різних добавок і компонентів. Боби 
смажили, мололи і нагрівали. Після чого отримували какао-рідину, яка, 
змішуючись з водою, перетворювалась на гіркий апетитний напій. Любов до нього 
в той час була такою великою, що його називали їжею богів. 

Після падіння цивілізації народів майя ацтеки продовжували приготування 
какао, додаючи цукор, ваніль, корицю та мед. Отриманий напій вони назвали 
«xocolatl», що прославився своєю поживністю, зміцнювальними і збудливими 
властивостями. 

Першим європейцем, що відкрив поживну й цілющу силу какао-бобів, був 
Христофор Колумб. У 1502 р. він отримав їх у подарунок від місцевих жителів 
острова Гуанажа (в Карибах). З цього моменту шоколад почав свій тріумфальний 
хід по Європі: цей смачний екзотичний напій завоював серця італійської, 
австрійської і, нарешті, після весілля Анни Австрійської і короля Людовика XIV 
німецької аристократії. 

У 1770 р. була створена перша французька компанія Pelletier & Co, що 
застосовувала під час  виготовлення шоколаду гідравлічний прес. Але це було не 
єдиним нововведенням. У 1828 році голландець Ван Хутен відкрив цукрову пудру, 
а в 1875 р. в Європі Генрі Нестле винайшов сухе молоко, яке згодом використав 
Таблер під час виробництва свого фірмового молочного шоколаду «Таблерон». 

Види шоколаду 
Чорний шоколад –  у ньому міститься від 30% до 75% тертого какао. 

Виробляють чорний шоколад за температури 31,1–32,7 °C. Містить у 2–5 разів 
більше теоброміну ніж молочний шоколад.  

Молочний шоколад – в цьому сорті менше какао-бобів і більше цукру, ніж у 
чорному, а також він містить молоко або молочний порошок. Виробляють 
молочний шоколад за  температури 28,9–30,5 °C.  

Білий шоколад  – переважно складається з какао-масла, сухого молока і цукру. 
На відміну від інших сортів шоколаду, білий шоколад не містить шоколадного 
лікеру або какао-порошку.  

Білий шоколад зазвичай містить лецитин в ролі загусника, і деякі 
ароматизатори: звичайно це ваніль або ванілін. Низька точка плавлення какао-
масла в білому та у молочному шоколаді дозволяє їм залишатися твердими за 
кімнатної температури, зате вони легко тануть в роті. Таким чином, білий шоколад 
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має текстуру аналогічну молочному шоколаду, а какао-масло без добавок зберігає 
свій оригінальний смак. 

Десертний шоколад – виробляють із чорного, молочного або білого шоколаду 
із додаванням наповнювачів, таких як горіхи, сухофрукти, різноманітні лікерні та 
фруктові начинки, крім того десертний шоколад піддається більш тривалій 
механічній обробці.. 

Пористий шоколад – буває чорним, молочним або білим. Шоколадну масу 
розливають у форми на ¾ об'єму, поміщають в вакуум-котли і витримують в 
рідкому стані (за температури 40°C) протягом 4 год. У вакуумі завдяки 
розширенню пухирців повітря утворюється пориста структура плитки. 

Діабетичний шоколад – призначений для хворих на цукровий діабет. Замість 
цукру використовуються підсолоджувачі, такі як: стевія, фруктоза, сорбіт, ксиліт, 
маніт.   

Шоколад класифікується за формою і розмірами – шоколад в плитках по 100 г і 
менше, шоколадні батони, фігурки масою до 250 г, шоколадні медалі, шоколад 
візерунчастий – плоскі рельєфні фігури.  

Види шоколаду з добавками і добавки: 
- Молочний – сухе або згущене молоко;  
- Горіховий – обсмажені горіхи розтерті, цілі або подрібнені (15–35%);  
- Кавовий – мелена кава або кавовий екстракт (3–5%); 
- З вафлями – вафельні крихти (4,4–6%);  
- Зі спеціальними добавками (горіхи, кола і вітаміни) – горіхи, кола з вмістом 

кофеїну, теоброміну, алколоідов (6%), з вітамінами С, А, В;  
- З фруктами  – сухі фрукти, цукати, цедра (1–12%);  
- З грильяжем – подрібнена карамельна маса з горіхами (15%). 

 
Класифікація шоколаду за вмістом какао-продуктів і цукру наведено в таблиці 

4.1. 
 

Таблиця 4.1  
Класифікація шоколаду за вмістом какао-продуктів 

 
Вміст,% Ступінь солодкості шоколаду 

какао-продуктів Цукру 
Дуже солодкий 33 57–60 

Солодкий 33 45–56 
Напівсолодкий 40 40–50 

Напівгіркий 45 Не більше 45 
Гіркий 55 Не більше 42 

Дуже гіркий 65 Не більше 30 
     
Шоколад містить теобромін, який є сильним токсином для багатьох тварин. 

Так для кішок і собак середня летальна доза складає 200–300  мг/кг   теоброміну. 
Коні і папуги також чутливі до цієї речовини. Отруєння  людини теоброміном  під 
час вживання шоколаду практично виключено через швидкий метаболізм  
теоброміну  в організмі людини. Також, теобромін, як основний алкалоїд в 
шоколаді, дав йому другу назву «їжа богів» (теоброму). Шоколад містить речовини 
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з групи флавоноїдів. Схожі компоненти є в червоному вині, винограді, і деяких  
інших продуктах. Вони вкрай корисні для серця і судин.  

Харчова цінність шоколаду обумовлена високим вмістом  вуглеводів, жирів і 
білків.  

Біологічна цінність характеризується високим вмістом калію, кальцію і 
фосфору, поліненасичених жирних кислот (лінолева та ін.) Завдяки хімічній 
природі какао-масла шоколад легко плавиться в роті і добре засвоюється 
організмом. 

 
4.2.2. Сировина для виготовлення шоколаду 

 
Для виготовлення шоколаду використовують такі основні види сировини: 

цукор, какао терте, какао-масло, молоко знежирене сухе, молоко сухе незбиране, 
вершки сухі, горіхи волоські, мигдаль,  фундук, кава натуральна, масло вершкове,  
сіль виварена, пюре фруктово-ягідне, підварки фруктово-ягідні, концентрати 
фосфатидні, рослинні жири тверді, лецитини,  

Основною сировиною для виробництва шоколаду є какао-боби – насіння 
какао-дерева, що росте в тропічних районах земної кулі.  

За походженням какао-боби поділяють на три групи: 
- американські; 
- африканські; 
- азіатські.  

Найменування товарних сортів відповідають назві району їх виробництва, 
країни або порту їх вивозу (Гана, Байя, Камерун, Тринідад і ін) Допускається 
вживання сирих какао-бобів і продуктів з них. 

  За якістю какао-боби поділяють на дві групи: 
- благородні (сортові), що мають ніжний смак і приємний тонкий ароматом з 

безліччю відтінків (Ява, Тринідад і ін); 
- споживчі (ординарні), що мають гіркий, терпкий кислуватий смак і сильний 

аромат (Байя, Пара та ін.); 
  Какао-боби знаходяться в м'якоті плоду какао-дерева по 30–-50 шт., мають 

мигдалеподібну форму, довжину близько 2,5 см. Біб складається з твердого ядра, 
утвореного двома сім'ядолями, зародка (паростка) і твердої оболонки (какао-велли). 

 Свіжозібрані плоди какао-бобів не мають смаку і аромату, характерного для 
шоколаду і какао-порошку, мають гірко-терпкий присмак і бліде забарвлення. Для 
поліпшення смаку і аромату їх піддають на плантаціях ферментації і сушінню. 

 Основними компонентами сухої речовини какао-бобів є жири, алкалоїди – 
теобромін, кофеїн (у незначних кількостях), білки, вуглеводи, дубильні і мінеральні 
речовини, органічні кислоти, ароматичні сполуки та ін. Теобромін становить 0,3–
,5% сухих речовин ядра какао-бобів і 0,5–1% сухих речовин какао-велли. 
Теобромін і кофеїн збуджують серцеву діяльність і нервову систему людини. Однак 
стимулююча дія теоброміну на серцеву діяльність проявляється в більш слабкій і 
м'якій формі, ніж кофеїну. Крім того, теобромін і кофеїн поряд з дубильними 
речовинами обумовлюють гіркий смак какао-бобів. 

  Склад какао-бобів характеризується: вуглеводами, які  представлені 
крохмалем (5–9%), сахарозою (0,5–1,6%), глюкозою і фруктозою;  клітковиною (в 
ядрі – 2,5%, в какао-веллі – 16,5%);  пентозанами ( в ядрі – 1,5%, в какаовеллі – 
6%); вміст білка в ядрі какао-бобів 10,3 –12,5%, в какао-веллі – 13,5%. 
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У процесі технологічної обробки з какао-бобів отримують основні 
напівфабрикати: какао терте, масло какао і какао-макуху. Какао терте і масло какао 
з цукровою пудрою використовують для приготування шоколаду; з какао-макухи 
отримують какао-порошок. 

Какао-порошок – продукт,отриманий із частково знежиреної розтертої маси 
обсмажених ядер какао-бобів в результаті тонкого її подрібнення. Какао-порошок 
розділяють в залежності від обробки на два види: препарований (оброблений 
лугами) і не препарований. 

Залежно від ступеня віджиму жиру від какао-маси какао-порошок поділяють 
на жирний (з вмістом жиру понад 17%) і з зниженим вмістом жиру (не менше 14%). 
Застосовують какао-порошок для виготовлення напою у вигляді водної або водно-
молочної тонко дисперсної суспензії. 

До складу какао-порошків входить 14–22% жиру, 23–25% білку, 20–25% 
крохмалю, близько 6% золи (в обробленому лугами до 9%). 

Какао-масло є особливо цінною складовою частиною бобів (51–54%). Воно 
належить до групи твердих жирів і міститься, головним чином, в ядрі. Какао-масло 
складається в основному з жирних кислот – пальмітинової, стеаринової, олеїнової. 
За температури 25 °С – масло рідке, тому в роті людини масло плавиться без 
залишку. Завдяки цим властивостям какао-масла шоколад, будучи твердим і 
тендітним продуктом, легко розплавляється під час споживання, без відчуття 
сальності. 

 
4.2.3. Стадії виробництва шоколаду 

 
Технологічна схема виробництва шоколаду (рисунок 4.3) включає наступні 

стадії: 
- сортування какао-бобів;  
- термічне оброблення какао-бобів;  
- подрібнення какао-бобів; 
- подрібнення какао-крупки;  
- темперування і зберігання какао тертого;  
- пресування какао тертого: отримання макухи і какао-масла;  
- зберігання какао-масла;  
- змішування шоколадної маси;; 
- подрібнення шоколадної маси  
- розведення шоколадної маси какао-маслом;  
- введення фосфатного концентрату; 
- гомогенізація шоколадної маси; 
- коншування шоколадної маси;  
- зберігання шоколадної маси;  
- темперування шоколаду; 
- формування шоколадних плиток; 
- упаковка та маркування. 

 
Технологічний процес виробництва шоколаду починається із переробки какао-

бобів.   
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Рисунок 4.3.  Принципова схема виробництва шоколаду 
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Сортування какао-бобів  
 
Сортування какао-бобів проводиться з метою очищення какао-бобів від 

сторонніх домішок і відокремлення пошкоджених надломлених зерен. Очищення і 
сортування бобів здійснюють на очищувально-сортувальних машинах з аспі-
раційними і ситовими пристроями. В очищувально-сортувальних машинах какао-
боби щітковими пристроями або струменем повітря очищуються від зайвих домі-
шок, які збираються в циклонах. Очищені боби надходять до системи сит із 
отворами різних розмірів, на яких спочатку відокремлюються спарені боби, великі, 
поламані, невиповнені і подрібнені. Очищені і розсортовані какао-боби виводять із 
машини транспортерами. 

Сортування какао-бобів, відокремлення їх від пилу та сторонніх домішок 
проводять в окремих, ізольованих від основного виробництва приміщеннях.  

З метою поліпшення якості шоколаду і какао-порошку за використання 
низькосортних какао-бобів їх після очищення і сортування миють водою кімнатної 
температури. Вимиті боби сушать у спеціальних сушарках за температури 80–90 °С 
протягом 35–40 хв. до вологості 3–4%.  

Вихід какао-бобів складає в середньому 97%, 2,7% становлять спарені і ламані, 
які використовують у виробництві. Відходи, які не використовуються складають 
0,3–1,0%. На подальшу переробку какао-боби подають окремими сортами або в 
певних композиціях різних сортів у відповідності з діючими рецептурами. Це 
обумовлено тим, що какао-боби різного походження мають значні відмінності за 
якістю (смаковим і ароматичним показниками).  

 
Термічне оброблення какао-бобів 
 
Термічне оброблення какао-бобів – одна з основних операцій, що впливає на 

якість шоколадних виробів, у процесі якого в них проходить ряд фізико-хімічних 
змін, в результаті яких істотно змінюються склад і властивості какао-бобів. Її 
проводять по-різному в залежності від властивостей кожної партії какао-бобів (їх 
сорту, якості ферментації, вологості, розмірів), а також від того, для якої мети вони 
призначені. Наприклад: високоякісні боби з тонким характерним ароматом, 
обробляють в більш м'якому режимі, щоб не втратити цінних ароматичних 
речовин, а боби, недостатньо ферментовані, піддають термічній обробці в більш 
жорсткому режимі (за більш високихтемператур). Боби, призначені для 
виготовлення какао-порошку, обробляють за вищих температур, ніж для шоколаду. 

Масова частка сухих речовин під час термічної обробки підвищується від 92 –
94 до 97–98,5%. Внаслідок цього оболонка (какао-велла) стає твердою, пористою і 
крихкою (температура її досягає 135 °С), легко відділяється від ядра, так як 
послаблюється її зв'язок з ним. Саме ядро після втрати більшої частини води також 
стає більш крихким і легше подрібнюється. Поліпшується смак какао-бобів і 
розвивається характерний аромат. Це є наслідком хімічних змін, що відбуваються 
практично в усіх складових какао-бобів під час обсмажування. Смак, колір і аромат 
залежить як від сортових і видових особливостей какао-бобів, так і від умов 
термічної обробки, проведення її в оптимальних умовах. Поліпшення ароматичних 
властивостей під час обсмажування є наслідком хімічних перетворень, в першу 
чергу дубильних речовин, знижується вміст розчинних дубильних речовин, 
внаслідок чого зменшується терпкий смак, властивий необсмаженим какао-бобам, і 
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з'являється гіркуватий приємний присмак, властивий шоколадним виробам. 
Поліпшення смакових якостей какао-бобів під час обсмажування є також наслідком 
видалення частини летких кислот, головним чином оцтової. Загальний вміст кислот 
знижується, кислий смак сирих какао-бобів в значній мірі зменшується, що 
об'єктивно підтверджується зниженням титрованої кислотності приблизно на 1,5 °. 

Під час обсмажування утворюється ряд речовин, які надають какао-бобам 
приємний аромат,  що обумовлено реакцією амінокислот з цурками. У результаті  
знижується вміст вільних амінокислот і редукуючих цукрів, особливо глюкози і 
фруктози, утворюються різні леткі органічні сполуки, в їх числі альдегіди, що 
сприяють створенню аромату, і нелеткі компоненти (меланоїдіни), що впливають 
на смак і аромат.  

 Під час обсмажування також відбувається перехід частини крохмалю з бобів 
після часткової клейстеризації з нерозчинної в розчинну форму, тобто крохмаль 
гідролізується (декстринізується). За більш високих температур відбувається 
зневоднення набряклих зерен крохмалю. Спостерігається також перехід деякої 
кількості какао-масла в какао-веллу. Причому за м'яких режимів обсмажування в 
какао-веллу переходить близько 0,1% какао-масла, а за жорстких (високій 
температурі), більшої тривалості та повільному охолодженні ця величина може 
бути навіть більше 1%. Щоб уникнути таких втрат какао-масла, на деяких 
підприємствах обсмажують не какао-боби, а какао-крупку, відокремлену 
попередньо від оболонки.  

Термічна обробка какао-крупки дозволяє підвищити її якість, так як під час 
обсмажування какао-боби нерівномірно прогріваються по товщині. Зовнішні шарі 
прогріваються значно інтенсивніше, ніж внутрішні. Таким чином, зовнішні шарі 
пересмажуються, а внутрішні обробляються недостатньо. Якщо ж обсмажувати 
какао-крупку, то якість термічної обробки значно підвищується. Якість 
обсмажування какао-бобів залежить від їх однорідності і ретельності проведення 
попередньої операції (сортування).  Після термічної обробки какао-боби як можна 
швидше охолоджують до температури близько 30 °С. Після охолодження процеси 
хімічних змін в какао-бобах сповільнюються або припиняються, припиняється 
перехід какао-масла в какао-веллу. Перспективним способом обсмаження какао-
бобів є радіаційний спосіб нагрівання (інфрачервоне випромінювання). За такої 
обробки какао-бобів відбувається проникнення теплових променів всередину 
продукту, що сприяє більш рівномірному розподілу температури по всьому об'єму. 
Це дозволяє інтенсифікувати процес обсмажування, поліпшити технологічні 
властивості і якість какао-бобів. 

Термічне оброблення какао-бобів на сучасних підприємствах здійснюється в 
апаратах безперервної дії повітрям, нагрітим до температури 130–170 °С протягом 
23–50 хв., температура  какао-бобів не повинна перевищувати   120 °С. Після 
термічного оброблення какао-боби якнайшвидше охолоджують до температури 
близько 30 °С і подають на наступну операцію. 

 
Подрібнення какао-бобів 
 
Після термічного оброблення і охолодження какао-боби подають у 

подрібнюльно-сортувальну машину, на якій здійснюється подрібнення бобів, 
розподіл отриманої крупки за розмірами та відокремлення какао-велли.  
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Хімічний склад і харчова цінність ядра какао-бобу і оболонки відрізняються. 
остання містить тільки 3  –5% жиру і 13–18%  клітковини. Попадання в шоколад і 
какао-порошок оболонки погіршує смак і харчову цінність цих продуктів, тому що 
містить значну кількість клітковини, яка  не засвоюється організмом.  У структуру 
какао-боба, крім ядра і оболонки, входить ще й зародок (паросток), який 
відокремлюється від ядра. В обсмажених какао-бобах він становить за масою 0,8–
0,9%.  Зародок  більш твердий, ніж ядро, і набагато важче подрібнюється на 
вальцевих млинах 

Основними робочими органами машини є подрібнювальний механізм, ситова 
рама із зворотно-поступальним рухом, вентилятор, магніти і  шнек. 
Подрібнювальний механізм виконано у вигляді двох рифлених валків або двох 
дисків з рифленою поверхнею, ситова рама складається з набору сит з чарунками 
розмірами від 0,75 до 8 мм. 

Какао-боби  норією подаються до подрібнювального механізму, перед яким 
встановлено магніти, боби подрібнюються, утворюється суміш крупки ядра, части-
нок какао-велли і паростків. Суміш надходить до сита розподіляється за розмірами,  
за допомогою повітряної сепарації від крупки відділяється какао-велла. Не-
подрібнені какао-боби сходять з сита і шнеком подаються на повторне 
подрібнення. В результаті подрібнення важливо отримати чисту крупку з вмістом 
какао-велли не більше 1,5%. Вихід крупки становить 81–83% по відношенню до 
несортованих какао-бобів. 

Отриману крупку із сирих, підсушених і мало обсмажених какао-бобів 
піддають термічній обробці. В цьому випадку всі процеси протікають більш 
інтенсивно, крупка швидше і  рівномірніше  прогрівається,  тривалість процесу 
значно скорочується,  зменшується різниця температур внутрішніх і поверхневих 
частин. Відбувається більш інтенсивне видалення вологи і летких органічних 
кислот, інтенсифікуються зміни з дубильними речовинами, смак і аромат 
обсмаженої какао-крупки поліпшується. Оптимальна температура для інтенсивних 
хімічних перетворень  термічної обробки какао-крупки значно нижче (112–114 °С),  
ліквідуються можливі втрати какао-масла. Однак, збільшуються втрати в результаті 
винесення продукту з теплоносієм. 

 
Подрібнення какао-крупки 
 
Під час подрібнення какао-крупки руйнується клітинна тканина, що полегшує 

звільнення із клітин какао-масла. В результаті цього утворюється напівфабрикат ‒ 
какао терте, яке в розігрітому стані (вище 35–40 °С) – суспензія, що складається з 
двох фаз: рідкої – какао-масла і твердої – дрібніших частинок клітинної тканини 
какао-бобів. 

Про ефективність процесу розмелювання какао-крупки свідчить в'язкість какао 
тертого і дисперсність твердої фази (ступеня подрібнення). Ступінь подрібнення в 
шоколадному виробництві оцінюють за часткою частинок розміром менше 35 мкм 
в знежиреній какао-масі. Головними якісними характеристиками какао тертого є 
його в'язкість, ступінь подрібнення та масова частка жиру і вологи. Під час  
розмелювання какао-крупки, відбуваються деякі хімічні зміни її складу. 
Інтенсивність цих процесів значною мірою залежить від температури, 
зменшуються вологість і титрована кислотність, а також частка дубильних речовин, 
посилюється темно-коричневе забарвлення і знижується гіркий терпкий смак. 
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В'язкість какао тертого в значній мірі залежить від вологості. Зі збільшенням 
вологості в'язкість відчутно підвищується. Наприклад:  за збільшення масової 
частки вологи від 2,5 до 3,5% в'язкість збільшується в 1,5 рази. 

Какао терте – суспензія компонентів різної щільності,  здатної до 
розшарування. Під час зберігання в рідкому стані верхні шари збагачуються жиром, 
а нижні – твердими частинками. Цей процес іде інтенсивніше, якщо какао терте 
містить більш великі частки. З підвищенням ступеня подрібнення здатність до 
розшаровування зменшується. Щоб запобігти розшаруванню, какао терте 
зберігають у ємностях з обігрівом, обладнаних мішалками. Какао терте твердіє за 
температури близько 20 °С.  

Процес подрібнення какао-крупки здійснюється в машинах різних типів: 
вальцевих, штифтових, кулькових та комбінованих. У процесі подрібнення какао-
крупки, в результаті інтенсивного тертя какао терте розігрівається і перетворюється 
на легкоплинну масу, яка легко транспортується насосами. Після подрібнення 
вологість какао тертого становить 2–2,5%, дисперсність твердої фази – 90–95% 
частин розміром менше 30 мкм. 

 
Темперування і зберігання какао тертого 
 
Какао терте зберігають у темперувальних збірниках місткістю від 2 до 10 тон, 

які оснащені мішалками, сорочками для обігрівання та пристроями контролю та 
регулювання температури. В цих збірниках какао терте нагрівають  і зберігають за 
безперервного перемішування для попередження розшарування. Збірники 
вивантажують за допомогою встановленого насосу. 

Какао терте використовують для приготування шоколадної маси і для 
одержання какао-масла, яке є другим основним компонентом шоколадного 
виробництва. 

Наступні дві операції відносяться до стадії – отримання какао-масла. 
 
Пресування какао тертого 
 
Какао-масло отримують пресуванням какао тертого. Процес пресування 

здійснюється на гідравлічних пресах: вертикальних напівавтоматичних шести 
чашкових або горизонтальних автоматичних дванадцяти чашкових. Сучасні преси 
продуктивно працюють, якщо вологість какао тертого не перевищує 1,5%. Це 
полегшує роботу преса, скорочує цикл пресування, збільшує вихід масла і створює 
можливість одержання макухи з вмістом какао-масла 9–11%. 

Процес пресування проходить за температури  какао тертого і какао масла 
близько 100 0С і тиску до 4,5 - 5,5 МПа. Цикл пресування ‒ від 15 до 40 хв., залежно 
від залишків жиру в макусі, яка використовується для одержання какао-порошку 
товарного і виробничого. 

 
Зберігання какао-масла 
 
Какао-масло від пресів надходить у великі місткості з сорочками, в яких збері-

гається за температури 50–60 °С. Какао-масло, призначене для медичних потреб, 
ретельно фільтрують для відокремлення дрібних частинок какао тертого. 
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Отримання какао-порошку 
 
Макуха какао, отримана після пресування, в гарячому стані транспортером 

подається на грубе подрібнення в макуходробарку, охолоджується і подається в 
проміжні бункери для зберігання. 

Подрібнення макухи какао в порошкоподібний стан проводиться на різних 
видах  розтиральних пристроях, де здійснюються такі технологічні операції: 
подрібнення макухи, охолодження порошкоподібного продукту, відокремлення 
дрібних фракцій і повернення грубих фракцій на повторне подрібнення. Для цього 
використовують установки двох типів: із ситовими пристроями для розподілу 
продукту за розмірами та з повітряною сепарацією. Шматочки макухи з 
температурою 35–40 °С потрапляють на подрібнення в дезінтегратор, звідки 
потоком повітря надходять у систему охолодження, де завдяки низькій температурі 
продукт миттєво охолоджується. Суміш какао-порошку і повітря, яке виходить із 
системи охолодження, потрапляє в сепаратор, в якому відокремлюються великі 
частинки, які спрямовують на повторне подрібнення. Дрібні частинки какао-по-
рошку потоком повітря спрямовуються до циклону, де від повітря відокремлюється 
продукт. 

Какао-порошок – це високодисперсний продукт, основна маса часток якого (до 
80%) має розміри, менші 35 мкм. Вологість какао-порошку ‒ близько 5%. 
Розрізняють товарний (для продажу) і виробничий, що використовується для 
добавок, какао-порошок. 

 
Приготування шоколадної маси 
 
Шоколадна маса – тонкоподрібнена кондитерська маса, отримана 

змішуванням какао тертого з какао маслом, цукром та іншими компонентами, які 
використовуються для виробництва шоколадних виробів. 

Шоколадна маса є основним напівфабрикатом, із якого відливанням у  форми з 
наступним охолодженням отримують шоколад. Шоколадна маса призначена для 
глазурування цукерок, карамелі, мармеладу, тортів та інших виробів, називається 
шоколадною глазур'ю (поливою). 

Основними компонентами шоколадної маси є какао терте, какао-масло та 
цукрова пудра. Крім цих основних компонентів, у шоколадну масу входять різні 
добавки, передбачені рецептурами для різноманітності смакових і поживних 
властивостей шоколаду. Як добавки найбільш широко застосовують сухе молоко, 
сухі вершки, терті горіхи ядра  мигдалю і т. п. Як ароматизатори у шоколадні маси 
вводять ванілін або ванільну есенцію. Крім цього, в рецептуру шоколадних мас 
входить соєвий фосфатидний концентрат, який вводять з метою зниження в'язкості 
маси і відповідно зниження витрати какао-масла. Масова частка фосфатидного 
концентрату складає 0,4% . В деякі сорти шоколаду вводять смакові добавки кави, 
кориці, екстракту чаю, спирту і т. п. 

Шоколадна маса в розігрітому стані – це гомогенна однорідна маса з 
визначеною в'язкістю, високоструктурована дисперсна система, яка складається з 
двох фаз: дисперсійної ‒ какао-масла і дисперсної ‒ мікрокристалів цукрової пудри, 
частинок ядер какао-бобів, сухого молока, горіхів, кави тощо. 

Якість і технологічні властивості шоколадної маси частіше характеризуються 
в'язкістю і дисперсністю твердої фази. В'язкість значною мірою зумовлює 
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технологічні властивості, за якої найкраще здійснюються процеси формування 
шоколаду і глазурування виробів. Дисперсність твердої фази характеризує смакові 
якості шоколаду і його структуру. 

Технологічний процес приготування шоколадних мас є досить важливим, 
оскільки якість шоколадних мас зумовлює якість шоколаду. У процесі 
виготовлення та оброблення шоколадних мас складаються та проявляються смакові 
та ароматичні особливості шоколаду. 

Подрібнення цукру-піску. Для приготування шоколаду переробляється значна 
кількість цукру-піску, який заздалегідь подрібнюється до стану цукрової пудри. 
Вологість цукру-піску не повинна перевищувати 0,15%, за безтарного зберігання 
вологість становить 0,02–0,04%.  Цукор-пісок просіюють вібраційними ситами, а 
потім подрібнюють на різних типах молоткових дробарок або дезінтеграторах. 
Іноді цукрову пудру одержують безпосередньо на рецептурно-змішувальній 
станції. 

Змішування. Виготовлення шоколадної маси починають із дозування 
компонентів, передбачених рецептурою. В першу чергу надходить до змішувача 
какао терте, потім цукрова пудра та інші добавки, а в останню чергу заванта-
жується масло. Основним призначенням процесу змішування є ретельне рівномірне 
перемішування всіх складових частин з метою одержання однорідної пластичної 
тістоподібної маси. Змішування значно впливає на наступний процес подрібнення 
шоколадної маси. Рівномірно перемішана шоколадна маса значно краще 
подрібнюється. 

Какао-масло вводять не повністю, а з розрахунку, щоб масова частка жиру 
шоколадної маси після змішування була 26–29%,  маса з повним рецептурним 
вмістом жиру 32–36% має рідку консистенцію і не може бути ефективно оброблена 
на вальцевих млинах. Частину какао-масла вводять на стадії розведення після 
вальцювання.  

Змішують масу за температури 40–45°С, какао терте і какао-масло знаходяться 
в рідкому стані. Тривалість змішування (15–30 хв.) залежить від кількості маси, що 
перемішується. Отримана в результаті змішування шоколадна маса пластична і всі 
тверді частинки цукру, какао тертого і добавок рівномірно розподілені в рідкій фазі 
(какао-масло). Якість перемішування всіх компонентів рецептури (однорідність 
отриманої маси) має великий вплив на правильне проведення подальшого процесу 
подрібнення і якість виготовленого шоколаду.  

Змішування здійснюється в змішувачах (міксерах, меланжерах) періодичної дії 
протягом 30 хв. або в змішувачах безперервної дії з механізованим завантаженням 
компонентів та з безперервним вивантаженням готової маси. 

Подрібнення шоколадної маси. Основним призначенням процесу подрібнення 
шоколадної маси є подрібнення твердої фази ‒ цукру, какао тертого, горіхів, сухого 
молока та ін. розтиранням до частинок необхідного розміру. Шоколадну масу 
подрібнюють на швидкохідних багатовалкових млинах. Валки п'ятивалкових 
млинів мають однакові розміри як за діаметром, так і за довжиною, але 
обертаються з різними швидкостями. Шоколадна маса з валка на валок передається 
знизу догори. Нижній, перший, валок має частоту обертання 20–30 хв-1, а останній, 
п'ятий ‒ 206 хв-1.  

У процесі подрібнення шоколадна маса із бункера потрапляє у проміжок між 
першим і другим валком, намащується та розподіляється по всіх поверхні валка, 
передається у проміжок між другим і третім валком і завдяки більшій швидкості 
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обертання наступних валків захоплюється та розтирається, проходячи в зазорі між 
валками. Дисперсність отриманої шоколадної маси залежить головним чином від 
правильного налагодження та регулювання млина, а також від підготовки маси на 
стадії змішування рецептурних компонентів. 

Під час подрібнення шоколадна маса набуває тістоподібного вигляду. 
Просуваючись по валках тверді частинки подрібнюються, різко збільшується їх 
сумарна поверхня і маса стає порошкоподібною. Така зміна виникає в результаті 
того, що в шоколадній масі міститься какао-масло, яке розподіляється по значно 
збільшеній сумарній поверхні маси та набуває форми тонкої плівки, що приводить 
до висихання маси. 

Розведення шоколадної маси какао-маслом. Подрібнена шоколадна маса  
перемішується, розводиться какао-маслом і переходить із порошкоподібного стану 
в рідкий. 

Операцію розведення шоколадної маси проводять в машинах різної 
конструкції: місильні машини, коншмашини та ін. Розведення шоколадної маси без 
добавок ведуть за температури 60–70 °С, а з добавками – за температури 45–55 °С. 
Спочатку завантажують в машину какао-масло з такого розрахунку, щоб масова 
частка жиру в масі стала 30–31%, потім вводять провальцьовану порошкоподібну 
масу та перемішують. Шоколадна маса перетворюється в пластичну тістоподібну 
масу, додають попередньо змішаний з какао-маслом у співвідношенні 1:1 
розріджувач. Через 30хв. перемішування додають залишок, передбачений 
рецептурою какао-масла. Приготована таким чином шоколадна маса набуває рідкої 
консистенції, її можна перекачувати насосом.  

Введення фосфатного концентрату. У процесі перемішування вводиться 
соєвий фосфатидний концентрат – це поверхнево-активна речовина для зменшення 
в’язкості  шоколадної  маси. 

Додавання 0,5% фосфатидів знижує в'язкість шоколадної маси на ту ж 
величину, що і додаткове введення 3% какао-масла.  Найчастіше в шоколадному 
виробництві використовують соєвий фосфатидний концентрат. Крім какао-масла і 
розріджувача для звичайного шоколаду додають такі компоненти рецептури як 
ванілін, есенція, і т. п.,  для десертного шоколаду їх додають в коншмашину. 
Подрібнені горіхи і вафлі, цукати і інші компоненти рецептури додають в 
шоколадну масу безпосередньо перед формуванням. 

Гомогенізація шоколадної маси. Процес гомогенізації полягає в одержанні 
однорідної маси, руйнування її структури, рівномірний розподіл твердих 
найдрібніших частинок у какао-маслі і зменшення в'язкості. Гомогенізація маси 
може здійснюватись на тому ж самому обладнанні, в якому проходило розведення 
шоколадної маси какао-маслом, в коншмашинах, в емульгаторах безперервної дії. 
Цей процес здійснюють за температури 60–70 °С для маси без добавок і для 
шоколадної глазурі і за температури 45–50 °С для маси з добавками молока, горіхів 
тощо. 

Коншування шоколадної маси. Шоколадну масу, призначену для приготування 
десертного шоколаду, піддають тривалому процесу коншування – механічному 
обробленню в спеціальних машинах. Крім механічних і теплових впливів під час 
коншування, підігріта шоколадна маса інтенсивно стикається з повітрям.  

У результаті перемішування за підвищеної температури частина вологи 
випаровується, знижується вологість маси.  Зниження вологості веде до істотного 
зменшення в'язкості і дисперсності, збільшення однорідності маси.  Під час 
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коншування значно зменшується вміст летких кислот, сполук з різким запахом і 
йде окислення дубильних речовин. Ці процеси сприяють значному поліпшенню 
смаку і аромату. Пом'якшується гіркий і терпкий смак і в масі розвивається тонкий 
яскраво виражений, приємний аромат, властивий шоколаду. 

Кожне корито машини прикрите відкидною кришкою на шарнірах. Машину 
завантажують зверху, а розвантажують, відкачуючи масу насосом через нижній 
зливний отвір. Обробку шоколадних мас без добавок проводять за температури 55–
70 °С, а мас, що містять молоко – 45–55 °С. Тривалість процесу 72 год. 

На великих підприємствах все ширше застосовують інший тип машин – 
ротаційні.  У деяких конструкціях цих машин передбачені герметично закриті 
кришки з отворами, що з'єднуються з вакуум-насосом. Такий пристрій дозволяє 
прискорити видалення з оброблюваної шоколадної маси вологи і сприяє 
звільненню її від летких кислот та інших речовин. Внаслідок більш високих 
швидкостей, які надаються шоколадній масі, і більш енергійного її змішування з 
повітрям значно скорочується час, необхідний для завершення обробки шоколадної 
маси. Тривалість процесу в таких машинах завдяки цьому може бути знижена до 48 
год.. Якість шоколаду в цілому значно покращується.   

Зберігання шоколадної маси. Шоколадні маси всіх видів після оброблення 
перекачуються в місткості для зберігання, в яких температура маси постійно 
витримується  42–45 °С. З них шоколадну масу вибирають для подальших 
виробничих операцій. 

Темперування шоколадної маси. Шоколад з шоколадної маси одержують 
відливанням у  форми з наступним охолодженням, в результаті чого шоколад у 
готовому вигляді має тверду, ламку, специфічну структуру, що характерна тільки 
для шоколаду. 

Така структура утворюється за рахунок кристалізації какао-масла, яке має 
температуру плавлення 33–34 °С, тобто нижче температури тіла людини. Тому 
шоколад легко плавиться в роті. Какао-масло досить чутливе до найменших змін 
температури, тому процес підготовки шоколадної маси до формування, сам процес 
формування і охолодження  здійснюється у  визначених температурних режимах. 

Основою процесу формування є кристалізація какао-масла. Це складний 
процес. Його складність зумовлена наявністю у какао-масла поліморфізму. 
Поліморфізмом називають здатність твердого тіла за незмінного хімічного складу 
існувати у двох або декількох кристалічних структурах. Внаслідок поліморфізму 
какао-масло під час охолодження кристалізується в різних кристалічних 
структурах, що мають різні фізичні властивості. Такі структури прийнято 
позначати грецькими буквами (α, β, γ т.д.). Для какао-масла відомі чотири різні 
структури, які позначають символами γ, α, β' і β. Крім цих головних форм, какао-
масло здатне утворювати ще кілька форм. Усі ці форми мають різні кристалічні 
структури, інші фізичні властивості, температуру плавлення, щільність і т. д. 

 Перехід однієї поліморфної форми в іншу відбувається під впливом певних 
температурних умов.  Тригліцериду какао-масла властиво перетворення різних 
форм за схемою γ→ α→ β'→ β. Форма β найбільш стійка і тому без розплавлення в 
інші форми не переходить. Найменшу температуру плавлення має γ-форма. Цю 
форму можна отримати за різкого охолодження до 18 °С. Какао-масло, 
перебуваючи в γ-модифікації, має найменшу щільність і крихкість. За повільного 
нагрівання какао-масло, що знаходиться в γ-формі, розм'якшується, в ньому 
відбувається кристалізація і перехід в наступну кристалічну α-форму. Поліморфне 
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перетворення в α-форму відбувається за температури 23,5  –25,5 °С. Подальше 
нагрівання до температури 28 °С призводить до перетворення в β'-форму. Найбільш 
високоплавкі кристали властиві стабільній β-формі. Перехід в цю модифікацію 
відбувається за температури 30 °С. 

Ефективність темперування в значній мірі обумовлена інтенсивністю 
перемішування шоколадної маси в тонкому шарі, маса більш рівномірно 
охолоджується, руйнуються конгломерати, які можуть утворитися з твердих 
частинок цукру і какао під час кристалізації какао-масла і надавати шоколаду 
грубий смак. Крім того, під час перемішування утворюються центри кристалізації, 
які рівномірно розподіляються по всій масі. 

 Під час зберігання шоколаду, відформованого без ретельного темперування, 
на поверхні плиток утворюється сірий наліт, що нагадує цвіль. Це явище отримало 
назву жирового посивіння шоколаду. Воно є наслідком перетворення нестабільних 
форм какао-масла в стабільну β-форму з виділенням великих кристалів какао-масла 
на поверхні і всередині плитки або глазуровані шоколадом цукерки. Частка какао-
масла в поверхневих шарах шоколаду трохи збільшується. Харчові та поживні 
властивості шоколаду зберігаються, але у зв'язку з неприємним зовнішнім 
виглядом і грубим смаком погано темперований шоколад є браком. Жирове 
посивіння (сірий наліт) з'являється не відразу під час виготовлення, а через деякий 
час. 

 На темперування шоколадна маса має надходити вже частково охолодженою 
до температури 40–45 °С. Власне процес темперування шоколадної маси полягає в 
порівняно швидкому охолодженні її від температури 40–45 до 33 °С, а потім 
поступового повільного охолодження до 30±1 °С, яке супроводжується ретельним 
перемішуванням. Темперування молочної шоколадної маси проводять за трохи 
зниженої температури (27–28 °С). 

Оптимальна температура темперування шоколадної маси залежить певною 
мірою від температури навколишнього повітря. Чим нижче температура 
приміщення,  де проводиться відливання шоколаду у форми, тим вища має бути 
температура шоколадної маси і навпаки. 

Темперування шоколадної маси здійснюється в автоматичних темперувальних 
машинах безперервної дії. До одержання необхідної температури машина працює 
за замкненим циклом, після досягнення потрібної температури шоколадна маса 
подається на формування. Перед формуванням шоколадна маса повинна бути 
профільтрована через спеціальні фільтрувальні пристрої. 

Формування шоколаду. Плитковий шоколад без начинки формують на 
агрегатах безперервної дії, які складаються з ряду сполучених машин, які  
працюють синхронно. 

Процес здійснюється в такій послідовності. Відтемперована шоколадна маса із 
темперувальної машини потрапляє у лійку відливальної машини, із якої дозується в 
форми. Форми закріплені на ланцюговому транспортері підігріваються та пода-
ються до відливальної машини, заповнюються шоколадною масою, рухаються на 
вібротранспортері для розподілу маси по формі і надходять до охолоджувальної 
шафи. Процес охолодження триває 20–25 хв. За цей час відбувається кристалізація 
какао-масла і затвердіння шоколадної маси. На виході із охолоджувальної шафи 
форми перевертаються, плитки випадають на транспортер і подаються на 
загортання. 
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Формування пористого шоколаду доповнюється операцією оброблення 
шоколадної маси під вакуумом після розподілу її по формі з одночасним незначним 
охолодженням. 

 Під час формування шоколаду з начинкою шоколадна маса заливається у 
форми, які подаються на вібротранспортер, потім перевертаються, частина маси з 
них витікає, потім форми знову перевертаються і потрапляють в охолоджувальну 
шафу. Загусла на поверхні форми шоколадна маса є формочкою, в яку заливаються 
дозувальними пристроями різні начинки. Форми проходять через другу шафу для 
охолодження начинки і потрапляють під пристрій, який заповнює форму шо-
коладною масою для утворення дна плитки. Після цього форми проходять через 
третю охолоджувальну шафу і готові плитки з начинкою виймаються із форм.  

Всі плитки шоколаду загортаються на машинах в алюмінієву фольгу та 
етикетку. Загорнені плитки складають в картонні футляри або ящики з гофрованого 
картону. Шоколад є продуктом тривалого зберігання. Шоколад без добавок має 
гарантійний термін зберігання 6 місяців за температури (18+3) °С, а шоколад з 
добавками ‒ 3 місяці. Термін зберігання какао-порошку за цих самих умов ‒ 6 
місяців. У процесі зберігання шоколад особливо чутливий до впливу температури.  

 
Пакування і маркування 
 
Штучний шоколад в плитках загортають у фольгу і етикетку або в художньо 

оформлену фольгу. Плитки масою менше 50 г допускається загортати в фольгу і 
наклеювати поясок замість етикетки. Шоколадні медалі загортають у фольгу. 
Шоколадки з начинками загортають у вигляді батонів в фольгу і етикетку. 
Шоколадні фігури загортають у художньо оформлену фольгу або полімерні плівки. 

 Якщо використовується фольга або полімерна плівка без художнього 
оформлення на штучні фігури наклеюють поясок. На вагові шоколадні фігури 
допускається наклеювати або вкладати всередину упаковки ярлик з нанесеним 
товарним знаком. 

«Сюрпризи» для шоколадних фігур повинні відповідати санітарно-гігієнічним 
нормам і вкладатися в загорнутому вигляді. 

 Загорнутий шоколад у вигляді плиток упаковують в ящики з гофрованого 
картону масою нетто не більше 5 кг, коробки або пачки з картону не більше 3 кг з 
подальшим пакуванням в дощаті ящики. 

 Шоколад з начинкою у вигляді батонів пакують в ящики масою нетто не 
більше 13 кг, шоколадні фігури – в ящики масою нетто не більше 6 кг. 

 Ваговий шоколад пакують рядами в ящики з гофрованого картону масою 
нетто не більше 12 кг, перестилаючи ряди пергаментом, парафінованим папером 
або целофаном. Фасований шоколад пакують в дощаті чи фанерні ящики масою 
нетто не більше 15 кг. 

 
4.2.4. Машинно-апаратурна схема  виробництва шоколаду 

 
Виконання початкових стадій технологічного процесу здійснюється за 

допомогою комплексу обладнання для первинної переробки какао-бобів: дозатори, 
машини для очищення, сортування і просіювання какао-бобів, обсмажувальні  
апарати, подрібнювально-очищувальні машини для отримання какао-крупки, 
млини, місткості і системи транспортування сипких і рідких продуктів. 
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Комплекс обладнання для виробництва какао-масла і какао-порошку включає 
дозатори, гідравлічні преси, валковий млин, розмелювальний агрегат, фасувальні 
машини та транспортувальні пристрої. 

Для приготування шоколадних мас застосовується комплекс обладнання, що 
містить мікромлин для цукру, установку рецептурно-змішувача, п´ятивалкові 
млини, конш-машини, а також дозатори компонентів, транспортувальні пристрої і 
витратні місткості. 

Комплекс обладнання  для формування забезпечує формування шоколаду і 
містить темперувальну машину, відливальний агрегат, вібраційний конвеєр і 
охолоджувальну шафу. 

Завершальні операції виробництва виконуються машинами для індивідуальної 
і групової упаковки шоколадних плиток. 

На рисунку 4.4 показана машинно-апаратурна схема лінії виробництва 
плиткового шоколаду і какао-порошку. 

Какао-боби вивантажують з витратних бункерів  і подають конвеєром  на 
зважування автоматичними вагами і накопичуються в бункері. Далі боби 
поступають в очищувально-сортувальну машину, в якій очищаються від сторонніх 
домішок і сортуються за розмірами. 

Відсортовані какао-боби вивантажують через магнітний уловлювач і норією  
подають в проміжний бункер  для передачі на термічну обробку. Подрібненіі і 
здвоєні какао-боби накопичують в окремих бункерах, щоб забезпечити надалі 
спеціальні режими їх термічної обробки. 

В обсмажувальний апарат  какао-боби подаються з бункера живильником. 
Обсмажені какао-боби піддаються швидкому охолодженню до температури 25–30 
°С. 

Далі боби норією  завантажуються в подрібнювально-очищувально-
сортувальну машину, в якій вони подрібнюються на шматочки розміром від 0,75 до 
8 мм. Подрібнена суміш складається з шматочків ядра – какао-крупки і какао-вели. 
Подрібнену суміш ділять на ситах на декілька фракцій для повнішого відділення 
крупки від какао-вели. 

Крупка і какао-вела однакового розміру мають різну парусність, тому в 
аспіраційних каналах за допомогою повітряного потоку від крупки відділяється 
какао-вела. У фракціях з дрібними розмірами крупки і какао-вели повного 
розділення  досягти важко. Вихід какао-крупки повинен складати не менше 87% 
обсмажених какао-бобів. 
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Рисунок 4.4. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва шоколаду 
і какао-порошку: 

1 – витратні бункери;  2 – конвеєр;  3 – автоматичні ваги; 4 – бункер;  5 – очищувально-
сортувальна машина;  6 – норія;  7 – проміжний бункер;  8 – живильник;  9 – 
обсмажувальний апарат;  10 – норія; 11 -подрібнювально-очищувально-сортувальна 
машина;  12 – циклон;  13 – витратний бункер  14 – ударно-штифтовий млин; 15 – дисковий 
млин;   16 –  насос;  17 – кульковий млин;  18 – темперувальний збірник;  19 – збірник;  20 – 
машина для обклеювання коробок в целофан;  21 – машина  для пакування в картонні 
коробки; 22 – збірник; 23 – класифікатор;  24 – шнек; 25 – збірник; 26 – теплообмінний 
апарат 27 – штифтовий млин; 28 – норія;  29 – шнек; 30 – дробарка для макухи;  31 – 
стрічковий конвеєр; 32 – гідравлічний прес; 33 -робочі камери;  34 – дозувальна ємність;  35 
– темперувальний збірник;    36 – ваги; 37 – ємність; 38 – фільтр;  39 – темперувальна 
машина; 40 – темперувальна ємність;  41 – ротаційна конш-машина; 42 – дозатор; 43 – 
конвеєр; 44 – збірник; 45 – п’ятивалковий млин; 46 – конвеєр  зі сталевою стрічкою;  47 – 
дозатор; 48 – витратний бункер;  49 – конвеєр; 50 – дозатор сипких компонентів; 51 – 
живильник  млина;  52 – рецептурний змішувач;  53 – загортальна машина; 54 – стрічковий 
живильник; 55 – охолоджувальний  апарат з ланцюговим конвеєром з формами;  56 – 
вібратор; 57-  відливальна машина. 
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З подрібнювально-очищувально-сортувальної машини какао-вела поступає в 
циклон і після відділення від повітря  вивантажується в мішки і відправляється на 
утилізацію. Какао-крупка пневмотранспортом через магнітний сепаратор подається 
у витратний бункер для виробництва какао тертого. 

 Какао-боби містять какао-масло, білкові речовини і крохмальні зерна. Какао-
крупка послідовно подрібнюється на трьох млинах: ударно-штифтовому, де 
піддається попередньому подрібненню, на дисковому відбувається розтирання між 
дисками і   в кульковому – тонке подрібнення, куди грубодисперсне какао-терте 
нагнітається насосом. Готова терта маса збирається в темперувальний збірник, з 
якого може перекачуватися насосом або в збірник  для отримання какао-масла і 
какао-порошку, або в збірник  для виробництва шоколаду. 

Какао терте, призначене для отримання какао-масла, зберігається в 
темперувальному збірнику за температури 85–90 °С не менше 8 год. В результаті 
багатогодинного вимішування і нагрівання вологість какао тертого знижується до 
1,5%, зменшується його в'язкість і полегшується відділення какао-масла. 

Із збірника  какао терте насосом перекачується в дозувальну ємність, з  якої по 
трубопроводах із зворотними клапанами какао терте поступає в робочі камери 
гідравлічного преса. Пресування ведуть за температури какао тертого 90–95 °С. 
Тривалість пресування від 15 до 20 хв. за підвищеного тиску в кінці пресування до 
35  –45 МПа. Якщо процес вести дуже швидко, то масло не встигає стікати через 
капіляри між твердими частинками до їх закупорювання і його вихід зменшується. 

З робочих камер  масло видавлюється через фільтрувальні елементи і 
трубопроводи в ємність з вагами. Кількість масла свідчить про завершення циклу 
пресування. Потім какао-масло фільтрують і перекачують в збірник. 

Твердий залишок, що утворюється після пресування називається какао-
макухою, у вигляді  дисків масою 8  – 10 кг, діаметром 450–550 мм і завтовшки 40–
45 мм,  кількість яких залежить від кількості робочих камер преса. У макусі 
залишається 10,5–17% жиру. Під час розвантаження преса  диски з макухи падають 
на стрічковий конвеєр, забезпечений повітряним охолодженням. Він подає диски в 
дробарку, в якій вони подрібнюються на шматки розміром з волоський горіх, далі 
шнеком і норією  подаються через магнітний сепаратор в штифтовий млин. Після 
подрібнення виходить гарячий порошок температурою до 110 °С, який повітрям 
подається в теплообмінний апарат, що є трубою в трубі зі шнеком всередині. У 
кільцевому просторі між трубами тече розчин хлориду кальцію температурою 14 
°С. У теплообміннику порошок охолоджується до 16 °С, відділяється від повітря в 
циклоні  і шнеком  подається у класифікатор,  після відділення в ньому крупних 
частинок подається у збірник, далі для фасування в картонні коробки, які потім 
обклеюються целофаном і транспортуються в експедицію для упаковки в 
торгівельну тару і відправки споживачам. 

Приготування шоколадної маси починається з формування рецептурної суміші. 
З темперувальних збірників рідкі компоненти (какао терте, какао-масло і ін.) 
насосами подаються в дозатори, рецептурного змішувача. У дозатори для сипких 
компонентів завантажують цукор, сухе молоко і інші. Цукор подається у вигляді 
заздалегідь приготовленої цукрової пудри з розмірами частинок не більше 80 мкм. 
Для цього цукор-пісок з витратного бункера  транспортується конвеєром  в 
живильник млина для подрібнення.  

Завантаження компонентів в змішувач з одночасним їх перемішуванням 
виконують в такій послідовності: какао терте, цукрова пудра і всі компоненти, що 
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підлягають подрібненню (сухе молоко, тертий горіх, кава і ін.). Розігріте какао-
масло подають поступово, щоб маса мала температуру 40–45 °С, а загальний зміст 
жиру складав 24  – 30%. В результаті змішування отримуємо однорідну масу 
температурою 35–45 °С з пластичною тістоподібною консистенцією, яка 
безперервно поступає на конвеєр із сталевою стрічкою і за допомогою шиберів 
розподіляється на п´ятивалкові млини. 

Кількість паралельно встановлених млинів залежить від продуктивності 
змішувача і може досягати семи штук. Якість шоколаду істотно залежить від 
ступеня подрібнення рецептурної суміші: чим менший розмір твердих частинок, 
тим вище якість. Розмір частинок не повинен перевищувати 35 мкм, а шоколадна 
маса залежно від виду шоколаду, що виробляється, має містити від 92 до 97% 
частинок розміром менше 20 мкм. Подрібнення маси здійснюється шляхом 
розтирання і роздавлювання твердих частинок в зазорі між валками, що мають 
шліфовану тверду поверхню. Зв'язані валки обертаються з різними швидкостями в 
протилежних напрямах, ступінь подрібнення маси залежить від величини зазору 
між ними. Зменшення зазору сприяє кращому подрібненню, але знижується 
продуктивність млина.  

Подрібнена маса зсипається на конвеєр із сталевою стрічкою, який направляє 
продукт на розведення, гомогенізацію і коншування в ротаційну конш-машину. 
Процеси розведення шоколадної маси какао-маслом з додаванням поверхнево-
активних речовин (ПАР), гомогенізація і коншування шоколадних мас 
здійснюються одночасно. 

Робочі органи конш-машини: три гранітні конічні ролики, що здійснюють 
планетарний рух по конусній гранітній внутрішній поверхні місткості, а також 
лопатеві мішалки і шнек піддають шоколадну масу інтенсивній механічній обробці. 
Тривалість вимішування встановлюють залежно від типу обладнання і виду 
оброблюваної маси. Наприклад, в ротаційній конш-машині маса для звичайного 
молочного шоколаду обробляється протягом 8 год. за температури 45–55 °С, а для 
отримання десертного шоколаду без додавань потрібно 24 год. перемішування за 
температури 55–75 °С. 

В процесі коншування відбувається часткове видалення вологи і рівномірний 
розподіл масла між твердими частинками, які набувають округлої форми. Під час 
подрібнення збільшується поверхня твердих часток їх і для підтримки необхідної 
в'язкості шоколадної маси потрібно періодично додавати какао-масло за 
допомогою дозатора. Оброблена маса стає однорідною і набуває пластичної 
консистенції з мінімальною постійною в'язкістю.  

Приготовлена шоколадна маса перекачується на зберігання в темперувальні 
збірники, а потім в темперувальні машини, в яких температура поступово 
знижується до 40–45 °С. Готову шоколадну масу перед формуванням фільтрують 
для видалення сторонніх домішок пропускають через металеві фільтри з діаметром 
отворів 2 мм, встановлені на вході в темперувальну машину. 

Темперування шоколадної маси відбувається безперервно в дуже тонкому шарі 
за інтенсивного перемішування. Масу швидко охолоджують від 45–50 °С до 33 °С, 
а потім повільно знижують температуру до 30–32,5 °С (для шоколаду без додавань 
додаткової сировини) і витримують масу в цьому температурному інтервалі, не 
припиняючи інтенсивного перемішування. За такого режиму створюються 
оптимальні умови для рівномірного утворення центрів кристалізації тільки стійкої 
β-форми масла-какао і виключається жирове посивіння шоколаду. 
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Відтемперована шоколадна маса подається в агрегат для формування 
плиткового шоколаду, що складається з відливальної машини, ланцюгового 
конвеєра з формами і охолоджувальної шафи. Відливальна машина має дві 
дозувальні головки, які за допомогою поршневих систем дозують порції 
шоколадної маси в жорсткі форми. Наприклад, перша по ходу технологічного 
процесу головка дозування налаштована на порцію маси 50 г, а друга – 100 г. Склад 
шоколадних мас, що подаються в головки, теж може бути різний. Продуктивність 
головки до 24 форм/хв., регулюється безступінчато. 

Для формування шоколаду використовують переважно металеві форми. Їх 
виготовляють із спеціальної неіржавіючої сталі (сталиту) або маловуглецевої м'якої 
сталі, покритої з робочої сторони тонким шаром чистого нікелю (платинолю). 
Форми всередині мають блискучу,  гладку, добре відшліфовану і відполіровану, 
абсолютно чисту робочу поверхню. Вони шарнірно закріплені на ланцюговому 
конвеєрі, їх можна легко зняти або поставити в місці повороту конвеєра перед 
головкою дозування. Для виготовлення шоколадних плиток різної маси форми 
встановлюють на конвеєрі через ряд для кожного виду виробів. 

Під час формування відтемперована шоколадна маса дозувальними головками 
заливається у форми, заздалегідь підігріті до температури 30–32 °С. Заповнені 
форми подаються в зону вібраційної обробки. Їх переміщають ланцюговим 
конвеєром по поверхні постійних магнітів, що здійснює вібраційні коливання по 
вертикалі з частотою 33 Гц. Вібрація приводить до руйнування внутрішньої 
структури шоколадної маси, зниження граничного напруження зсуву  і в'язкості. 
Шоколадна маса добре заповнює всі заглиблення форми, дрібні пухирці повітря, 
що містяться в масі, видаляються з її об'єму. Завдяки вібраційній обробці форм 
протягом 3–5хв. шоколад набуває темного кольору і блискучої поверхні. 

Форми з шоколадною масою піддаються швидкому охолодженню в шафі 
протягом 19 хв. за температури 6–10 °С. Чим нижче температура в 
охолоджувальній камері, тим дрібніші  кристали какао-масла стійкої β-форми, а їх 
розподіл в масі рівномірніший. За низької температури повітря виріб має блискучу 
дзеркальну поверхню крихкої структури,  має ніжний смак і однорідну структуру в 
зламі. 

Після закінчення кристалізації форми перевертають на 180 °С, під дією вібрації 
шоколадні плитки випадають з форм на пластинчастий конвеєр, а порожні форми 
повертаються ланцюговим конвеєром до відливальної машини. У нижній частині 
охолоджувальної шафи знаходиться зона акліматизації, в якій шоколадні плитки, 
розміщені на пластинчастому конвеєрі, витримуються за температури 11–15 °С.  

Шоколадні плитки вивантажуються чотирма стрічковими живильниками  і 
передаються до загортальної машини. Загортання плиткового шоколаду 
проводиться в алюмінієву фольгу, парафінований або підпергаментний папір та 
барвисту етикетку. Фольга і папір оберігають шоколад від зволоження,  від 
цукрового посивіння, а також від втрати аромату. Готовий шоколад крихкий, у 
зв'язку з чим передбачена додаткова упаковка загорнених плиток в картонні 
футляри масою 2–2,5 кг Футляри упаковують у фанерні, картонні коробки, які 
закриваються, забиваються цвяхами або заклеюються.  
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4.3. Технологічний комплекс виробництва помадних 
цукерок 

 
Цукерка – кондитерський виріб, виготовлений переважно із цукру або 

шоколаду. Один із основних і найпопулярніших кондитерських виробів. 
Цукерки – найчисленніша за асортиментом група кондитерських виробів 

(більше 1200 найменувань), що виготовляються на цукровій основі. Вони 
виробляються з різних цукеркових мас і характеризуються різноманітністю складу, 
зовнішнього вигляду і смаку. Більшість з них має м'яку консистенцію, за винятком 
грильяжних. 

 
4.3.1. Історична  довідка та значення помадних цукерок у харчуванні людини 

 
Три тисячі років тому, коли люди не знали навіть про цукор, найперші солодкі 

цукерки робили з меду і фініків, до складу цукерок іншого сорту входили тільки 
мед, інжир і горіхи. Місцем їх появи вважається Близький Схід. У Древній Русі 
також почали виробляли цукерки, але зроблені вони були тільки з меду, кленового 
сиропу і патоки без цукру. 

Цукерки з додаванням цукру вперше почали випускати в Італії в XVI столітті. 
Але продавали їх тільки в аптеках, так як вважалося, що вони мають сильні 
лікувальніі властивості. Вони призначалися тільки дорослим людям, що, звичайно 
ж, було несправедливо по відношенню до дітей. Незабаром їх перестали продавати 
в аптеках і перемістили на прилавки магазинів, що порадувало і дітей і дорослих. 

Після загибелі античної цивілізації рецепти виготовлення цукерок були 
надовго забуті. Воскресило їх відкриття Америки, звідки був привезений новий 
продукт – шоколад. Довгий час його тільки пили, але в середині XVII століття 
французькі кулінари навчилися покривати шоколадною глазур'ю тістечка, горіхи і 
фрукти. У 1671 році кухар маркіза де Плессі Пралін виготовив для свого господаря 
перші шоколадні цукерки з начинкою з тертих горіхів, що отримали назву 
«праліне». На той час в американських колоніях стали вирощувати цукрову 
тростину, що зробило цукор доступнішим і дешевшим. Кондитери почали 
обпалювати шматочки цукру на вогні і розливати масу в форми, додаючи в неї 
фруктові і ягідні соки. Так отримали карамель, назва якої походить від латинського 
canna mela – цукрова тростина. 

Тоді ж виник ще один популярний сорт цукерок – вершкова помадка, яку 
варили з цукру з додаванням молока і масла. З'явилося і драже (від грецького 
«трагейма» – ласощі); так називали горіхи і цукати в цукровій глазурі. У XVIII 
столітті Париж став світовою столицею не тільки моди, але і кондитерської справи. 
Місцеві умільці робили цукерки десятків видів, надаючи їм форму фруктів, звірів і 
птахів. До колишніх видів начинки додалися нові – ром, лікер, грильяж з 
обсмажених горіхів, а також привезені з Італії мармелад і марципан (солодке 
мигдальне тісто). У кожного кондитера був свій секрет: один додавав в цукерки 
лимон, інший – апельсин, третій – ще який-небудь екзотичний продукт. 
Унікальними були не тільки самі цукерки, а й коробки для них – бонбоньєрки (від 
французького bonbon – цукерка). Їх робили у формі скриньки з міді або срібла, 
прикрашаючи кришталем або навіть дорогоцінним камінням. 
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У різних країнах увійшли в моду свої різновиди цукерок. В Англії та США їх 
робили з солодкого кореня лакриці (солодки), в Німеччині – з фруктового желе, в 
Італії – з нуги. Самі незвичайні цукерки досі роблять в Фінляндії з салміака, суміші 
аміаку з нашатирним спиртом, – вони мають неповторний кисло-солоний смак. 
Японці обожнюють «компейто» – крихітні цукрові льодяники, рецепт яких був 
завезений в країну португальськими купцями. У нас роль цукерок здавна 
виконували варені в меду яблука, груші і сухофрукти. У XVIII столітті кріпаки 
кухаря пригощали своїх господарів журавлиною і малиною в цукровій глазурі. Але 
навіть такі цукерки, не кажучи вже про привізних паризьких делікатесів, були 
недоступні простому народу через дорожнечу цукру. Все змінилося на початку XIX 
століття, коли англійці припинили поставки цукру у ворожу їм Францію. Імператор 
Наполеон, великий поціновувач солодощів, наказав своїм вченим знайти вихід з 
становища. Рішенням проблеми виявилася цукрові буряки. Для виготовлення 
цукерок в нагоді став не тільки буряковий цукор, а й побічний продукт його 
виготовлення – патока. 

Залежно від способу виготовлення і рецептури цукерки поділяють на: 
неглазуровані; глазуровані – повністю або частково покриті глазур'ю; шоколадні 
цукерки з начинками; цукерки відформовані з шоколадної чи кондитерської маси 
для формування з начинками або без начинок різної форми і рельєфними 
малюнками на поверхні; в цукровій пудрі. 

Поверхня цукерок може бути повністю або частково оздоблена різними 
оздоблювальними напівфабрикатами (какао-порошком, цукровою пудрою, 
горіховою або вафельною крихтою, шоколадною крупкою, цукерковими масами, 
фруктами тощо). 

 За зовнішнім оформленням цукерки випускають: загорнуті; частково 
загорнуті; не загорнуті; у капсулах або філейчиках, у корексах з полімерних та 
інших матеріалів; відформованими у фольгу або полімерні матеріали. 

За видом і складом їх поділяють на цукерки з однієї цукеркової маси (помадна, 
фруктова, молочна, пралінова, желейна, кремова, збивна, лікерна, грильяжна, типу 
нуги та ін.), двох або більше (з комбінованими корпусами), цукеркових мас, 
перешарованих або покритих вафельними листами, вироби з шоколадними шарами, 
із заспиртованих плодів, ягід, наявністю горіхів, цукатів тощо. 

Основою цукерок є так звані цукеркові маси. Вони поділяються на помадні, 
помадно-кремові, фруктові, желейні, шоколадні, праліне, лікерні, кремові, 
грильяжні, типу нуги, ірису та ін. 

Помадна цукеркова маса – це дрібнокристалічна маса, виготовлена з цукру і 
патоки, яка містить молоко, фруктово-ягідну чи іншу сировину, яку отримують  
уварюванням рецептурної суміші з наступним збиванням, темперуванням і 
формуванням.. 

Новим і перспективним напрямком у технології виробництва помадних 
цукерок вважається використання порошкоподібних цукрових напівфабрикатів, які 
можуть мати різний склад: цукрово-патокові, цукрово-молочні, цукровоглюкозні, 
суха патока та інші. Залежно від хімічного складу і способів отримання 
порошкоподібні напівфабрикати можуть мати кристалічну, аморфно-кристалічну і 
аморфну структуру частин, розмір яких не перевищує 20 мкм. Виробництво 
цукерок на основі порошкоподібних цукрових напівфабрикатів передбачає 
змішування цукрової пудри з іншими рецептурними компонентами, попередньо 
підготовленими у вигляді рідкої фази за температури 20–40 °С з отриманням 
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помадної маси, яку потім формують методом випресовування, глазурують, 
загортають і упаковують. 

Помаду отримують уварюванням цукрового сиропу з патокою або інвертним 
сиропом і швидким охолодженням маси в процесі збивання. Помада застосовується 
для обробки поверхні цукерок і тортів, завдяки чому вироби набувають 
привабливого вигляду і зберігаються більш тривалий час.  

Залежно від видів і властивостей сировини, що входить до складу помади, 
розрізняють просту і цукрову вершкову помаду, помаду крем-брюле, шоколадну, 
молочну. 

За повільного охолодження помадної маси в ній утворюються великі кристали, 
і помада виходить дуже грубою. Використання недостатньо охолодженої помадної 
маси призводить до отримання крупнокристалічної грубої помади, на поверхні якої 
утворюються білі плями. Для отримання дрібнокристалічної помади в рецептуру 
обов'язково мають входити антикристалізатои (патока, інвертний цукор і ін.) В 
кількості 5-10%, що перешкоджають росту кристалів.Недостатня кількість патоки і 
інвертного цукру призводить до отримання грубої, зацукрованої помади з білими 
плямами на поверхні. Надлишок патоки або інвертного цукру сприяє отриманню 
помади, яка швидко відмокає. 

Технологія приготування помади періодичним способом полягає в наступному. 
Помадний сироп уварюють до температури 115–117 °С. В кінці уварювання під час 
перемішування додають патоку і інвертний цукор.  

З метою зниження кількості продуктів розкладання сахарози необхідно 
скоротити час витримування в гарячому стані в варочном апараті і проміжних 
збірниках. 

Подальше охолодження і кристалізацію увареного помадного сиропу 
виконують з метою отримання помади кристалічної структури. Відомо, що чим 
нижче кінцева температура охолодження сиропу під час помадоутворення, тим 
менше величина кристалів в твердій фазі помади. Кінцеву температуру 
охолодження сиропу необхідно встановлювати з урахуванням рецептури 
помадного сиропу, наявності в ньому патоки та інших факторів. 

Помадно – кремова маса, має ту ж основу, що й помадна, однак може містити 
ще вершкове масло або рослинний жир. 

Фруктова цукеркова маса – драглиста в’язка маса, виготовлена з фруктово-
ягідної сировини і цукру з можливим додаванням драглеутворюючих речовин, 
буферних солей, харчових кислот. 

Желейна – драглиста пружна маса, виготовлена з цукру, патоки, і 
драглеутворюючих речовин. 

Шоколадна – тонкоподрібнна маса, отримана з цукру, какао-продуктів з 
додаванням горіхів та іншої сировини. 

Праліне – це тонкоподрібнена маса, отримана з обсмажених горіхів або 
олійного, зернового, бобового насіння, жиру і цукру з додаванням молока, какао-
продуктів та ін. 

Грильяжна маса отримується шляхом змішування розплавленого цукру, 
увареного сиропу або меду з подрібненими ядрами горіхів, насіння або 
зернопродуктів. 

 Збивні цукеркові маси отримують збиванням піноутворювачів з цукрово-
патоковим сиропом з агаром або без агару. Корпус цукерок має пінно-і драглисту 
консистенцію. 
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Нуга – це піноподібна в’язка маса з цукру, патоки та піноутворювача з 
додаванням або без додавання фруктово-ягідної сировини, молока, какао-порошку 
тощо. 

Ірис – дрібнокристалічна маса,яка отримана уварюванням цукрово-патоково-
молочного чи цукрово-патоково-фруктового сиропу з додаванням жиру або іншої 
сировини. 

Лікерні цукеркові маси – рідкі цукрові сиропи з додаванням вин або інших 
смакових речовин, що утворюють після формування в крохмалі корпус.  

Корпуси цукерок можуть складатися з однієї або декількох цукеркових мас, 
перешарованих або покритих вафлями, а також з цукатів, сухофруктів або 
заспиртованих ягід чи фруктів. 

Цукерки з шоколадно-кремовим, грильяжним корпусом та праліне мають 
найвищу енергетичну цінність – близько 500Ккал на 100г. Менш поживними є 
цукерки з помадним, молочним, фруктовим корпусом. 

Важливими ознаками класифікації цукерок також є рецептурний склад і 
стійкість під час зберігання (масового попиту, десертні або роздрібні), розмір 
(великі – до 30 шт., середні – до 90 і дрібні – понад 90 шт. в 1кг), особливості 
реалізації (штучні, вагові, фасовані в коробки, пакети) і форми (прямокутні, 
куполоподібні, кулеподібні, фігурні різної тематики: морських мушлів, морських 
коників тощо). 

Якість цукерок оцінюють за зовнішнім виглядом, формою, структурою, 
смаком і запахом. Загорнуті вироби мають цілу обгортку, що щільно їх 
облягає.Поверхня виробів має бути сухою, а глазурованих шоколадною глазур'ю – 
блискучою, трохи хвилястою, рівною, що повністю покриває корпус, без просвітів 
або мати малюнок на поверхні. 

У цукерках, оздоблених різними сипкими напівфабрикатами до глазурування 
або після нього, допускається нерівномірне оздоблення поверхні та просвічування. 
Для цукерок із збивними, кремово-збивними, фруктовими і желейними корпусами, 
з корпусами типу нуги та ірисної маси допускаються вічка, під час загортання на 
машинах – злегка надтріснута глазур, що не спричиняє просочування цукеркової 
маси. 

Неглазуровані цукерки мають суху не липку поверхню. Для цукерок, 
виготовлених на основі кондитерських жирів, характерна тьмяна поверхня і 
незначні просвічування корпусу. 

Шоколадні цукерки типу «Асорті» мають блискучу поверхню з чітким 
малюнком без посивінь. Для цукерок з начинками дозволяється незначне 
просочування на поверхню цукеркової маси. 

Аромат шоколаду повинен бути яскраво вираженим, переважати над ароматом 
начинки без  жодних сторонніх запахів і присмаку ароматизаторів. Начинка 
шоколадних цукерок має бути однорідною, без випадіння кристалів цукру, що 
свідчить про порушення технології виробництва продукту. 

Шоколадні цукерки є продуктом нетривалого зберігання. Глазуровані цукерки 
з помадним, горіховим, грильяжним корпусом та праліне без обгортки можуть 
зберігатися 3–4 місяці, а запаковані 5–6 місяців. Не загорнуті цукерки з фруктово – 
желейної маси зберігаються менше – 1–2 місяці, а в обгортці 3 –4 місяці. Термін 
придатності може бути й довшим. Однак варто запам’ятати: чим триваліший термін 
придатності продукту, тим більше у ньому консервантів. 
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Шоколадні цукерки треба зберігати за кімнатної температури. Різкі перепади 
температури та підвищена вологість можуть зіпсувати якість солодощів. Зокрема, 
за коливання температурного режиму, шоколадні цукерки набувають білуватого 
нальоту. 

Чи не найголовніший показник якості цукерок – наявність найдорожчого 
складника – какао-масла. Чим більше какао-масла є в продукті, тим він смачніший, 
якісніший та, зазвичай, дорожчий. Дуже часто какао-масло замінюють на рослинні 
жири – пальмову, кокосову олію та ін. Вживання солодощів із такими складниками 
краще обмежити, адже вони містять транс-ізомери. Ці речовини мають здатність 
накопичуватись в організмі і в майбутньому можуть спричинити розвиток багатьох 
хвороб. Уникати ласощів із рослинними жирами варто ще й тому, що рівень транс-
ізомерів у кондитерських виробах в Україні не нормується, тоді як більшість 
Європейських країн допускає не більше 2% їх вмісту. 

Цукерки – високопоживний продукт, калорійність 1 кг становить приблизно 
16–25 Мдж (3800–6000 ккал). Тому неправильне вживання цукерків є досить 
шкідливим для організму людини, особливо для дітей. Зазвичай всі шкідливі їх 
впливи виникають внаслідок надмірного споживання цукерків з дешевих 
ненатуральних складників. 

 
4.3.2. Стадії технологічного процесу виробництва цукерок 

 
Основними процесами виробництва цукерок є приготування цукеркових мас, 

глазурі, обробних матеріалів; формування корпусів цукерок; глазурування і 
обробка поверхні виробів (рисунок 4.5). 

Приготування цукеркових мас специфічне для кожної цукеркової маси. Одні 
готують уварюванням рецептурної суміші, інші – уварюванням і збиттям або 
тільки збиттям, треті – ретельним подрібненням сировини та ін.  

Помадну цукеркову масу отримують уварюванням цукрово-патокового 
сиропу, збиванням його з одночасним охолодженням і змішуванням з різними 
харчовосмаковими компонентами; фруктові, молочні і лікерні маси – уварюванням 
компонентів; горіхові – тонким подрібненням на валкових млинах суміші з 
цукрової пудри, тертих горіхів і ін. компонентів з подальшим додаванням жиру і 
вимішуванням. Збивні маси готують з цукрово-агарового сиропу з білками і різних 
цукеркових мас з вершковим або кокосовим маслом. Змішуючи горіхову крупу з 
розплавом цукру отримують грильяжні маси, цукрово-патоковий сироп з тонко 
подрібненим мигдалем – марципанові. Смакові і ароматичні речовини додаються в 
кінці приготування цукеркових мас 

Формування корпусів цукерок залежно від їх консистенції, в'язкості і текучості 
проводиться різними способами: відливанням  цукеркових мас на потокових лініях 
у форми, штампуванням в крохмальну пудру, розмащуванням на конвеєрах в 1, 2 
або 3 шари або намащуванням на вафельні листи і різанням на окремі корпуси 
(горіхові, помадні, кремові, збивні, марципанові і ін.);   випресовуванням у вигляді 
джгутів або пластів і їх різанням в потоці на окремі корпуси; розкочуванням густих 
мас на пласти, які потім розрізають (грильяжні, горіхові, комбіновані); 
відсаджуванням куполоподібних  виробів на конвеєр (кремові або помадні маси).  

Всім цукерковим масам перед розрізанням дають охолодитися і вистоятися. 
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Рисунок 4.5. Принципова схема виробництва цукерок 
 
 
Глазурування (покриття цукеркових корпусів глазур'ю шоколадною, жировою, 

помадною) проводиться машинним способом. Найбільше розповсюдження 
отримала шоколадна глазур, яка має добрий смак, стійка до окислення, надає 
цукеркам привабливий зовнішній вигляд. 

Жирову глазур використовують для дешевих сортів цукерок. Вона містить 
кондитерський гідрожир, какао-порошок, цукор, какавеллу, соєве борошно або 
арахісову макуху. 
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Окрім глазурування поверхню цукерок можуть посипати горіховою, 
вафельною крихтою, кокосовою стружкою і ін. 

 Більшість цукерок загортають на автоматах: в  фольгу і етикетку або тільки в 
етикетку, в етикетку з підгорткою, в етикетку з фольгою. Розрізняють наступні 
способи загортки: в перекручування, в затягування, в замок, в саше, 
термосклеюванням.  

 
4.3.3. Машинно-апаратурна схема виробництва відливних глазурованих 

цукерок 
 

Механізована потокова лінія виробництва відливних глазурованих цукерок із 
автоматичним загортанням призначена для виготовлення глазурованих цукерок із 
помадними,  помадно-молочними, фруктово- желейними і іншими корпусами.   

На лінії здійснюються процеси механізованого виготовлення різних 
цукеркових мас, формування корпусів цукерок відливання в крохмаль, 
прискореного вистоювання відлитих корпусів цукерок в потоці, очищення їх від 
крохмалю, глазурування шоколадною глазур’ю, автоматичного загортання 
глазурованих цукерок в потоці, механізованого збору і транспортування загорнутих 
цукерок, автоматичного зважування і упакування їх в готову тару. Фруктово – 
желейні компоненти, необхідні для приготування різних цукеркових мас: сироп, 
патока, згущене молоко – подаються по трубопроводах у витратні баки,  
плунжерними насосами – дозаторами  компоненти перекачуються в секційний 
змішувач. Суміш компонентів у вигляді сиропу із змішувача плунжерним насосом  
подається на уварювання  в колонку. 

Тут сироп уварюється до вологості 8–12%. Для виготовлення помадних і інших 
мас, які піддаються збиванню, сироп після уварювання потрапляє через 
паровідділювач, в помадозбивальну машину, з якої збита маса потрапляє в 
проміжний збірник, потім насосом, перекачується в темперувальну  машини  з 
мішалкою. Потім маса насосом, перекачується в приймальну воронку 
напівавтомата,  під час виготовлення фруктово-желейних мас після уварювання  
сироп потрапляє у другий паровідділювач через помадозбивальну машину в 
рецептурні темперувальні машини.  

Цукерковий відливний апарат об’єднаний в агрегат з установкою, для 
безперервного вистоювання відлитих корпусів цукерок. Напівавтомат виконує 
операцію заповнення лотків кукурудзяним крохмалем, штампуючи в ньому форми. 
Лотки з відлитими корпусами цукерок подаються за допомогою ланцюгового 
транспортера в установку прискореного вистоювання. Очищені від крохмалю 
корпуси цукерок передаються по відвідному транспортеру, в бункер 
саморозскладу, глазурувального агрегату. В процесі проходження через 
глазурований  агрегат корпуси цукерок покриваються шаром шоколадної глазурі, 
яка застигає під час наступного проходження цукерок через охолоджувальну 
камеру агрегату, де підтримується режим охолодження повітрям в межах 8–10 ºС. 
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З транспортера охолоджувальної камери  глазуровані цукерки переходять на 
стрічку проміжного транспортера, а з нього у розподільник. Потім через систему 
стрічкових транспортерів, цукерки подаються на стрічкові живильники  цукерками 
загортальних автоматів. Загорнуті цукерки відводяться від загортальних автоматів 
поперечними транспортерами  на горизонтальний транспортер готової продукції. 
Потім  проміжним транспортером цукерки надходять на автоматичні ваги  і далі на 
упаковку в короби.  

Заклеювання клапанів коробів  здійснюється на встановленому в кінці лінії  
автоматі. У разі зупинки окремих загортальних автоматів, в процесі роботи з яких-
небудь причин або перезавантаження (заторів) живильників спрацьовують 
встановлені на стрічкових живильниках автоматів фотоелектричні блокувальні 
пристрої, за допомогою яких на поворотно-відвідному пристрої автоматично 
відкривається заслінка для виходу незагорнутих цукерок. В цьому випадку без 
зупинки роботи лінії незагорнуті цукерки через похилий лоток відводяться з 
автомата відділеною перегородкою частиною транспортера у кінці лінії до 
двоканального вібророзподільника і двом автоматам, з обвідними пристроями. 

Обвідні пристрої, після загортання, вводять ці вироби в загальний потік, 
забезпечуючи подання їх також на зважування і упаковку. 

 Впровадження таких ліній забезпечило вперше на практиці кондитерського 
виробництва комплексну механізацію процесу виробництва цукерок, скорочення 
тривалості  виробничого циклу в 7–10 разів завдяки прискореному вистоюванні 
корпусів цукерок і автоматичному загортанню  в потоці; зменшенню потреби у 
виробничих площах в 1,5-2 рази;  збільшення продуктивності праці в 1,5 раз; різке 
скорочення втрат основної сировини; скорочення зворотних відходів; витрати 
паперу; формувального крохмалю; значне скорочення (більш ніж в 10 разів) 
кількості лотків; повну ліквідацію проміжної тари; полегшення умов праці і різке 
поліпшення санітарно-гігієнічних умов виробництва. 
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4.4. Технологічний комплекс виробництва затяжного печива і 
крекера 

 
4.4.1. Історична  довідка та значення в харчуванні людини 

 
За древніми рукописами і старовинними кулінарними книгами, печиво 

прийшло до нас практично разом з хлібом, а це значить, що йому вже більше 
десяти тисяч років. І це найдавніший кондитерський виріб. Тісто для нього 
готували в невеликих кількостях, і закладали в піч перед закладкою хліба, щоб 
перевірити її розігрів. Звідси, мабуть і назва "бісквіт" від латинського "біс коктум" 
(двічі запечене). Так як цукру ще не було, печиво було прісним, і з цієї причини не 
було оцінено, а значить, не набуло поширення. 

 Вважається, що перше печиво з'явилося в Персії в сьомому столітті нашої ери. 
Після появи цукру в Персії і Східному Середземномор'ї, у печива з'явився 
абсолютно інший смак, який набував все нових шанувальників. Вперше цукрове 
печиво було вироблено в Персії. Кондитери країни були відомі своєю майстерністю 
далеко за її межами. Вони готували найрізноманітніші кондитерські вироби. Ще 
більша популярність прийшла до печива під час вторгнення мусульман в Іспанію. 
Сама війна розвивала торгівлю між країнами. Так печиво прийшло в Північну 
Європу.  

Багато суден, які йшли в довге плавання, завантажувалися печивом, воно довго 
зберігало свої смакові якості, а попит на печиво постійно зростав. Печиво пекли в 
основному із пшеничного борошна. А назва його походить від слова «koekie», що в 
перекладі з голландської означає малий або пиріжок. Незважаючи на загальне 
слово в позначенні терміну, кожна країна дає печиву свою назву. Австралійці і 
англійці печуть печиво під назвою бісквіт, в Іспанії печиво називається галетами. В 
Італії випускається печиво під різними назвами – «Амаретто», «Біскотті» та ін. В 
Німеччині воно відоме як «Різдвяне печиво» або кекс. У них зовсім різне тісто і 
інші компоненти. Печиво випікають з пшеничного, рисового, кукурудзяного, 
вівсяного і інших видів борошна. 

В Україні печиво виготовляли ще здавна. Є багато старих рецептів 
приготування печива. Одним із найпоширеніших видів печива були медяники, що 
готувалися з меду та пшеничного чи житнього тіста. Багато рецептів потрапили до 
нас від сусідів, як-от, скажімо, мазурки  

А ось селяни пекли печиво в особливо урочистих випадках: на церковні та 
обрядові свята. Випічці додавалися особливі властивості: наприклад, печиво у 
вигляді "пташок" готувалося в день Сорока мучеників і цими пташками люди 
закликали теплу весну. Печиво готували і на дівич-вечорах, і на весіллях, їх 
обдаровували родичів нареченої і всіх гостей на торжестві. 

Приблизно в ті ж часи дізналися про вівсяне печиво. Спочатку, до речі, воно 
з'явилося ще в стародавні часи – але тоді в вівсяну масу не додавала цукор, печиво 
виходило прісним і використовувалося більш як хліб. 

В Україні борошняні кондитерські вироби почали вироблятися на невеликих 
підприємствах в середині XIX століття. На початку XX століття з'явилися оптові 
кондитерські компанії, основною спеціалізацією яких було печиво, тістечка та інші 
ласощі. Після 1917 року робота багатьох приватних фабрик була перервана, але 
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деяким вдалося втриматися із роками нарощувати виробництво. Печиво було 
популярними ласощами, незважаючи на порівняно небагатий асортимент. 

І хоча на початку 1990-х років оптові кондитерські компанії зазнавали збитків, 
зараз можна з повною впевненістю сказати, що на ринку вистачає печива – 
найрізноманітнішого. Виробництво печива з начинкою, печива здобного, печива 
бісквітного, з крихтою і посипанням, тістечок-кошичків, які робляться на основі 
цукрового тіста, забезпечує багатющий вибір кондитерської продукції на 
сучасному ринку. Чудові рецепти дозволяють зробити печиво різноманітним і 
смачним. 

Печиво – це шедевр, який повинен бути завжди свіжим і ароматним, 
шматочком однієї великої історії, яка триває до наших днів. 

У багатьох країнах борошняні кондитерські вироби стали традиційним і 
важливим продуктом харчування. Їх популярності сприяє різноманітність форми і 
смаку в поєднанні з тривалим терміном зберігання і зручністю використання. 
Зазвичай єдиною причиною вживання борошняних кондитерських виробів є те, що 
вони приносять задоволення, служать закускою або доповненням до іншої їжі, вони 
розглядаються швидше як джерело задоволення і енергії, ніж як основний продукт 
харчування. 

Переважна більшість видів борошняних кондитерських виробів багаті цукром і 
жиром.  

Позитивний вплив на здоров'я борошняні кондитерські вироби можуть надати 
як джерело дієтичних волокон (клітковини), зазвичай у вигляді пшеничних або 
вівсяних висівок. Ідеальний носій таких волокон – печиво. 

 
4.4.2. Характеристика продукції, сировини і напівфабрикатів 

 
Затяжне печиво і крекер – різновиди печива, що мають анізотропну шарувату 

структуру, що отримується під час випічки заготовок, вирізаних з багатошарового 
пласта тіста. 

Асортимент крекеру розділяють за способами приготування тіста: на 
дріжджах, на хімічних розпушувачах або за спільного використання цих 
компонентів. 

Смакові якості і засвоюваність печива організмом людини обумовлені тим, що 
готові вироби  відрізняються крихкістю і розсипчастою структурою, а також 
здатністю намокати – здатністю поглинати значну кількість води. Хімічний склад 
печива обумовлений складом сировини: пшеничне борошно, крохмаль, цукор, 
жири та ін. У складі затяжного печива і особливо крекеру висока доля пшеничного 
борошна. 

Затяжне печиво і крекер краще виробляти з борошна із слабкою клейковиною. 
За використання борошна з сильною клейковиною печиво виходить деформованим, 
з нерівною поверхнею і нерідко з пухирями. 

Основним напівфабрикатом виробництва є багатошаровий пласт утворений в 
результаті вальцювання пружного (затяжного) тіста в тонкі шари, складання цих 
шарів і повторного їх вальцювання. З цього пласта ротаційним способом вирізають 
заготовки і випікають з них готові вироби. 

Для затяжного печива зазвичай застосовується групова упаковка виробів в 
пачки, а крекер заздалегідь відважують порціями і фасують насипом в пакети з 
фольги або полімерної плівки. 
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Нині затяжне печиво і крекер виробляють на безперервних потокових лініях, 
що забезпечують комплексну механізацію усіх технологічних процесів. 

Провідним комплексом виробництва затяжного печива і крекеру є отримання 
багатошарового пласта тіста. Цей процес пов'язаний з формуванням двох типів 
структур: внутрішньої структури шарів тіста і багатошарової макроструктури 
пласта. 

Формування внутрішньої структури шарів відбувається під час замісу 
затяжного і крекерного тіста, коли створюються умови для повнішого набрякання 
білків борошна. Цьому сприяє мала кількість цукру і жиру в тісті, велика вологість, 
підвищена температура тіста і тривалий процес. Такий режим замісу тіста створює 
оптимальні умови для утворення в тісті губчастої структури клейковини, яка 
обумовлює специфічні фізичні властивості затяжного і крекерного тіста, – 
пружність і еластичність. 

Пружні властивості тіста істотно впливають на процес формування заготовокіз 
тіста. Додавання навантаження  під час оброблення заготовки набувають нової 
форми, але не здатні її зберегти після зняття навантаження. Пружність тіста 
проявляється в тому, що заготовки після зняття навантаження миттєво 
відновлюють попередню  форму, а еластична деформація відновлюється поступово 
впродовж деякого проміжку часу. 

У зв'язку з тим що ізотропна внутрішня структура пружного тіста не має 
пластичності виникає необхідність його  багатократного вальцювання і утворення 
багатошарового  пласта, утвореного в результаті багатократного плющення і 
складання шарів тіста, з якого можна відформувати заготовки із тіста для випічки 
виробів. . 

В процесі вальцювання тісто піддається деформації зсуву і стискування. 
Внаслідок цього в тісті виникає поздовжнє і поперечне напруження, що 
супроводжується подовженням і розширенням пласта тіста. Якщо тісто піддається 
вальцюванню в напрямах, що  чергуються, то напруження, яке виникає від 
витягування і стискування, тобто поздовжнє, значно переважатиме над 
напруженням поперечним, тобто від розширення пласта тіста. За такого впливу 
відбувається скорочення відформованих  заготовок із тіста по довжині із 
спотворенням їх форми: квадрат перетворюється на прямокутник, круг – в овал. 

Тому під час формування багатошарового пласта забезпечують отримання 
анізотропної макроструктури. Для цього пласт тіста піддається вальцюванню з 
правильним чергуванням поворотів тіста на кут 90°. Напруження, що виникає, 
рівномірно розподіляється по поздовжніх і поперечних осях пласта. Таким чином, 
анізотропна макроструктура пласта забезпечує як динамічну, так і статичну 
рівновагу сил, що викликають деформації заготовок із тіста. Після зняття 
навантаження відбувається однакова зміна довжини і ширини заготовок без 
істотного спотворення форми. 

У пласті тіста після вальцювання, тобто зняття навантаження, відбувається 
релаксація – зменшення і вирівнювання внутрішнього напруження, що викликає 
деформацію заготовок із тіста. Релаксація тіста відбувається тоді, коли воно 
знаходиться у спокої після вальцювання пласта. Залежно від кількості клейковини в 
тісті сумарна тривалість його витримки складає від 2-х до 3-х год. В результаті 
пружна складова деформації зменшується, а пластична складова зростає. 

В умовах безперервно-потокового виробництва виникає необхідність 
скорочення тривалості витримки тіста. Для цього в затяжне і крекерне тісто на 
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хімічних розпушувачах вводять добавки, що швидко послабляють пружність 
клейковини, наприклад піросульфіт натрію. У дріжджове крекерне тісто додають 
ферментні препарати (ензими), які прискорюють процес бродіння тіста, 
ферментативний розпад клейковини і послаблення її пружності. 

Багатократне вальцювання і складання пластів затяжного і крекерного тіста 
формують його шарувату і пористу структуру. Під час плющення відбувається 
рівномірний розподіл повітря: надлишок повітря видаляється, великі повітряні 
порожнини подрібнюються, завдяки чому тісто набуває дрібнопористої структури. 
Одним з ефективних способів поліпшення якості листкового тіста є введення 
жирового прошарку між пластами тіста під час складання. Жир перешкоджає 
склеюванню пластів, які під час розтягання перетворюються на тонкі шари. 

Слід зазначити, що навіть після тривалої обробки затяжного і крекерного тіста 
прояв його пружних властивостей зберігається. Тому  заготовки з тіста можливо 
отримати тільки з багатошарового пласта, що калібрується, методом різання. 
Заготовки мають просту конфігурацію (круг, квадрат і т. п.), на їх поверхні за 
допомогою гострого інструменту можна зробити лише простий малюнок або напис. 
З метою виходу частини газів, що утворюються від розпадання розпушувачів, і 
видалення вологи заготовки з тіста необхідно проколювати шпильками. За 
недостатньої кількості проколів  на поверхні печива утворуються здуття. 

Для випічки затяжного печива і крекеру застосовується температурний режим 
випічки-сушки, який відрізняється більшою тривалістю і зниженою температурою 
в порівнянні з випічкою інших видів печива. Це пояснюється тим, що в затяжному 
тісті міститься більше вологи, що підлягає випаровувнню. Зниження температури 
дозволяє збільшити тривалість міграції вологи від внутрішніх шарів до 
поверхневих, оскільки з підвищенням температури прискорюються структурні 
зміни в тісті, що перешкоджають видаленню вологи. 

Тому процес випічки затяжного печива і крекеру ділять на п'ять періодів, яким 
відповідають п'ять температурних зон пекарної камери з певними значеннями 
відносної вологості. Конкретні значення параметрів режиму випічки залежать від 
продуктивності печі, рецептури і вологості тіста і інших чинників. 

Особливості споживання затяжного печива і крекеру обумовлені незначним 
вмістом жиру і вологи: за відповідної стійкості жиру терміни зберігання цих 
виробів досягають 6 місяців. 

 
4.4.3. Стадії технологічного процессу 

 
Виробництво затяжного печива і крекеру можна розділити на наступні основні 

стадії і операції: 
– підготовка сировини до виробництва: зберігання, темперування, змішування, 

просіювання сипких або фільтрування рідкого вигляду сировини; подрібнення 
і плавлення твердих жирів; приготування розчинів харчових добавок: солі, 
хімічних розпушувачів та ін.; приготування дріжджової суспензії; 

– дозування рецептурних компонентів; 
– приготування емульсії; 
– заміс тіста; 
– вилежування затяжного і крекерного тіста на хімічних розпушувачах для 

релаксації; 
– вистій крекерного дріжджового тіста для бродіння і ферментації; 
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– приготування багатошарового пласта шляхом плющення і складання шарів 
тіста; 

– калібрування багатошарового пласта і формування заготовок із тіста; 
– випічка і охолодження заготовок із тіста; 
– упаковка готових виробів в споживчу і торгову тару. 

 
4.4.4. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва затяжного печива і 

крекера 
 
Початкові стадії технологічного процесу виробництва печива виконуються за 

допомогою комплексів устаткування для зберігання, транспортування і підготовки 
до виробництва борошна, крохмалю, цукру, жиру і інших видів сировини. Для 
зберігання сировини використовують мішки, металеві місткості і бункери. Сипкі 
компоненти в мішках транспортують за допомогою навантажувачів або без тари – 
норіями, ланцюговими і гвинтовими конвеєрами. Рідкі компоненти і 
напівфабрикати перекачують насосами. 

Заміс затяжного або крекерного тіста виконується в тістомісильних машинах 
періодичної дії, в які рецептурні компоненти дозують за допомогою вагових 
дозаторів і об'ємних мірників. Для бродіння крекерного дріжджового тіста 
застосовують підкатні діжі або бродильні апарати безперервної дії. 

Провідний комплекс лінії включає тістовальцювальний агрегат безперервної 
дії – ламінатор, систему калібрувальних валків і формувальну  машину з різальним 
ротором. 

Завершальні стадії технологічного процесу виконуються на комплексі 
устаткування, що включає кондитерську піч, охолоджувальний конвеєр, фасувальні 
машини і транспортувальні пристрої. 

На рисунку 4.7 показана машинно-апаратурна схема лінії виробництва 
затяжного печива і крекера. 

Рідкі рецептурні компоненти (молоко, меланж та ін.) після фільтрації 
зберігаються у витратних місткостях, з яких насосами  завантажуються в об'ємні 
дозатори (мірники). Блоки жиру розтоплюють і після фільтрації завантажують у 
витратну ємність, обладанану обігрівальною сорочкою. З цієї місткості 
розплавлений жир перекачують насосом  у бункерні ваги  або шляхом перемикання 
кранів  здійснюють циркуляцію жиру. Вона потрібна в перервах між операціями 
дозування жиру, а також якщо температура жиру знаходиться за межами 
оптимального інтервалу 38–42 °С. 

Просіяний цукор живильником  завантажують у бункерні ваги. Для 
приготування затяжного і крекерного тіста зазвичай застосовують цукор-пісок, 
оскільки в порівнянні з цукровим тістом в затяжному міститься більше вологи, 
збільшені температура і тривалість замісу, що покращує умови розчинення 
кристалів цукру. Проте застосування цукрової пудри доцільніше. 

Борошно з різних партій з різною якістю клейковини, крохмаль і подрібнені 
зворотні відходи розміщуються у бункерах. Для приготування рецептурної суміші 
ці сипкі компоненти в необхідних співвідношеннях вивантажуються з бункерів за 
допомогою системи живильників, зважуються на вагах і накопичуються у 
виробничому бункері. З нього під час подання стиснутого повітря в продуктопровід  
і перемиканні роторного живильника  зважена порція сипкої борошняної суміші 
подається в завантажувальну воронку тістомісильної машини. 
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Рисунок 4.7. Машинно-апаратурна схема виробництва затяжного печива і  крекера: 
1 – бункерні ваги; 2 – об'ємні дозатори (мірники); 3 – бункерні ваги; 4 – живильник; 5 – 
витратні місткості; 6, 7 – насоси; 8 – кран; 9 – витратна ємність; 10 – емульсатор;  11 – 
конвеєр; 12 – бродильний апарат безперервної дії для крекерного дріжджового тіста; 13 – 
витратний бак; 14 – витратомір; 15 – кран; 16 – насос; 17 – тістомісильна машина; 18 – 
підкатна діжа; 19, 20 – воронки; 21 – підйомник-діжеперекидач; 22 – бункер; 23 – система 
живильників; 24 – ваги; 25 – виробничий бункер; 26 – ротрний живильник; 27 – 
продуктопровід; 28 – проміжний конвеєр; 29 – ламінатор; 30 – пари валків; 31 – стрічкові 
конвеєри; 32 – конвеєр; 33 – циліндрична щітка; 34 – конвеєр; 35 – штамп машина; 36 – 
поворотний конвеєр; 37 – конвеєр; 38 – сітчастий конвеєр; 39 – піч; 40 – охолоджуюча 
частина печива; 41, 45 – охолоджувальні конвеєри; 42 – горизонтальний конвеєр; 43 – 
фасувальна машина; 44 – укладальник (стеккер); 46 – загортальна машина; 47 – стіл; 48 – 
бункер; 49 – ваги. 

 
Емульсію готують в эмульсаторі, в який послідовно завантажують рецептурні 

компоненти за безперервного обертання місильної лопаті. Спочатку завантажують 
воду, рідкі компоненти і цукор, перемішують їх впродовж 2–3 хв. до повного 
розчинення цукру, а потім додають жир, хімічні розпушувачі і ароматизатори, 
продовжуючи перемішувати ще  3–4 хв. 

Готову емульсію зливають у витратний бак, в якому вона постійно 
перемішується за температури 38–40 °С. Насосом  емульсію через витратомір  
дозують в місильну машину  або шляхом перемикання кранів  здійснюють 
циркуляцію емульсії у баку. 

Тісто замішується в тістомісильній машині періодичної дії. За безперервного 
обертання місильних лопатей одночасно паралельними потоками впродовж 4–6 хв. 
завантажують емульсію та борошняну  суміш. Співвідношення рецептурних 
компонентів забезпечує вологість тіста для затяжного печива в межах 22–26%. 
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Температура тіста підтримується в інтервалі 38–40 °С. Тривалість замішування 
затяжного тіста складає 15–18хв. і розділяється на дві стадії: 0,5 хв. за частоти 
обертання місильних лопатей 28 хв-1, а решта часу за частоти 56 хв-1. Конкретні 
значення вологості тіста, температури і тривалість його замішування залежать від 
властивостей борошна, рецептури і введених домішок. 

За декілька хвилин до закінчення замішування безпосередньо в тістомісильну 
машину  додають піросульфіт натрію у кількості 0,025–0,050%. Максимальне 
дозування цієї добавки застосовується для "сильного" борошна зі вмістом 
клейковини понад 34%.  До кінця замішування порошок піросульфіту натрію або 
його водний розчин необхідно рівномірно розподілити по всьому об’єму тіста. 

Готове тісто для затяжного печива завдяки застосуванню піросульфату натрію 
не потребує витримки. Його вивантажують з тістомісильної машини  в підкатні 
діжі, які потім закріплюють на підйомнику-діжеперекидачу. Залежно від 
компонування лінії тісто може завантажуватися підйомником  безпосередньо в 
приймальну воронку ламінатора  або переміщатися за допомогою проміжного 
конвеєра  після перекидання діжі з тістом у воронку. 

Заміс крекерного дріжджового тіста в машині  розпочинається із завантаження 
дріжджової суспензії, потім за обертання місильних лопатей впродовж 4–6 хв. 
одночасно і паралельно подають порції емульсії і борошняної сипкої суміші. 
Залежно від рецептури і властивостей сировини отримують дріжджове тісто 
вологістю 26–30% за температури 26  –30 °С впродовж 15–18 хв. 

Готове дріжджове тісто вивантажують з  тістомісильної машини  в підкатні 
діжі, з яких тісто за допомогою підйомника  через воронку  завантажується на 
пластинчатий конвеєр  бродильного апарату безперервної дії. Цей апарат 
забезпечений автоматичною системою підтримки оптимальних параметрів 
повітряного середовища у бродильній камері: температура 30±3 °С і відносна 
вологість 75±5%. Конвеєр  забезпечує переміщення тіста від входу до виходу 
апарату  впродовж 2 год., необхідних для протікання процесів бродіння і 
ферментації тіста. Готове крекерне дріжджове тісто з конвеєра  поступає на 
проміжний конвеєр  і потім завантажується в приймальну воронку ламінатора. 

Тістовальцювальна машина безперервної дії – ламінатор  – складається з 
декількох пар гладких і рифлених валків і системи стрічкових конвеєрів, 
змонтованих на загальній станині, забезпечених регулювальними пристроями і 
контрольно-вимірювальними приладами. Ламінатор має дві приймальні воронки, 
дном кожної з них є пара валків. Вони прокачують дві стрічки тіста, які поступають 
на горизонтальний конвеєр, накладаються один на одного і вилежуються. Потім 
тричі повторюється операція вальцювання і відлежування двошарової стрічки тіста, 
за цієї операції товщина шарів істотно зменшується. На виході з ламінатора 
виконується операція багаторазового  шарування отриманої стрічки з розворотом 
на 90° і формуванням багатошарового пласта тіста. 

Цей пласт калібрується по товщині трьома парами валків, з’єднаних короткими 
стрічковими конвеєрами. Товщина багатошарового пласта поступово зменшується і 
доводиться до розміру, що становить 0,5–0,3 товщини готових виробів. Остання 
пара валків має гладкі шліфовані поверхні та надає тісту глянець. 

Для відновлення еластичної деформації прокатаного пласта потрібно певний 
проміжок часу, тому пласт поступає на конвеєр, довжина якого підбирається 
залежно від фізичних властивостей тіста. Щоб тісто не прилипало до валків, на 
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верхню поверхню пласта наносять борошно, яке потім зчищається циліндричною 
щіткою.  

Конвеєр  подає багатошаровий  відкалібрований пласт тіста під штамп 
формувальної машину. Він є циліндром діаметром близько 80 мм, на якому 
закріплені матриці з різальними кромками. У корпус кожної матриці встановлено 
денце, до якого кріпляться трафарети з малюнком і написом, а також шпильки для 
проколювання заготовки із тіста. 

Відформовані тістові заготовки перекладаються без порушення рядності з 
конвеєра  на сітчастий конвеєр  печі. Просічена стрічка багатошарового пласта 
тіста приймається конвеєром  і передається на поворотний конвеєр  для 
завантаження в одну з приймальних воронок ламінатора. 

Випічка затяжного печива триває 5– 9 хв. за наступних температур по зонах 
(°С): 160–180; 280–290; 270–300; 260–290; 250–280. Для дрібного крекера цим 
параметрам відповідають значення – 2,5–3,5 хв. і 150–180; 200–215; 295–305; 275–
285; 230–245 °С. Конкретні значення параметрів випічки залежать від 
продуктивності печі, рецептури, розмірів  заготовок із тіста, вологості тіста і 
готових виробів та інших чинників. 

Випечене печиво охолоджується на частині поду печі, що виступає, і 
передається на багатоярусний охолоджувальний конвеєр. На ньому за природних 
параметрів повітряного середовища приміщення цеху впродовж 4–5 хв. вироби 
охолоджуються до температури 40–45 °С. 

Облаштування лінії передбачає три варіанти упаковки продукції залежно від 
асортименту виробів. Великі вироби правильної форми проходять два яруси 
охолоджувальних конвеєрів і знімаються на горизонтальний конвеєр, укладаються 
на  ребро і подаються на загортальну машину  для загортання в пачку. Останні на 
столі  укладають в картонні короби. 

Дрібні вироби завантажуються у фасувальну машину  для упаковки в пакети. 
Частина незагорнутої продукції може завантажуватися у бункер, з якого вироби 
пакують безпосередньо в торгівельну тару – картонні короби і зважують на вагах. 
Короби з готовою продукцією укладають на візки або на конвеєр і відправляють на 
склад. 
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Питання для самоперевірки  
 

1. Характеристика продукції, сировини і напівфабрикатів  виробництва карамелі. 
2. Стадії технологічного процесу виробництва карамелі начинкою. Принципова 

технологічна схема з виробництва. 
3. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва карамелі з рідкими начинками. 
4. Сировина для виготовлення шоколаду. 
5. Стадії виробництва шоколаду. Принципова технологічна схема виробництва 

шоколаду. 
6. Машинно-апаратурна схема схеми виробництва шоколаду і какао-порошку. 
7. Стадії технологічного процесу виробництва цукерок .Принципова технологічна 

схема виробництва цукерок  
8. Машинно-апаратурна схема виробництва відливних глазурованих цукерок. 
9. Характеристика продукції, сировини і напівфабрикатів виробництва печива. 
10. Стадії технологічного процесу виробництва печива. 
11. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва затяжного печива і крекера 
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Технологічні комплекси переробки молока 
 
 
До основних продуктів харчування відносять хлібобулочні вироби, м’ясо- і 

молокопродукти. При цьому молоко і молокопродукти займають свою важливу 
нішу. Білки та жири молока, лактоза займають провідні місця за біологічною 
цінністю серед аналогічних складових інших продуктів. 

З давніх часів молоко використовували і як лікувальний засіб від багатьох 
хвороб, наприклад, кисле молоко, кумис, кефір є чудовими засобоми для людей, у 
яких хворий шлунково-кишковий тракт, при туберкульозі, добрий ефект дають 
вони і при отруєннях. Молоко створює сприятливу дію на секрецію травних залоз, 
воно засвоюється із мінімальним їх напруженням. При цьому енергії потрібно у 3–4 
рази менше, ніж для засвоєння, наприклад, хліба. Молоко та молочні продукти 
повинні складати одну третину харчового раціону, тобто біля 500 кг на рік. 

Продуктивність молочних тварин у світі коливається у широких межах – від 
1200 до 7000 кг молока на рік. Є корови, які виробляють на рік до 25000 кг молока. 
Виводяться також тварини, які дають молоко з підвищеним вмістом білку та жиру. 
Можна припустити, що поряд з продуктивністю великої рогатої худоби буде 
зростати продуктивність кіз та овець. Досвід багатьох країн показує, що 
використання молока кіз та овець дає суттєві можливості збільшення виробництва 
сирів. Крім цього, собівартість молока овець значно нижча, ніж коров’ячого. 

Молоко і молокопродукти з давніх часів входили в раціон харчування людей. 
Поява таких продуктів, як сир та масло, відноситься до історії людства, що 
вимірюється тисячоліттями. 

Інтенсивний розвиток молокопереробного виробництва почався у середині 
ХІХ ст. Виробництво основних молочних продуктів у багатьох країнах вже було 
поставлено на промислову основу, і в Україні до цього часу вже функціонували 
цілий ряд молокопереробних підприємств. 

Питаннями переробки молока займався видатний вчений Д.І. Менделєєв, який 
вивчав хімічний склад сирів та масла. Відомі вчені І.І. Мєчников та І.П. Павлов 
прославили себе працями, в яких закладені основи вчення про харчування, харчову 
цінність молока та ролі мікроорганізмів у довголітті людей. У 1904 році вони стали 
лауреатами Нобелівської премії за свої праці, в тому числі присвячені і молоку. 

Розвиток молочної промисловості в останні десятиліття ішов шляхом 
концентрації виробництва. В світі за цей період кількість заводів зменшилася у 3–5 
разів. З’явилися заводи-гіганти, які переробляють більше 5000 т молока на добу. 
Доставка молока і продуктів для реалізації на відстань 300–400 км вважається 
цілком виправданою. Концентрація виробництва – це реальні економічні вигоди на 
капітальних витратах, основних фондах. В останні роки поряд з концентрацією 
виробництва молочних продуктів, будівництвом комбінатів гігантів, є і тенденція 
наближення переробки молока до молочних ферм. Подібного роду підприємства, 
які називаються міні-заводами, являють собою комплекти контейнерів, в яких 
встановлюють необхідне для виробництва молочних продуктів обладнання. Випуск 



 171 

таких міні-заводів налагоджений у Данії, Швеції, Франції, США Болгарії та 
Україні. 

Характерною особливістю техніки та технології сучасної молочної 
промисловості є все більш широке застосування мембранної, молекулярно-ситової 
та електродіалізної техніки. Ультрафільтрація, нанофільтрація, зворотній осмос 
знаходять все більше використання у виробництві різного роду молочно-білкових 
концентратів, дитячих молочних продуктів. Застосування ультрафільтрації у 
виробництві сирів дає можливість значно (на 20–25 %) збільшити вихід продукту. 
Разом з тим сири, виготовлені з молока, сконцентрованого ультрафільтрацією, 
дещо відрізняються від звичайних сирів. У зв’язку з цим, на думку частини 
спеціалістів, вони не витіснять продукти, отримані традиційним хляхом. 

 
 

5.1. Характеристика сировини, напівфабрикатів і продукції 
 

Сировина 
 
Сировиною для молокопереробної промисловості є молоко свійських тварин – 

корів, кіз, овець тощо. Молоко – це фізіологічна рідина, що виділяється молочними 
залозами самок савців для вигодовування малят. Через молоко організм матері 
передає дитині захисні речовини – імунні тіла, які допомагають їй боротися з 
хвороботворними мікроорганізмами. Серед великої кількості різних продуктів 
рослинного та тваринного походження саме молоко та молочні продукти є 
найбільш цінними у харчовому та біологічному відношенні. Харчова цінність 
молока полягає в тому, що воно містить всі необхідні для людського організму 
поживні речовини (білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни, тощо) у 
добре збалансованих співвідношеннях і у легкозасвоюваній формі. Молоко містить 
більше 100 цінних компонентів. Молочні білки містять всі незамінні амінокислоти. 
Найбільша кількість всіх вітамінів міститься у парному молоці. 

Молоко являє собою складну полідисперсну систему, що складається з 
дисперсного середовища (води – 83–89 %) і розподілених в ній сухих речовин (жир, 
білок, молочний цукор, мінеральні солі, а також ферменти, вітаміни, тощо), які є 
дисперсною фазою (11–17 %). 

Один літр молока задовольняє добову потребу дорослої людини в тваринному 
жирі, кальції, фосфорі; на більш ніж 50 % – у тваринному білку; та частково у 
біологічноактивних незамінних жирних кислотах і вітамінах А, С, тіаміні та 
фосфоліпідах. Енергетична цінність молока складає 2720 кДж/кг. 

Хімічний склад молока змінюється під дією різних факторів. Найбільше він 
залежить від періоду лактації корови. Лактація у корів триває в середньому 300 
днів. За цей час якість молока змінюється принаймні тричі. Від корів різних порід 
отримують молоко різного хімічного складу, від корів однієї й тієї ж породи 
залежно від кліматичних умов, годування, отримують молоко різної якості і 
кількості. Склад молока змінюється в залежності від пори року, віку корови, її 
індивідуальних особливостей. Корми впливають на якість молока, вершків, на 
консистенцію молочного жиру. Так, зелені підножні корми надають кремувато-
жовтий колір молоку, вершкам, маслу. Кормова капуста, силос, морква і трав’яне 
борошно сприяють збереженню цього кольору молока у зимовий період. Деякі 
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корми (кормова капуста, цукровий буряк і силос) можуть надавати молоку 
неприємий смак і запах, особливо коли їх дають у великій кількості. 

Окрім коров’ячого молока, у їжу використовують молоко інших тварин, 
причому як у цільному вигляді, так і у вигляді молочних продуктів: бринзи, яка 
виготовляється в основному з овечого молока, кумису – з кобилячого, шубату – з 
верблюжого. Найменш жирним є кобиляче молоко, а найбільше жиру та білків 
міститься у молоці північного оленя. З молока всіх цих тварин у домашніх умовах 
можна приготувати всі ті продукти, які готують з коров’ячого молока. Попереднє 
очищення і термообробка молока будь-якого виду тварин проводяться однаково. 

Інколи маса сухих речовин, виділених за період лактації, перевищує масу самої 
корови. Зрозуміло, що всі ці речовини корова повинна отримати з кормів, і якщо їх 
недостатньо, то знижується надій і погіршується склад молока. 

Молоко не повинно мати сторонніх присмаків та запахів, містити пестицидів, 
які застосовуються у рослинництві, а також антибіотиків, які потрапляють у молоко 
під час лікування тварин. Наявність цих сторонніх речовин дуже шкідлива для 
здоров’я людей. Під час переробки молока із слідами пестицидів кількість їх у 
молочних продуктах не зменшується, а збільшується, концентруючись у маслі, 
сметані, сирі. 

Основні зміни у молоці після його отримання відбуваються під дією 
мікроорганізмів. Якщо у молоко потрапили кисломолочні бактерії, воно скисає, 
якщо маслянокислі – молоко прогоркає або протухає. Маслянокисле бродіння 
викликає спучування сирів, надає їм неприємний присмак. У молоко можуть 
потрапити й інші мікроорганізми, шкідливі для здоров’я людини – кишкова 
паличка, ті що викликають туберкульоз, дизентерію, черевний тиф. 

Єдина радикальна міра, яка попереджує захворювання, що передаються через 
молоко,– його теплова обробка: пастеризація, кип’ятіння, стерилізація. Вона 
дозволяє знищити хвороботворні мікроорганізми та їх спори. Пастеризацією 
називають процес нагрівання молока до температури вище від 63 С до близької до 
точки кипіння. Цей процес отримав свою назву від імені відомого французького 
вченого Луї Пастера, який вперше застосував такий метод для знищення 
мікроорганізмів у вині та пиві. Пастеризацією знищуються мікроорганізми, а Під 
час стерилізації (нагріві молока вище температури кипіння) – одночасно і їх спори. 
На практиці є три режими пастеризації: тривала, короткочасна та миттєва, які 
відрізняються температурою та тривалістю нагрівання. Молоко пастеризують у 
виробництві всіх молочних продуктів, щоб зберегти їх в майбутньому від 
небажаних процесів, які викликаються життєдіяльністю бактерій. Термічний вплив 
на молоко призводить до деяких змін його складових частин: під час кип’ятіння 
майже вдвічі зменшується вміст вітамінів А і С, втрачається до 20 % поживних 
речовин внаслідок утворення осадів на стінках посуду. Тому кип’ятити 
пастеризоване молоко без особливої потреби не рекомендують. 

До молока як сировини для виробництва високоякісних молочних продуктів 
пред'являють вимоги за фізико-хімічними, органолептичними та санітарно-
ветеринарними показниками. Молоко повинно бути натуральним, отриманим від 
здорових корів, мати чистий, приємний, солодкуватий смак і запах, властиві 
свіжому молоку; колір від білого до світло-кремового, без будь-яких кольорових 
плям і відтінків; консистенція однорідна, без згустків білка і грудочок жиру, без 
осідання, щільністю не нижче 1028 кг/м3. 
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Підприємства молочної промисловості отримують сировину від первинної 
мережі, де здійснюється початкова обробка молока – охолодження від 36 С до 6С. 
Схема переробки молока на промисловому підприємстві та отримання продуктів з 
нього наведена на рисунку 5.1. 

 
Асортимент молочних продуктів 
 
В Україні відомо широкий спектр молочних продуктів, які відрізняються один 

від одного складом, харчовою і біологічною цінністю, а також технологією 
виробництва. 
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Рисунок 5.1. Схема переробки молока та отримання продуктів з нього 
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Основним видом є незбиране молоко з масовою часткою жиру не менше 3,2 %, 
але випускається також молоко з підвищеною і зниженою масовою часткою жиру – 
6,0; 4,0; 3,5; 2,5; 1,0%. Промисловістю частіше випускається молоко в наступному 
асортименті: молоко цільне, нормалізоване, містить 3,2 % жиру; молоко відновлене 
– 3,2 % жиру (вироблене повністю або частково із сухого молока); молоко, що 
містить 6 % жиру, отримане з додаванням вершків і наступною гомогенізацією 
(подрібнення жирових кульок); молоко топлене, містить 6 % жиру, гомогенізоване, 
яке тривалий час знаходилося при високій температурі; молоко білкове, 1 або 2,5 % 
жиру з підвищеним вмістом сухих знежирених речовин в результаті додавання 
сухого або згущеного молока; молоко вітамінізоване, збагачене вітаміном С; 
молоко знежирене, отримане в результаті сепарирування цільного молока. 

Одними з важливих серед молокопродуктів є кисломолочні продукти. За 
відкриття бацили “булгарикум” у кислому молоці на початку минулого століття 
вчені Женевського університету вручили нагороду молодому болгарському 
вченому Стамену Григорову. Овече або коров’яче молоко, заквашене у кожаних 
мішках, схожих на бурдюки для вина, не тільки лікувало, а й підвищувало 
життєвий тонус, знімало втомлюваність. Цей напій називали “еліксиром болгар”, а 
самі болгари називали його “їжею справжніх чоловіків до глибокої старості”. 
Раніше у Болгарії кисле молоко було єдиною заміною материнського молока, 
причому діти, яких годували кислим молоком, добре росли і рідко хворіли. 

Кисломолочні продукти бувають двох різновидів: продукти кисломолочного 
бродіння – простокваші всіх видів; кисломолочні напої і продукти змішаного 
кисломолочного та спиртового бродіння – кумис, кефір, айран. Перші 
відрізняються щільним згустком, а другі – більш гострим смаком, ніжним згустком, 
який містить вуглекислий газ. 

Йогурт – традиційний молочний продукт народів Балканського півострову та 
Середнього Сходу. Звідси він поширився у країни Європи. У Балканських країнах 
готують йогурт рідкої консистенції з незбираного молока і споживають його як 
напій, в інших країнах він має вигляд желе або морозива. Йогурт традиційно 
виготовляють з молока буйволиць або овець, в якому вміст сухих речовин вище, 
ніж у молока корів. 

Серед молочних продуктів особливе місце займають сири. За зовнішніми 
ознаками їх можна поділити на чотири групи. Першу групу складають тверді сири. 
Всі тверді сири є сичужними і характеризуються щільною або твердою 
консистенцією. До другої групи відносяться м’які сири, які мають м’яку 
консистенцію. За характером згортання м’які сири можуть бути сичужними або 
кисломолочними. Третю групу складають розсільні сири, особливістю яких є 
підвищена масова доля солі у продукті, оскільки звичайно тривалий період 
дозрівання сири знаходяться у розсолі. Четверта група представлена горшочними 
та бурдючними сирами, які в промисловості не виробляються. 

За системою Чеботарьова всі сири поділяються на сичужні (тверді та м’яки), 
кисломолочні та перероблені (плавлені). 

Масло вершкове є молочним продуктом, який виробляється шляхом збивання 
свіжого або кислого молока, вершків, або перетворенням високожирних вершків. 
За температури 10–14 °C масло має пластичну консистенцію, колір масла блідо-
жовтий, але він може бути від темно-жовтого до майже білого. 

Масло вершкове складається з молочного жиру та мікроскопічних часточок 
води і молочних білків (становить однорідну емульсію типу «вода в жирі»). Воно 
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виготовляється з коров'ячого молока, продуктів його переробки і призначене для 
безпосереднього вживання в їжу або кулінарних цілей. Вміст молочного жиру в 
маслі повинен становити не менше 61,5 % (в залежності від масової частки жиру 
масло поділяють на такі групи: екстра (жиру 80–85 %); селянське (жиру 72,5–
79,9 %); бутербродне (жиру 61,5–72,4 %); пряжене (жиру не менше 99 %). 

В залежності від технологічних особливостей та органолептичних показників 
вершкове масло поділяється на солодковершкове, солоне солодковершкове, 
кисловершкове та солоне кисловершкове. Солодковершкове масло виробляють з 
натуральних пастеризованих вершків, а кисловершкове з пастеризованих вершків, 
які сквашені чистими культурами молочнокислих бактерій. В солоне масло 
додається кухонна сіль. Шляхом перетоплювання отримують топлене масло, яке є 
майже чистим молочним жиром. 

Згущене молоко є концентрованим продуктом, який одержують зі свіжого 
молока і вершків шляхом згущення та консервування цукром або стерилізацією. 
Його можна безпосередньо вживати в їжу, або використовувати для приготування 
десертних страв. Також застосовують для виробництва морозива, глазурованих 
сирків, хлібобулочних та кондитерських виробів. 

Вперше ідея виробництва згущеного молока була запропонована у 1810 році 
французом Ніколя Аппером. На основі його досліджень в 1858 році в США був 
побудований перший завод з виробництва згущеного молока. 

Згущені молочні консерви виробляють двох видів: з цукром і без нього 
(стерилізовані). Згущені молочні консерви з цукром мають однорідну консистенцію 
без відчутних органолептично кристалів лактози, білий з кремовим відтінком колір. 
Ці консерви мають солодкий смак з вираженим відтінком пастеризованого молока 
або вершків, а консерви з наповнювачами – добре вираженими смаком і запахом 
натуральної кави або какао. В даний час виготовляють великий асортимент 
згущених консервів з цукром з масовою часткою вологи 26–30 %, сухих речовин 
26–36 %, жиру 5–19 % і цукрози 37–44 %. 

Підприємства галузі випускають такі види консервів: незбиране згущене 
молоко з цукром, згущені вершки з цукром; нежирне згущене молоко з цукром; 
натуральна кава зі згущеним молоком і цукром, какао зі згущеним молоком і 
цукром, какао зі згущеними вершками і цукром тощо. 

До наступного виду молочних консервів відносяться сухі молочні продукти, 
серед яких чільне місце займає сухе молоко, яке є сухим порошком білого кольору 
з світлим кремовим відтінком. Воно виготовляється з пастеризованого молока 
шляхом згущення та висушування. Відновлюють сухе молоко розчиненням його у 
теплій воді. 

Сухі молочні продукти мають високу харчову і енергетичну цінність. У сухому 
цільному молоці міститься 25,6 % білків, 25 % жиру, 39,4 % лактози, а в 
знежиреному сухому молоці 37,9 % білків і 50,3 % лактози. У цих продуктах також 
високий вміст вітамінів і мінеральних речовин. Енергетична цінність 100 г сухих 
молочних продуктів складає 1500–2500 ккал. Вологість сухих молочних продуктів 
не перевищує 4 %, що забезпечує значну тривалість їх зберігання в герметичній 
упаковці. Одним з основних фізико-хімічних показників сухих продуктів є 
розчинність, величина якої може складати 80–99,5% в залежності від способу 
сушіння. 

Асортимент сухих молочних продуктів дуже різноманітний. Основним видом 
сухих молочних продуктів є сухе коров'яче молоко з масовою часткою жиру 15, 20, 
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25 % і знежирене молоко, сухі вершки, а також сухі кисломолочні продукти і 
маслянка. 

Морозиво є улюбленим продуктом як дітей так і дорослих. З давніх часів у 
спекотні дні люди шукали освіжаючі засоби, а солодощі любили завжди. 
Попередниками морозива можна вважати змішані зі снігом або льодом фруктові 
соки, натуральні та підсолоджені, які були відомі, особливо в східних країнах, у 
глибоку давнину. У Китаї заморожували фруктові соки ще 3000 років тому. З 
Китаю цей засіб від спеки перейняли араби, індійці та перси. 

Морозиво – це солодкий харчовий продукт, заморожени 
й та збитий. Характерною специфічною особливістю морозива, яка відрізняє 

його від інших споріднених продуктів, є те, що у їжу його використовують у 
замороженому вигляді без попереднього відтаювання. 

Морозиво поділяється на молочні види (пломбір, вершкове, молочне), 
фруктові (фруктово-ягідне, щербет) та ароматичні. Із введеням у морозиво 
смакових добавок склад його змінюється. Різновиди пломбіру, вершкового та 
молочного морозива отримали свою назву від наповнюча, який в них міститься. 
Шербет – це фруктове морозиво, яке містить у своєму складі невелику кількість 
молочних продуктів. Ароматичне морозиво готують в основному з цукру та води із 
додаванням есенцій. 

Характерною особливістю морозива є висока харчова цінність і хороша 
засвоюваність організмом людини. У ньому містяться молочний жир, білки, 
вуглеводи, мінеральні речовини та вітаміни. 

У середньому енергетична цінність молочних і фруктових видів морозива 
становить 560–616 кДж/кг, вершкового – до 836 кДж/кг, пломбіру – до 1010 
кДж/кг. Вміст вуглеводів в морозиві становить від 14 до 25%, жиру – 3,5–15%, 
білків – 3,5–4,5%, мінеральних речовин – до 0,7%. Морозиво засвоюється 
організмом на 95–98%. 
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5.2. Технологічні комплекси виробництва цільномолочних продуктів 
 

5.2.1. Технологічний комплекс виробництва пастеризованого молока 
 

Значна частина молока, яке поступає на промислову переробку, 
використовується для виробництва цільномолочної продукції. Поширеним 
продуктом, який не вимагає значної обробки є пастеризоване молоко (оброблене за 
температури 65–99 °С), яке розрізняється за тепловою обробкою, хімічним 
складом, наявністю наповнювачів. 

Одними з головних операцій у технологічній схемі виробництва 
пастеризованого молока є теплові процеси (охолодження, нагрівання, 
пастеризація). 

Під час виробництва цільного пастеризованого молока здійснююють його 
очищення, нормалізацію, гомогенізацію, пастеризацію та фасування. 

Виробництво пастеризованого молока включає в себе наступні стадії: 
– приймання молока та оцінку його якості; 
– очищення молока, охолодження і резервування; 
– нормалізацію за вмістом жиру; 
– підігрівання і гомогенізацію; 
– пастеризацію молока; 
– охолодження; 
– фасування в споживчу або транспортну тару; 
– зберігання і транспортування готової продукції. 

Схема виробництва пастеризованого молока наведена на рисунку 5.2. 
Приймання молока здійснюється на приймальних станціях, які забезпечують 
перекачування сировини в цистерни і її облік. На цьому етапі проводиться 
контроль якості молока, яке поступило на виробництво. 

Прийняте молоко проходить первинну обробку, в процесі якої воно спочатку 
очищається від механічних домішок на фільтрах або сепараторах-
молокоочисниках, а потім охолоджується до 4–6 °С на пластинчастих 
охолоджувачах. 

В залежності від параметрів початкової сировини і виду готової продукції 
проводять нормалізацію молока. За допомогою нормалізації доводять до вимог 
стандарту вміст в молоці жиру або сухих речовин. Залежно від жирності початкової 
сировини і виду вироблюваного молока для нормалізації за вмістом жиру 
використовують знежирене молоко або вершки, за вмістом сухих речовин – сухе 
знежирене молоко. Як правило, доводиться зменшувати жирність молока. 

Нормалізацію молока проводять двома способами: в потоці або шляхом 
змішування. Для нормалізації в потоці використовують сепаратори-нормалізатори, 
в яких безперервна нормалізація молока поєднується з очищенням його від 
механічних домішок. 

Для запобігання відділення жиру і утворення в упаковках вершкової пробки 
під час виробництва молока пряженого, відновленого і з підвищеною масовою 
часткою жиру (3,5–6,0 %) нормалізоване молоко підігрівають до 40–45 °С і 
очищають на відцентрових сепараторах-молокоочисниках та обов'язково 
гомогенізують в гомогенізаторах за температури 45–63 °С і тиску 12,5–15 МПа. 

Потім молоко пастеризують і охолоджують до 4–6 °С на пластинчастих 
пастеризаційно-охолоджувальних установках. В залежності від прийнятої на 
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підприємстві схеми, пастеризація може бути: тривалою (за температури 65 °С (±2 
°С) з витримуванням 30 хв.); короткочасною (за температури 76 °С (± 2 °С) з 
витримуванням 15–20 с.); миттєвою (за температури 88 °С (±2 °С) без 
витримування); високотемпературною (за температури 97 °С (±2 °С) без 
витримування). 

Охолоджене молоко направляють на фасування в споживчу тару, або в 
резервуари на тимчасове зберігання. 

Пастеризоване молоко випускають в паперових пакетах, пакетах з полімерної 
плівки, а також пластикових і скляних пляшках. Фасування молока в дрібну 
упаковку проводиться на автоматичних лініях, які складаються з декількох машин, 
з'єднаних між собою конвеєрами. 

Все ширшого використання для фасування пастеризованого молока набула 
тара разового споживання – поліетиленові і паперові пакети. Вона легка, 
компактна, виключає складний процес миття, гігієнічна, зручна для споживача і 
транспортування, не вимагає великих виробничих площ, трудових і енергетичних 
витрат. 

Також використовуються лінії з фасування молока в пластикові і скляні 
пляшки. Заповнення молоком за рівнем здійснюється за допомогою фасувальних 
машин карусельного типу, закриття пляшок ковпачками проводиться на 
укупорювальній машині. Потім пляшки автоматично укладаються в ящики. 

 
 Приймання молока 

 
Очищення молока 

 
Охолодження молока до 4…6 °С 

Резервування 
 

Нормалізація за вмістом жиру 

Підігрівання до температури 60…65 °С 
 

Гомогенізація 

Пастеризація молока 
 

Фасування продукції в тару 
 

Охолодження молока 
 

Зберігання готової продукції 
 

 
 

Рисунок 5.2. Схема виробництва пастеризованого молока 
 

Машинно-апаратурна схема виробництва пастеризованого молока наведена на 
рисунку 5.3. Спочатку оцінюється якість молока і проводиться його приймання, в 
процесі якого молоко перекачується відцентровими насосами 1 з автомолцистерн. 
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Для визначення кількості молока на заводах використовують пристрої для 
вимірювання маси – ваги і об'єму – лічильники-витратоміри 2. Маса прийнятого 
молока може встановлюватися також за рахунок використання ємностей 3 із 
тензометричним пристроєм або шляхом використання тарованих ємностей. 

Після очищення від механічних домішок молоко охолоджується до 4–6 °С на 
пластинчастих охолоджувачах 4 і насосами 1 по трубах через зрівняльний бачок 5 
направляється в місткості для зберігання 3. Молоко з температурою не вище 10 °С 
допускається приймати без охолодження. Охолоджене молоко зберігається в 
ємностях 3 і нормалізується. 

Перед надходженням в сепаратор-нормалізатор молоко попередньо 
нагрівається до 40–45 °С в секції рекуперації пластинчастої пастеризаційно-
охолоджувальної установки 6. 

На підприємствах невеликої потужності молоко зазвичай нормалізують 
змішуванням в резервуарах 3. Для цього до певної кількості незбираного молока 
під час ретельного перемішування додають потрібну кількість знежиреного молока 
або вершків, розраховану за матеріальним балансом. Під час виробництва 
білкового молока використовують сухе молоко, яке попередньо розчиняють в 
місткості 11. 

 
 

 
 

Рисунок 5.3. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва пастеризованого молока: 
1 – відцентровий насос; 2 – лічильник-витратомір; 3 – місткість;  

4 – пластинчастий охолоджувач; 5 – зрівняльний бачок;  
6 – пластинчаста пастеризаційно-охолоджувальна установка; 7 – сепаратор-молокоочисник;  

8 – гомогенізатор; 9 – місткість; 10 – пастеризатор; 
11 – місткість для розчинення сухого молока 

 
 
Нормалізоване молоко підігрівають і очищають на відцентрових сепараторах-

молокоочисниках 7 та гомогенізують в гомогенизаторах 8. Після цього молоко 
пастеризують і охолоджують до 4–6 °С на пластинчастих пастеризаційно-
охолоджувальних установках 6. 

Під час виробництва топленого молока нагрівання здійснюють за температури 
95–99 °С в трубчастих або пластинчастих пастеризаторах 10. Витримування при цій 
температурі або процес топления молока проводять у закритих ємностях 3 
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протягом 3–4 годин. Після топления молоко охолоджують в пластинчастих 
пастеризаційно-охолоджувальних установках до температури 4–6 °С. 

Потім молоко за температури 4–6 °С надходить у проміжну місткість 9, з якої 
направляється на фасування. Перед фасуванням готовий продукт перевіряють на 
відповідність вимогам стандарту. 

 
5.2.2. Технологічні комплекси виробництва кефіру 

 
На даний момент немає єдиної думки про походження кефірних грибків. 

Своєрідним був спосіб приготування кефіру кавказькими народами. Бурдюк із 
свіжим козячим або коров’ячим молоком клали на дорогу. За місцевим звичаєм 
кожний перехожий повинен був вдарити його ногою. Через добу кефір дозрівав. 
Секрет приготування напою ретельно оберігали, так як вважали, що таємнича сила 
“зерен Магомеда” (кефірні грибки нагадують зерна пшениці) зникне, якщо хоча б 
одне з них буде віддано “невірному”. Перше наукове повідомлення про кефір було 
зроблено на засіданні кавказького медичного товариства у 1867 р. У 70–80-х роках 
19 ст. відкрилося кілька лікарень, де основними ліками був кефір. 

У виробництві таких видів продуктів, як питне молоко, простокваша, кефір 
тощо, нормалізація молока проводиться за одним показником – жиром. Вміст жиру 
у готовому продукті, заданий стандартом, рівний вмісту жиру у нормалізованому 
молоці, так як у виробництві цих продуктів відходів немає. Кисломолочні продукти 
виготовляють з різною масовою долею жиру: 6; 4; 3.2; 2.5; 1.5; 1%. 

Кефір на підприємствах може вироблятися термостатним або резервуарним 
способами (ці два способи використовуються для виробництва і інших 
кисломолочних напоїв). Під час термостатного способу забезпечується отримання 
незруйнованої структури готового продукту шляхом скашування молока (літом за 
температури 17–20 °С, зимою за 22–25 °С протягом 8–12 годин) та визрівання 
кефіру (за температури 14–16 °С) в споживчій тарі в спеціальних термостатних 
камерах, або в холодильних камерах за 8 °С в процесі повільного охолодження. Під 
час дозрівання майже припиняється молочнокисле бродіння і протікає спиртове. 

Під час резервуарного способу сквашування молока і визрівання кефіру 
здійснюється в спеціальних резервуарах з наступним фасуванням в споживчу тару 
(рис. 5.4). Хоча структура продукту за цим способом не зберігається, він набув 
широкого застосування завдяки підвищенню продуктивності праці, зменшенню 
виробничих площ і забезпеченню стабільної якості продукції. 

Після проведення таких процесів, як приймання, очищення, нормалізація і 
гомогенізація, пастеризація та охолодження отриманий напівфабрикат 
направляється в резервуари на перемішування з закваскою і подальше сквашування 
за температури 20–25 °С протягом 10–12 годин. Отриману масу перемішують до 
однорідної консистенції з одночасним охолодженням до 16 °С, і подальшим 
(протягом 4–6 годин) – до 10–12 °С. Потім протягом не менше 12 годин проводять 
дозрівання кефіру в стані спокою. В результаті накопичуються продукти 
спиртового бродіння, набухають білки, проходить їх частковий гідроліз. Готову 
продукцію розливають в пляшки або пакети та направляють в холодильну камеру 
для кінцевого охолодження до 6–8 °С. Ввесь цикл виробництва кефіру займає 
близько 24 годин. 
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Рисунок 5.4. Схема виробництва кефіру резервуарним способом 

 
Машинно-апаратурна схема виробництва кефіру резервуарним способом 

наведена на рисунку 5.5. Молоко з місткості для сирого молока 1 з допомогою 
насоса 2 подається у балансувальний бачок 3, звідки направляється у 
рекуперативну секцію пастеризаційно-охолоджувальної установки 4, де 
підігрівається до 55–57 С. Для пастеризації молока використовуються 
пастеризаційно-охолоджувальні установки для кисломолочних продуктів, в яких 
можна провести пастеризацію з необхідним витримуванням і наступним 
охолодженням до температури сквашування. Підігріте молоко направляється 
спочатку у сепаратор-нормалізатор 6, а потім – на гомогенізатор 7 клапанного типу. 
З гомогенізатора молоко спочатку поступає у секцію пастеризації, далі через 
клапан 5 – у місткість для витримування 8 і повертається у рекуперативну секцію 
та в секцію охолодження, де охолоджується до температури заквашування. Якщо 
після виходу з секції пастеризації молоко не досягло заданої температури, то воно з 
допомогою зворотнього клапана 5 направляється у балансирувальний бачок 3 для 
повторної пастеризації. Охолоджене молоко поступає у місткість для виробництва 
кисломолочних напоїв, перемішуючись у змішувачі 10 із закваскою. Сквашування 
молока проводять у спеціальних двохстінних вертикальних ємностях 9. 
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Рисунок 5.5. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва кефіру: 
1 – місткість для сирого молока; 2 – насоси; 3 – балансувальний бачок; 

4 – пластинчаста пастеризаційно-охолоджувальна установка; 5 – зворотній клапан;  
6 – сепаратор-нормалізатор; 7 – гомогенізатор; 8 – місткість для витримування молока;  

9 – місткість для продукту; 10 – змішувач; 11 – місткість для закваски 
 
 

Заквашене молоко сквашується у місткості до потрібної кислотності. 
Отриманий згусток охолоджується у тій же місткості, при цьому кожні 30–40 хв 
вмикається мішалка для розмішування згустка і більш швидкого його охолодження. 
Якщо потрібне дозрівання, то згусток охолоджується до температури дозрівання і 
залишається у місткості на дозрівання. Кисломолочні напої фасуються у паперові і 
полімерні пакети або скляну та пластикову тару. 

 
5.2.3. Технологічні комплекси виробництва йогуртів 

 
Промислове виробництво йогуртів здійснюється із коров’ячого молока, в 

якому вміст сухих речовин збільшують шляхом попереднього згущення молока у 
вакуум-апаратах або додавання сухого нежирного молока. До складу заквасок для 
йогуртів входять термофільний стрептокок і болгарська паличка у певних 
співвідношеннях. Для поліпшення смаку йогурту додають цукор (4–7%), фруктові 
або ягідні соки, каву. У продукті після закінчення сквашування залишається багато 
живих клітин молочнокислих бактерій. Охолодження, яке застосовується для 
пригнічення їх життєдіяльності, лише уповільнює розвиток мікроорганізмів. Тому 
у продуктах під час зберігання швидко наростає кислотність, відбувається 
ущільнення молочно-білкового гелю, і через 2–3 доби продукт псується. Нагрівати 
ж вироби не можна, так як це призводить до виділенням вологи. Проблему 
вирішують використанням стабілізаційних систем. 

Йогурт виробляють резервуарним і термостатним способами. Йогурт за 
зовнішнім виглядом і консистенцією являє собою однорідну сметаноподібну масу з 
порушеним (при резервуарному способі) або непорушеним (при термостатному 
способі) згустком, а у плодово-ягідних – з додаванням шматочків фруктів і ягід. 
Колір йогурту молочно-сірий, а у плодово-ягідного обумовлений добавками. 
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Процес виробництва йогурту резервуарним способом (рис. 5.6) складається з 
наступних операцій: приймання та підготовка сировини і матеріалів, нормалізація 
за жиром і сухими речовинами, очищення, гомогенізація суміші, пастеризація, 
охолодження, заквашування, внесення наповнювачів і барвників, сквашування, 
перемішування, охолодження, розливання, пакування, маркування та зберігання. 
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Рисунок 5.6. Схема виробництва йогурту резервуарним способом 
 
Молоко, яке направляється на виробництво йогуртів, нормалізують за масовою 

часткою жиру і сухих речовин. За жиром молоко нормалізують або в потоці, 
застосовуючи сепаратор-нормалізатор, або додаванням до знежиреного молока 
цільного молока або вершків. За сухими речовинами молоко нормалізують 
додаванням сухого молока. 

Під час виробництва солодкого йогурту нормалізоване молоко підігрівають до 
43±2 °С, вносять цукор, попередньо розчинений у частині нормалізованого молока 
за тієї ж температури у співвідношенні 1:4. Суміш очищають на сепараторах-
молокоочисниках, гомогенізують за тиску 15±2,5 МПа і температурі 45–85 °С. 
Допускається гомогенізація за температури пастеризації. В суміш вводять 
підготовлений стабілізатор. Очищену і гомогенізовану суміш пастеризують за  
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92±2 °С із витримуванням 2–8 хв. або за 87±2 °С з витримуванням 10–15 хв. і 
охолоджують до температури заквашування 40±2 °С. Суміш заквашують відразу 
після її охолодження підібраними заквасками. Кількість внесеної закваски складає 
3–5% обсягу суміші, а закваски, приготовленої на стерилізованому молоці – 1–3%. 
Закваску вносять у молоко у резервуар для кисломолочних продуктів із включеною 
мішалкою. Після заповнення резервуара всю суміш додатково перемішують 
протягом 15 хвилин. Закваску можна вносити і перед заповненням резервуара 
молоком. 

Під час виробництва вітамінізованого йогурту аскорбінову кислоту додають в 
нормалізовану суміш за 30–40 хв до сквашування, перемішують 10–15 хв і 
витримують протягом 30 хв. Ароматичні і смакові наповнювачі вносять в 
нормалізовану суміш перед сквашуванням. Закінчення сквашування визначають за 
утворенням міцного згустку кислотністю 95–100 °Т. Згусток охолоджують 
протягом 10–30 хв. і перемішують з метою отримання однорідної консистенції 
молочного згустку і запобігання відділення сироватки. Згусток, охолоджений до 
16–20 °С направляють на розливання, пакування, маркування та доохолодження в 
холодильних камерах до температури 4±2 °С. 

Для виробництва йогурту резервуарним способом використовується машинно-
апаратурна схема аналогічна схемі виробництва кефіру (див. рисунок 5.5). 

Процес виробництва йогурту термостатним способом складається з наступних 
операцій: приймання і підготовка сировини і матеріалів, нормалізація за жиром і 
сухими речовинами, очищення, гомогенізація суміші, пастеризація і охолодження 
суміші, заквашування, розливання, пакування, маркування, сквашування і 
охолодження. Всі технологічні операції до внесення плодово-ягідних наповнювачів 
здійснюють так само, як під час резервуарного способу виробництва йогурту. 
Наповнювачі вносять в охолоджену до температури сквашування суміш із 
постійним перемішуванням, яке закінчують через 15 хв. після їх внесення. 
Заквашування проводять аналогічно, як і для резервуарного способу. Заквашену 
суміш розливають у тару. Після розливання продукт направляють у термостатну 
камеру з температурою 40±2 °С для сквашування протягом 3–4 год. в залежності 
від активності закваски. Після сквашування продукт повинен мати міцний згусток. 
Після закінчення сквашування продукт транспортують у холодильну камеру для 
охолодження до 6°С. 

Машинно-апаратурна схема лінії виробництва йогурту термостатним способом 
наведена на рисунку 5.7. 
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Рисунок 5.7. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва йогурту 
термостатним способом: 

1 – резервуар для молока; 2 – насоси; 3 – балансувальний бачок;  
4 – сепаратор-нормалізатор; 5 – пластинчаста пастеризаційно-охолоджувальна установка;  

6 – місткість для витримування молока; 7 – гомогенізатор;  
8 – місткість для продукту; 9 – фасувально-пакувальний автомат;  

10 – термостатна камера; 11 – холодильна камера;  
12 – камера для зберігання готової продукції 

 
 

Молоко подається в резервуар 1, а з нього насосами 2 через балансувальний 
бачок 3 надходить для термічної обробки на пластинчасту пастеризаційно-
охолоджувальну установку 5. Також проводиться сепарування на сепараторі 4 і 
гомогенізація на гомогенізаторі 7. Підготовлене молоко надходить в місткість 8, 
куди подається закваска і наповнювачі. Заквашену суміш розливають у тару на 
фасувально-пакувальному автоматі 9 і направляють у термостатну камеру 10 для 
сквашування. Після сквашування продукт охолоджують в холодильній камері 11 і 
направляють у холодильну камеру 12 для зберігання. 
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5.2.4. Технологічні комплекси виробництва сметани 
 

Виробництво сметани на підприємствах здійснюється резервуарним або 
термостатним способами, які розрізняються між собою лише методом сквашування 
вершків. 

Під час резервуарного способу підготовлені заквашені вершки сквашують у 
великих ємностях (резервуарах, ваннах). Утворений при цьому згусток 
перемішується і фасується в споживчу або транспортну тару, після чого 
направляється в холодильну камеру для охолодження і дозрівання. 

Під час термостатного способу виробництва сметани вершки після 
заквашування в місткості негайно фасують в споживчу тару і сквашують в 
термостатній камері, а потім направляють в холодильник. Цей спосіб 
застосовується в основному під час виробництва низькожирних видів сметани і в ті 
періоди року, коли на переробку надходить сировина з низьким вмістом білка. 

Виробництво сметани термостатним або резервуарним способами проводять із 
застосуванням гомогенізації вершків, або (інколи) із застосуванням 
низькотемпературної обробки (фізичного дозрівання) перед сквашуванням. 

Технологічний цикл виробництва сметани складається з наступних основних 
операцій: приймання і сепарування молока, нормалізації вершків, пастеризації, 
гомогенізації, охолодження, заквашування і сквашування вершків, фасування, 
охолодження і дозрівання сметани, зберігання і транспортування. 

Однією з умов отримання сметани високої якості є пастеризація за високих 
температур. Температура пастеризації залежить від жирності вершків і становить 
92–96 °С з витримуванням 15–20 с. Такий режим забезпечує більш стійку сметану з 
густою консистенцією і присмаком пастеризованих вершків. 

На якість сметани істотно впливає гомогенізація вершків, застосування якої 
призводить до значного покращення консистенції сметани. Застосовують часткову 
або повну гомогенізацію вершків. Часткову гомогенізацію вершків (60–80% 
загального обсягу) проводять для кращого забілювання продукту, підвищення 
стійкості до механічних і температурних впливів. 

Під час виробництва сметани із застосуванням низькотемпературної обробки 
(фізичного дозрівання) вершків їх швидко охолоджують до 2–7 °С і витримують 
протягом 1–2 годин. Фізичне дозрівання покращує консистенцію, за рахунок 
переходу молочного жиру з аморфного стану в кристалічний. Під час швидкого 
охолодження утворення дрібних, змішаних кристалів з розвиненою поверхнею і 
великою змочуваністью рідким жиром сприяє формуванню більш пластичної 
консистенції сметани. 

Під час сквашування вершків за температури 20–24 °С мезофільними кислото- 
і ароматоутворюючими молочнокислими стрептококами з’являються молочна 
кислота і ароматичні речовини, формуються смак і аромат продукту. 

Сметану фасують за температури сквашування або після часткового 
охолодження і залишають на дозрівання в холодильних камерах за 1–7 °С. 

Технологічний процес виробництва сметани резервуарним способом можна 
розділити на наступні операції: 

- приймання і підготовка сировини; 
- нормалізація вершків; 
- гомогенізація, пастеризація і охолодження вершків; 
- заквашування і сквашування вершків; 
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- перемішування сквашених вершків; 
- фасування, пакування, маркування; 
- охолодження і дозрівання. 
Структурна схема процесу виробництва сметани наведена на рисунку 5.8. 
Отримані на попередніх етапах переробки молока вершки нормалізують, 

підігрівають до 60–65 °С для зменшення в'язкості і збільшення пластичності 
оболонок жирових кульок і гомогенізують. Гомогенізація проводиться для 
подрібнення жирових кульок, при цьому утворюється гомогенна суміш, що сприяє 
поліпшенню консистенції і запобігає відстоюванню жиру. 

 
 

Заквашування 

Пастеризація і охолодження вершків 

Сквашування вершків 

Фасування, пакування, маркування 

Перемішування сквашених вершків 

Охолодження і дозрівання 

Приймання і підготовка сировини 

Нормалізація вершків 

Гомогенізація 

 
 

Рисунок 5.8. Схема виробництва сметани 
 
Після цього вершки пастеризують за температури 90–95 °С, що призводить до 

знищення вегетативних форм мікроорганізмів, інактивації ферментів, забезпечення 
умов для формування необхідної консистенції готового продукту. В подальшому 
вершки охолоджують до 2–6 °С і можуть направляти на фізичне дозрівання 
протягом 1–2 годин, яке здійснюється з метою підготовки молочного жиру до 
затвердіння, що додатково сприяє формуванню структури готового продукту (ця 
операція є необов’язковою). Підігріті вершки до 20–26 °С надходять на 
заквашування спеціально підібраними заквасками і ретельно перемішуються. Далі в 
залежності від способу виробництва передбачаються відповідні операції. Під час 
термостатного способу – розливання в споживчу тару, сквашування протягом 7–12 
годин, охолодження до 6–8 °С, дозрівання і зберігання сметани. Сметана, 
вироблена цим методом, має більш щільну консистенцію і цілісний згусток. Під час 
резервуарного способу – сквашування в резервуарі протягом 7–12 годин 
(відбувається формування згустку, а також накопичення смакових і ароматичних 
речовин) з періодичним перемішуванням. Після сквашування продукт 
перемішують і охолоджують до 12–14 °С. Проходить дозрівання, перемішування, 
фасування в споживчу тару, доохолодження в камері (температура 2–6 °С) і 
зберігання до реалізації. 
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Під час виробництва сметани складові компоненти вносяться таким чином: 
білкові добавки, сухе молоко, казеїн, сир до нормалізації за жиром; сичужний 
фермент, пепсин – із закваскою; смакові добавки, вітаміни – в готовий продукт 
перед перемішуванням. 

У герметично упакованій тарі продукт гарантовано зберігає свою якість 
протягом 14 діб. У негерметичній упаковці – 72 години. 

Машинно-апаратурна схема лінії виробництва сметани із застосуванням 
гомогенізації наведена на рисунку 5.9. 

 

 
 

Рисунок 5.9. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва сметани 
із застосуванням гомогенізації: 

1 – резервуар для вершків; 2 – ротаційний насос; 3 – бак балансування;  
4 – пастеризаційно-охолоджувальна установка; 5 – гомогенізатор; 

 6 – резервуар для сквашування вершків; 7 – фасувально-пакувальний автомат. 
 
 
З резервуару 1 з допомогою насосів 2 через бак балансування 3 вершки 

подаються на пластинчасту пастеризаційно-охолоджувальну установку 4 і 
гомогенізатор 5. Отримані гомогенізовані, пастеризовані і охолоджені вершки 
подаються в резервуар для сквашування 6, куди також вноситься і закваска. 

Отримана сметана після перемішування направляється на фасувально-
пакувальний автомат 7, а далі на дозрівання та зберігання в холодильні камери. 

Машинно-апаратурна схема лінії виробництва сметани із застосуванням 
фізичного дозрівання вершків наведена на рисунку 5.10. Вершки з резервуару 1 з 
допомогою ротаційних насосів 2 через бак балансування 3 подаються на 
пластинчасту пастеризаційно-охолоджувальну установку 4, де вони нагріваються, 
пастеризуються і охолоджуються. 
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Рисунок 5.10. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва сметани 
із застосуванням фізичного дозрівання вершків: 

1 – резервуар для вершків; 2 – ротаційний насос; 3 – бак балансування;  
4 – пастеризаційно-охолоджувальна установка; 5 – ванна для сквашування вершків;  

6 – фасувально-пакувальний автомат 
 
 

Під час виробництва сметани методом фізичного дозрівання вершків їх 
швидко охолоджують до 2–7 °С і витримують протягом 1–2 годин. Це значно 
покращує консистенцію сметани, робить її більш пластичною. Заквашування і 
сквашування вершків відбувається у ванні 5. Отримана сметана з допомогою 
насоса подається на фасувально-пакувальний автомат 6, а далі на зберігання в 
холодильні камери. 

 
5.3. Технологічні комплекси виробництва сиру кисломолочного 

 
Основними компонентами сиру є білкі, жири, мінеральні солі та вітаміни. За 

технологічними ознаками натуральні сири поділяють на сичужні та кисломолочні. 
Під час виробництва сичужних сирів для згортання молока використовують 
сичужний фермент. Кисломолочні сири виробляються шляхом сквашування молока 
заквасками без сичужного фермента або з невеликими дозами фермента, який 
відіграє у виробництві кисломолочних сирів другорядну роль. 

Сир кисломолочний – це білковий продукт, який виготовляється сквашуванням 
культурами молочнокислих бактерій (із застосуванням або без застосування 
молокозгортаючого ферменту і хлориду кальцію) пастеризованого нормалізованого 
цільного або знежиреного молока з подальшим видаленням із згустку частини 
сироватки відпресовуванням білкової маси. 

Готовий сир має чисті кисло-молочний смак і запах. Консистенція сиру 
повинна бути ніжна і однорідна, а для жирного сиру першого сорту допускається 
пухка і м'яка, для нежирного – розсипчаста, з незначним виділенням сироватки. 
Колір білий, злегка жовтуватий, з кремовим відтінком, рівномірний за всією масою, 
для жирного сиру першого сорту допускається деяка нерівномірність кольору. 

Значний вміст в сирі жиру, і особливо повноцінних білків, обумовлює його 
високу харчову і біологічну цінність.У сирі міститься значна кількість мінеральних 
речовин (кальцію, фосфору, заліза, магнію тощо), необхідних для нормальної 
життєдіяльності серця, центральної нервової системи, мозку, для кісткоутворення 
та обміну речовин в організмі. 

Залежно від масової частки жиру сир поділяють на три види: жирний, 
напівжирний і нежирний. Також до сирних виробів відносяться різні сирні маси, 
сирки, креми тощо. 
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В якості сировини використовують доброякісне свіже знежирене молоко. За 
жирністю молоко нормалізують з урахуванням вмісту в ньому білку, що дає більш 
точні результати. 

Існують два способи виробництва сиру – традиційний (звичайний) і 
роздільний. Роздільний спосіб виробництва сиру дозволяє прискорити процес 
відділення сироватки і значно знизити при цьому втрати. Сутність роздільного 
способу полягає в тому, що молоко, призначене для виробництва сиру, попередньо 
сепарують. З отриманого знежиреного молока виробляють нежирний сир, до якого 
потім додають необхідну кількість вершків, підвищують жирність сиру до 
необхідних значень. 

За методом утворення згустку розрізняють два способи виробництва сиру: 
кислотний і сичужно-кислотний. Перший грунтується тільки на кислотній 
коагулятції білків шляхом сквашування молока молочнокислими бактеріями з 
подальшим нагріванням згустку для видалення зайвої сироватки.Таким способом 
виготовляється сир нежирний і зниженої жирності, так як із нагріванням згустку 
відбуваються значні втрати жиру в сироватку. Крім того, цей спосіб забезпечує 
вироблення нежирного сиру більш ніжної консистенції. Просторова структура 
згустків кислотної коагуляції білків менш міцна, формується слабкими зв'язками 
між дрібними частинками казеїну і гірше виділяє сироватку. Тому для 
інтенсифікації відділення сироватки потрібно підігрівати згусток. 

Під час сичужно-кислотного способу згортання молока згусток формується 
комбінованим впливом сичужного ферменту і молочної кислоти. Під дією 
сичужного ферменту казеїн на першій стадії переходить в параказеїн, на другій – з 
параказеїну утворюється згусток. Утворення згустку під дією сичужного ферменту 
відбувається швидше, за більш низької кислотності, ніж при осадженні білків 
молочною кислотою, отриманий згусток має меншу кислотність, на 2–4 години 
прискорюється технологічний процес. Під час сичужно-кислотної коагуляції 
забезпечується висока міцність згустку. Такі згустки краще відокремлюють 
сироватку, ніж кислотні, так як в них швидше відбувається ущільнення просторової 
структури білка. Тому підігрівання згустку для інтенсифікації відділення сироватки 
не потрібно. 

Сичужно-кислотним способом виготовляють жирний і напівжирний сир, при 
якому зменшується відхід жиру в сироватку. Під час кислотного згортання 
кальцієві солі відходять у сироватку, а під час сичужно-кислотного – зберігаються в 
згустку. 

Виробництво сиру традиційним способом (рисунок 5.11) включає в себе 
наступні стадії: приймання і очищення молока; нормалізацію молока; пастеризацію 
молока; охолодження молока до температури зквашування; внесення закваски і 
сичужного ферменту; сквашування молока; розрізання згустку; відділення 
сироватки; охолодження сиру; фасування і пакування сиру; зберігання готової 
продукції. 
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Рисунок 5.11. Схема виробництва сиру кисломолочного 
 
Машинно-апаратурна схема лінії виробництва сиру кисломолочного 

традиційним способом наведена на рисунку 5.12. 
Молоко із резервуара 1 подається спочатку в зрівнювальний бачок 2, а потім 

насосом 3 в секцію рекуперації пастеризаційно-охолоджувальної установки 5, де 
воно підігрівається до температури 35–40 °С і направляється на сепаратор-
очищувач 4. 

Нормалізоване і очищене молоко направляють на пастеризацію за температури 
78–80 °С з витримкою 20–30 с. Температура пастеризації впливає на фізико-хімічні 
склад згустку, що в свою чергу, відбивається на якості і виході готового продукту. 
Так, за низьких температур пастеризації згусток виходить недостатньо щільним, 
оскільки сироваткові білки практично повністю переходять у сироватку, і вихід 
сиру знижується. З підвищенням температури пастеризації збільшується 
денатурація сироваткових білків, які беруть участь в утворенні згустку, 
підвищуючи його міцність і підсилюючи вологоутримуючу здатність. Це знижує 
інтенсивність відділення сироватки і збільшує вихід продукту. Шляхом 
регулювання режимів пастеризації і обробки згустку, підбором штамів 
мікроорганізмів для заквасок можна отримувати згустки з потрібними 
реологічними і вологоутримуючими властивостями. 
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Рисунок 5.12. Машинно-апаратурна схема виробництва сиру традиційним способом: 
1 – резервуар; 2 – зрівнювальний бак; 3 – насос; 4 – сепаратор-очищувач; 
5 – пастеризаційно-охолоджувальна установка; 6 – ванна; 7 – прес-візок;  

8 – охолоджувач; 9 – фасувальна машина; 10 – місткість для закваски 
 
 
Пастеризоване молоко охолоджують в секції рекуперації пластинчастої 

пастиризаційно-охолоджувальної установки 5 до температури сквашування (у 
теплу пору року до 28–30 °С, в холодну – до 30–32 °С) і направляють в спеціальні 
ванни 6 на заквашування.Закваску для виробництва сиру виготовляють на чистих 
культурах мезофільних молочнокислих стрептококів і вносять у молоко у кількості 
від 1 до 5%. Тривалість сквашування після внесення закваски складає 6–8 годин. 

Під час прискореного способу сквашування в молоко вносять 2,5% закваски, 
приготованої в місткості 10 на культурах мезофільного стрептокока, і 2,5% 
термофільного молочнокислого стрептокока. Температура сквашування для 
прискореного способу підвищується в теплу пору року до 35 °С, в холодну – до 
38°С. Тривалість сквашування молока під час прискореного способу 4,0–4,5 год, 
тобто скорочується на 2,0–3,5 год, при цьому виділення сироватки із згустку 
відбувається більш інтенсивно. 

Для поліпшення якості сиру бажано застосовувати безпересадочний спосіб 
приготування закваски на стерилізованому молоці, що дозволяє знизити дозу 
внесення закваски до 0,8–1,0 % із гарантованою її чистотою. 

Під час сичужно-кислотного способу виробництва сиру після внесення 
закваски додають 40%-вий розчин хлориду кальцію, який відновлює здатність 
пастеризованого молока утворювати під дією сичужного ферменту щільний 
згусток, щодобре відокремлює сироватку. Негайно після цього в молоко у вигляді 1 
%-го розчину вносять сичужний фермент або пепсин із розрахунку 1 г на 1 т 
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молока. Сичужний фермент розчиняють в кип’яченій та охолодженій до 35 °С воді. 
Розчин пепсину з метою підвищення його активності готують на кислій освітленій 
сироватці за 5–8 годин до використання. Для прискорення оборотності сирних ванн 
6 молоко зквашуютьспочатку в резервуарах, а потім перекачують у сирні ванни і 
вносять хлорид кальцію та фермент. 

Закінчення сквашування і готовність згустку визначають за його кислотністю і 
візуально – згусток повинен бути щільним, давати рівні гладкі краї на зламі з 
виділенням прозорої зеленої сироватки. Зквашування під час кислотного методу 
триває 6–8 годин, сичужного-кислотному – 4–6 годин, з використанням активної 
кислотоутворюючої закваски – 3–4 год. 

Щоб прискорити виділення сироватки, готовий згусток розрізають 
спеціальними дротяними ножами на кубики з розміром граней 2 см. Під час 
кислотного методу розрізаний згусток підігрівають до 36–38 °С для інтенсифікації 
виділення сироватки і витримують 15–20 хв, після чого її видаляють. Під час 
сичужно-кислотного – розрізаний згусток без підігріву залишають у спокої на 40–
60 хв для інтенсивного виділення сироватки. 

Для подальшого відділення сироватки згусток піддають самопресуванню і 
пресуванню. Для цього його розливають в бязеві або лавсанові мішки по 7–9 кг (на 
70% місткості мішка), їх зав'язують і вміщують кількома рядами в прес-візок 7. Під 
впливом власної маси з згустку виділяється сироватка. Самопресування 
відбувається в цеху за температури не вище 16 °С і продовжується не менше 1 год. 
Закінчення самопресування визначається візуально за поверхнею згустку, яка 
втрачає блиск і стає матовою. Потім сир під тиском пресують до готовності. У 
процесі пресування мішечки з сиром декілька разів струшують і перекладають. 
Щоб уникнути підвищення кислотності пресування необхідно проводити в 
приміщеннях з температурою повітря 3–6 °С, а після його закінчення негайно 
направляти сир на охолодження до температури не вище 8 °С з використанням 
охолоджувачів різних конструкцій (наприклад, двоциліндровий охолоджувач) 8. 

Готовий продукт фасують на машинах 9 в дрібну й велику тару. Сир фасують в 
картонні ящики із вкладишами з пергаменту, поліетиленової плівки. У дрібну 
упаковку сир фасують у вигляді брусків масою 0,25; 0,5 і 1 кг, загорнутих в 
пергамент чи салафан, а також у картонні коробочки, пакети, місткості з різних 
полімерних матеріалів. 

Сир зберігають до реалізації не більше 36 годин за температури камери не 
вище 8 °С і вологості 80–85%. Якщо термін зберігання буде перевищено через 
безперервний ферментативний процес, в сирі починають розвиватися пороки. 

Сировиготовлювачі з пресувальною ванною використовують для виробництва 
всіх видів сиру, при цьому трудомісткий процес пресування сиру в мішечках 
виключається. Сировиготовлювач складається з двох двостінних ванн з краном для 
спуску сироватки і люком для вивантаження сиру. Над ваннами закріплені 
пресувальні ванни з перфорованими стінками, на які натягують фільтруючу 
тканину. Пресувальна ванна за допомогою гідравлічного приводу може підніматися 
вгору або опускатися вниз майже до дна ванни для зквашування. Готовий сир 
направляється на фасування і потім в холодильну камеру для доохолодження. 

З метою резервування сиру у весняний та літній періоди року його 
заморожують. Якість розмороженого сиру залежить від методу заморожування. 
Сир під час повільного заморожування набуває крупчасту і розсипчасту 
консистенцію внаслідок заморожування вологи у вигляді великих кристалів льоду. 
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Під час швидкого заморожування волога одночасно замерзає у вигляді дрібних 
кристалів у всій масі сиру, які не руйнують його структуру, і після розморажування 
відновлюються початкові, властиві йому консистенція і структура. Спостерігається 
навіть усунення після розморожування небажаної крупчастої консистенції 
внаслідок руйнування крупинок сиру дрібними кристалами льоду. Заморожують 
сир у фасованому вигляді – блоками по 7–10 кг і брикетами по 0,5 кг за 
температури від –25 до –30 °С в термоізольованих морозильних камерах 
безперервної дії до температури в центрі блоку –18 °С і –25 °С протягом 1,5–3,0 
год. Заморожені блоки закладають в картонні ящики та зберігають за цих же 
температур протягом 8 і 12 місяців. Розморожування сиру проводять за 
температури не вище 20 °С протягом 12 год. 

На рисунку 5.13 наведена машинно-апаратурна схема лінії виробництва сиру 
роздільним способом.  

 
 

 
 

Рисунок 5.13. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва сиру 
роздільним способом: 

1 – місткість; 2, 7 – насоси; 3 – зрівнювальний бак; 4 – пастеризаційно-охолоджувальна 
установка; 5 – сепаратор-вершковідділювач; 6 – проміжна місткість; 8 – пастеризаційно-

охолоджувальна установка; 9 – місткість для вершків;10 – місткість для закваски;  
11 – резервуар; 12 – насос; 13 – пластинчастий теплообмінник; 14 – сітчастий фільтр;  

15 – сепаратор-сировиробник; 16 – насос; 17 – охолоджувач; 18 – місткість;  
19 – змішувальна машина; 20 – фасувальна машина 

 
 
Молоко з місткості 1 насосом 2 подається в зрівняльний бачок 3, а з нього 

насосом 2 в секцію рекуперації пластинчастої пастеризаційно-охолоджувальної 
установки 4 для підігрівання до температури 40–45 °С. Підігріте молоко надходить 
в сепаратор-вершковідділювач 5, в якому поділяється на знежирене молоко і 
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вершки з масовою часткою жиру не менше 50–55%. Отримані вершки попадають 
спочатку в проміжну місткість 6, а потім насосом 7 в пластинчасту пастеризаційно-
охолоджувальну установку 8, де вони пастеризуються за температури 85–90 °С з 
витримкою 15–20 с, охолоджуються до 2–4 °С і направляються в двостінну 
місткість 9 на тимчасове зберігання до змішування з сиром. 

Знежирене молоко з сепаратора надходить в пластинчасту пастеризаційно-
охолоджувальну установку 4, де спочатку пастеризується за температури 78 °С з 
витримкою 15–20 с., а потім охолоджується до 30–34 °С і направляється у 
резервуар 11 для сквашування, який забезпечений спеціальною мішалкою. 
Закваска, приготовлена в заквасочній місткості 10, насосом 7 подається в резервуар 
11 для заквашування. Сюди ж подається хлорид кальцію і фермент, суміш ретельно 
перемішують і залишають для заквашування. 

Отриманий згусток ретельно перемішується і насосом 12 подається в 
пластинчастий теплообмінник 13, де спочатку підігрівається до 60–62 °С для 
кращого відділення сироватки, а потім охолоджується до 25–32 °С, завдяки чому 
він краще поділяється на білкову частину і сироватку. З теплообмінника 13 згусток 
через сітчастий фільтр 14 під тиском подається в сепаратор-сировиробник 15, де 
розділяється на сироватку і сир. 

Під час виробництва жирного сиру зневоднення сепаруванням проводять до 
масової частки вологи в згустку 75–76%, а під час виробництва напівжирного сиру 
– до масової частки вологи 78–79%. Отриманий знежирений сир подають 
спеціальним насосом 16 спочатку на охолоджувач 17 для охолодження до 8 °С, 
розтирають на вальцьовій машині до отримання гомогенної консистенції. 
Охолоджений сир направляють в змішувальну машину 19, куди дозуючими 
насосами 7 подаються пастеризовані охолоджені вершки з місткості 9, за 
необхідності – сироп з місткості 18 і все ретельно перемішується. Готовий сир 
фасують на машинах 20 і направляють в камеру для зберігання. 

 
5.4. Технологічний комплекс виробництва твердого сиру 

 
Одна з важливих операцій під час виробництва сиру – згортання молока 

сичужним ферментом. Фермент на практиці отримують із сичугів жуйних тварин. 
Сичуг – це частина багатокамерного шлунку деяких тварин, в ньому розміщені 
шлункові залози. Особливо активний фермент із сичуга молодняка, який 
харчується молоком матері. Із сичуга дорослих тварин та шлунку свиней 
отримують пепсин, який має меншу згортальну силу, але більшу активність під час 
дозріванні сиру. За типом основної сировини сири поділяють на натуральні, які 
виробляють з молока, і плавлені, сировиною для яких є натуральні сири. 

У виробництві сиру використовують чотири типи згортання молока: сичужне, 
кислотне, сичужно-кислотне, термокислотне. Продукти кислотного згортання, які 
виробляють із відділенням згустку від сироватки, у нас відносять до 
кисломолочних продуктів. У міжнародній практиці їх вважають сирами, оскільки і 
ті, і інші являють собою білково-жирові концентрати молока. У продуктах 
кислотного згортання молока казеїн, в основному, знаходиться у нативному 
вигляді, а в сичужних сирах більша частина казеїну розщеплена. Тому 
кисломолочні сири виділяють в окремий клас. Під час сичужно-кислотного 
згортання підвищується рівень кислотності, але цей тип згортання ближче до 
кислотного, ніж до сичужного. Термокислотне згортання молока (нагрівання 
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підкисленого молока до високих температур) обумовлює отримання продукту із 
специфічними властивостями, які різко відрізняються від властивостей сичужних 
та кисломолочних сирів. 

Наявність сиропридатного молока є головною умовою виробництва сиру 
високої якості. Головним показником сиропридатності є вміст у молоці казеїну, від 
якого залежать швидкість сичужного згортання і обсушування зерна, втрати жиру і 
білків із сироваткою, якість та вихід сиру. У молоці нормального складу вміст 
казеїну складає 78–85 % від вмісту білка. 

Використання захисних покриттів у виробництві сиру сприяє зменшенню на 2–
3% втрат продукту під час дозрівання, зменшенню на 20–25 % затрат праці за 
доглядом, збереженням його якості. Захисні покриття поділяють на готові плівчасті 
матеріали та покриття, які безпосередньо формуються на поверхні сиру, а також 
полімерно-парафінові. Покриття повинно щільно прилягати до поверхні продукту, 
що запобігає росту пліснявих грибів та сприяє його безпеці під час споживання. 
Традиційно застосовують полімерно-парафінові або воскові композиції, перевагами 
яких є простота нанесення, практично миттєве формування на поверхні сиру, 
можливість забарвлення у різні кольори. 

В основу традиційного способу виробництва сиру покладено принцип 
концентрування складових частин молока, головним чином, білка та жиру, шляхом 
відділення сироватки від молочного згустку, отриманого в результаті сичужної або 
кислотно-сичужної коагуляції. Процес виробництва натуральних сирів включає в 
себе: приймання молока; проміжне зберігання; підігрівання; очищення та 
нормалізацію; пастеризацію; охолодження та дозрівання; підігрівання молока; 
внесення закваски, хлористого кальцію та сичужного ферменту; згортання молока; 
обробка згустку; формування сиру; його засолювання та дозрівання (рис. 5.14). 
Приготовану сирну масу ущільнюють під тиском і заповнюють нею спеціальні 
форми. Головки сиру, які утворилися у формах, виймають і розміщують у теплих 
камерах для дозрівання. В цей період всередині спресованої маси утворюється 
вуглекислий газ, який, накопичуючись, виділяється у вигляді пухирців. В цей час 
внутрішня частина майбутнього сиру являє собою суцільну м’яку масу. Потім сир 
твердне, і всередині нього формуються вкраплення пухирців вуглекислого газу. 
Тиск у пухирцях однаково передається у всі боки, тому пухирці утворюються 
сферичної форми. Деякі сорти сиру перед дозріванням не підлягають обробці 
тиском, і в них виділення вуглекислого газу під час бродіння відбувається у 
пустоти неправильної форми, які вже існували в масі (проміжки між зернами 
напівфабрикату). Такі сири мають в розрізі неправильну картину пухирців. 

Машинно-апаратурна схема лінії виробництва твердого сиру наведена на 
рисунку 5.15. Молоко насосом 1 прокачується через фільтр 2, очисник повітря 3 і 
лічильник 4 в місткості для молока 5, охолоджуючись в установці 6. Охолоджене 
молоко насосом 7 з ємностей 5 направляється на пастеризацію в пастеризаційно-
охолоджувальну установку 10, на дезодорацію в дезодоратор 9 і на нормалізацію в 
сепаратор 8. Пастеризоване і нормалізоване молоко направляють в апарати для 
отримання сирного зерна 11, куди з пульта управління 12 вносять розчин хлориду 
кальцію і бактеріальну закваску мезофільних молочнокислих бактерій в кількості 
0,5–1,0 %. Згортання молока проводять за температури 30–34 °С протягом 25–35 
хв. Готовий згусток розрізають протягом 15–25 хв до розмірів зерен 7–9 мм, 30–40 
% сироватки видаляють, далі зерно вимішують, після чого доливають ще 15–20% 
сироватки. 
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Рисунок 5.14. Схема виробництва твердого сиру 
 

Друге нагрівання здійснюють протягом 10–20 хв за температури 38–42 °С. Для 
поліпшення консистенції відразу ж після другого нагрівання проводять часткове 
засолювання сирної маси в зерні, для чого в суміш зерна з сироваткою вносять 
розчин хлориду натрію Після другого нагрівання сирну масу вимішують до тих пір, 
поки зерно не набуває достатньої пружності. 

Вимішування триває 10–15 хв, після чого насосом 13 сирне зерно 
направляється на пересувний стіл 16 і завантажується в формувальні апарати 17. 
Насосом 15 сироватка зі збірника 14 відводиться на переробку. 

У формувальному апараті 17 сирне зерно підпресовується протягом 15–25 хв. 
за тиску 1,0–2,0 кПа, потім розрізається на бруски, що відповідають розмірам форм. 
Самопресуванняу формах проводять протягом 20–50 хв. (через 15 хв. 
перевертають, маркують, накривають і продовжують самопресування). 



 198 

 
 

Рисунок 5.15. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва твердого сиру 
 
 
За допомогою конвеєра 18 сир завантажують в преси 19 і пресують протягом 

1,5–2,5 год за постійно зростаючого тиску від 10 до 50 кПа. За необхідності через 
30–60 хв сир перепресовують. Відпресований сир повинен мати оптимальну масову 
частку вологи 43–45%. 

Після зважування на вагах 20 сир підйомником 22 направляється в 
засолювальну етажерку 21 для засолювання в розсолі з концентрацією хлориду 
натрію 20 % за температури 8–12 °С протягом 2,5–3,5 діб. Розсіл насосом 23 
циркулює через охолоджувач розсолу 24. 

Вийняті з розсолу бруски обсушують протягом 2–3 діб за температури 8–12 °С 
і відносній вологості повітря 90–95 %, після чого сир навантажувачем 26 
направляють на дозрівання на пересувні стелажі 25. Перші 13–15 діб сир дозріває 
за температури 10–12 °С і відносній вологості повітря 85–90 %, потім до одного 
місяця за 14–16 °С, а в подальшому до кінця дозрівання його витримують за 
температури 12–14 °С і відносній вологості 75–85 %. У комплект обладнання для 
догляду за сиром в період дозрівання входить пристрій для розвантаження сирів 27, 
а також машина для миття сиру 28, в якій сири миють під час появи цвілі і слизу 
теплою водою (30–40 °С). 

В процесі дозрівання сири слід перевертати щотижня, потім через 10–12 днів, 
причому їх підсушують в машині для сушіння сирів 29. Сири парафінують в 
парафінері 30. В комплект обладнання для догляду за сиром входять також машина 
для миття і обсушування полиць 31, а також пристрій для завантаження сиру на 
полиці 32. 
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5.5. Технологічні комплекси виробництва вершкового масла 
 

Вершкове масло є харчовим продуктом, що виробляється з вершків, отриманих 
з коров'ячого молока, і складається переважно з молочного жиру та володіє 
специфічним, властивим йому смаком, запахом і пластичною консистенцією. Крім 
жиру в масло часто переходять білки молока, молочний цукор, вітаміни, мінеральні 
речовини, вода тощо. На структуру, якість, стійкість масла під час зберігання 
впливає однорідність розподілення і розмір крапель води, розмір бульбашок 
повітря та інше. 

За смаком і запахом вершкове масло добре поєднується з багатьма харчовими 
продуктами, підвищуючи їх засвоюваність (засвоюваність молочного жиру – 
97,0%, сухих речовин – 94,1%). Енергетична цінність вершкового масла становить 
20,0–37,6 МДж/кг. Вершкове масло використовують для приготування бутербродів, 
додавання до других страв і гарнірів, в кондитерській промисловості для 
виготовлення кремів тощо. 

Отримання вершкового масла з стійкою жировою емульсією молочного жиру є 
складним фізико-хімічним процесом. Основою технології є концентрування 
жирової фази вершків і пластифікація одержаного на проміжних стадіях 
напівфабрикату. Існує два способи концентрації жирової фази вершків: у 
холодному стані – збивання і гарячому – сепарування. 

Залежно від способу концентрування на проміжних стадіях отримують 
масляне зерно або високожирні вершки. Масляне зерно – це концентрована 
суспензіоемульсія, що складається з напівзруйнованих агрегатів жирових кульок. 
Високожирні вершки – висококонцентрована емульсія молочного жиру в плазмі. 

Розрізняють відповідно два способи виробництва вершкового масла: збивання 
вершків і перетворення високожирних вершків (рисунок 5.16). 

Під час виробництва вершкового масла способом збивання концентрування 
жирової фази досягається сепаруванням молока і подальшим руйнуванням емульсії 
молочного жиру під час збивання отриманих вершків. Регулювання вологи 
здійснюється під час оброблення масла. Кристалізація гліцеридів молочного жиру 
завершується під час фізичного дозрівання до механічного оброблення масла. 

Під час отримання вершкового масла способом перетворення високожирних 
вершків концентрація жирової фази молока здійснюється сепаруванням. 
Нормалізація високожирних вершків за вологою проводиться до початку 
термомеханічної обробки. Руйнування емульсії жиру вершків і кристалізація 
молочного жиру відбувається головним чином під час термомеханічної обробки. 

Прийняте молоко сепарують за температури 35–40 °С для отримання вершків з 
бажаною масовою часткою жиру. Для виробництва масла способом збивання в 
масловиготовлювачах безперервної дії використовують вершки з масовою часткою 
жиру 36–50%. Під час вироблення масла способом збивання в 
масловиготовлювачах періодичної дії та способом перетворення високожирних 
вершків використовують вершки середньої жирності (частка жиру 32–37%). 

Режим теплового оброблення обирають, враховуючи якість вершків і вид 
масла. Для виправлення вад вершки дезодорують, або замінюють плазму вершків. 
Дезодорацію вершків зазвичай поєднують з тепловою обробкою. 
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Рисунок 5.16. Схема виробництва вершкового масла 
 

Машинно-апаратурна схема лінії виробництва вершкового масла методом 
збивання вершків наведена на рисунку 5.17. 

Молоко, яке доставляється на підприємство за допомогою насосів 1 
направляється в місткість 2, підігрівається в пластинчастій пастеризаційно-
охолоджувальній установці 3 та сепарується в сепараторі-вершковідділювачі 4. 

Вершки з сепараторних відділень зважуються на вагах 6 і через приймальну 
місткість 7 направляються на підігрівання в пластинчастий теплообмінник 8. 

Потім вершки з сепараторних відділень і з сепаратора надходять в місткість 5 
для проміжного зберігання, звідки їх направляють на пластинчасту пастеризаційно-
охолоджувальну установку 9 з дезодоратором 10. Після пастеризації, дезодорації та 
охолодження вершки надходять в місткість 11, де вони витримуються для 
фізичного дозрівання. 

Знежирене молоко після сепарування направляється на пастеризацію, а потім 
на переробку або для повернення постачальникам. 
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Рисунок 5.17. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва 
вершкового масла методом збивання вершків: 

1 – насоси; 2 – приймальна місткість; 3 – пластинчаста пастеризаційно-охолоджувальна 
установка; 4 – сепаратор-вершковідділювач; 5 – місткість для вершків; 6 – ваги; 

 7 – місткість; 8 – пластинчастий теплообмінник;  
9 – пастеризаційно-охолоджувальна установка; 10 – дезодоратор;  

11 – місткість для дозрівання; 12 – гвинтовий насос; 13 – масловиготовлювач періодичної 
дії; 14 – гомогенізатор-пластифікатор; 15 – машина для фасування масла;  

16 – масловиготовлювач безперервної дії; 17 – бачок для маслянки;  
18 – бачок для промивної води; 19 – пристрій для засолювання масла;  
20 – насос для дозування води в масло; 21 – транспортер для масла;  

22 – машина для фасування 
 
 
Вершки після фізичного дозрівання гвинтовим насосом 12 направляють або в 

масловиготовлювач періодичної дії 13, або в масловиготовлювач безперервної дії 
16, де здійснюється збивання вершків, промивання масляного зерна, засолювання 
та обробка масла. 

Вершки в масловиготовлювач періодичного дії 13 подаються під дією вакууму, 
або за допомогою насосів і збиваються до отримання масляного зерна розміром 3–5 
мм. Після цього випускають маслянку, промивають масляне зерно і здійснюють 
засолювання масла сухою сіллю або розсолом. 

Потім проводять механічну обробку масла для відділення вологи і утворення 
пласта масла. Для поліпшення консистенції і розподілу вологи масло обробляють в 
гомогенізаторі-пластифікаторі 14. Готове масло вивантажується в машину 15 для 
фасування масла в короби. 

Основними робочими органами масловиготовлювача безперервного дії 16 
являються збивач і масловідбірник. Відбірник масляного зерна складається з трьох 
шнекових камер (перша – для оброблення масла та відділення маслянки в бачок 17, 
друга – для промивання масляного зерна та відділення води в бачок 18, третя – 
вакуум-камера для вакуумування масла), блоку засолювання з дозуючим пристроєм 
19 і блоку механічної обробки масла. Вміст вологи в маслі регулюється внесенням 
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потрібної кількості води дозуючим насосом 20. Готове масло транспортером 21 
направляється до машини 22 для фасування в пачки. 

Виробництво масла методом перетворення високожирних вершків виключає 
тривале фізичне дозрівання вершків. Концентрування вершків сепаруванням до 
потрібної жирності дозволяє проводити весь цикл безперервно і при цьому суттєво 
економити виробничі площі. Схема лінії виробництва масла методом перетворення 
високожирних вершків наведена на рисунку 5.18. 

Вершки середньої жирності (32–35%), отримані звичайним способом 
сепарування з місткості 1 насосом 2 подаються в трубчастий пастеризатор 3 для 
пастеризації. Потім надходять на сепаратор для високожирних вершків 6, де їх 
жирність доводять до жирності масла (82,5–83,0%). Щоб процес сепарування був 
безперервним, в лінії встановлюють три таких сепаратора. 

 
 

 
 

Рисунок 5.18. Схема лінії виробництва масла методом  
перетворення високожирних вершків: 

1 – місткість для вершків; 2 – насоси; 3 – трубчастий пастеризатор; 
4 – дезодоратор; 5 – напірний бачок; 6 – сепаратор для високожирних вершків; 

7 – ванна для нормалізації; 8 – насос-дозатор; 
9 – циліндричний маслоутворювач; 10 – транспортер 

 
 
Високожирні вершки далі поступають у ванну з мішалкою 7, де їх 

нормалізують до стандартної жирності. У лінію входять три ванни, які почергово 
наповнюються вершками, тому безперервність потоку не порушується. 
Нормалізовані вершки ротаційним насосом-дозатором 8 подають в циліндричний 
масло утворювач 9. Тут вони в тонкому шарі проходять термомеханічну обробку 
(охолоджуються і перемішуються) та поступово перетворюються на масло, яке 
відводиться з апарату безперервним потоком. Масло фасується в ящики і 
транспортером 10 направляється в холодильні камери для охолодження і 
стабілізації структури та подальшого зберігання. 
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5.6. Технологічні комплекси виробництва згущеного молока 
 

Згущене молоко виробляється шляхом випарювання з свіжого молока частини 
води і додаванням в нього бурякового або тростинного цукру. Консервування 
засноване на принципі осмоанабіозу і досягається за рахунок збільшення 
концентрації сухих речовин молока і додавання цукрози з метою підвищення 
осмотичного тиску. Ефект консервування досягається також за рахунок теплової 
обробки і герметичності упаковки. 

Згущені молочні консерви з цукром виробляють за одною схемою (рис. 5.19). 
Режимні параметри залежать від конкретного виду консервів. Технологічний 
процес виробництва згущених консервів з цукром складається з наступних 
основних операцій: приймання і підготовка сировини і компонентів, нормалізація, 
пастеризація, гомогенізація, приготування і додавання цукрового сиропу, згущення, 
охолодження згущеного продукту, фасування, пакування і зберігання. 

Приймання молочної сировини і її підготовку (очищення, охолодження і 
резервування) проводять так само, як і під час вироблення інших молочних 
продуктів. Компоненти готового продукту за рецептурою готують згідно діючої 
документації. Після підготовлення молоко нормалізують з урахуванням вмісту в 
готовому продукті жиру, сухого молочного залишку, сухого знежиреного 
молочного залишку, співвідношення жиру і сухого знежиреного молочного 
залишку. 

Нормалізовану молочну суміш пастеризують за температури 85–95 або 105–
112 °С без витримування. Для нежирних консервів знежирене молоко пастеризують 
за 75–77 °С з витримуванням 10 хв. і за 85–90 °С без витримування. В 
нормалізоване молоко перед пастеризацією можна вносити 25 %-вий водний 
розчин солі-стабілізатора. Після пастеризації молоко рекомендується охолодити до 
70–75 °С і направити на згущення. Витримування молока за температури 
пастеризації забезпечує отримання готового продукту підвищеної в'язкості. 

Перед згущенням допускається гомогенізація молока. Її використовують, як 
правило, в зимовий час, а також для консервів в'язкістю менше 2,5 Па·с. 
Гомогенізацію проводять за температури 60–65 °С і робочому тиску 8–10 МПа, а 
для згущених консервів з кавою – за 75–80 °С і 10–12 МПа. 

Цукровий сироп готують шляхом розчинення необхідної кількості цукру в 
питній воді температурою 60–70 °С. Після змішування цукру з водою суміш 
доводять до кипіння і очищують. Цукрові сиропи рекомендується готувати з 
концентрацією цукру 65–70 %. Цукровий сироп може надходити у вакуум-апарат 
установки в суміші з молоком або поетапно: сироп – молоко – сироп. Перед 
надходженням в випарний апарат молочну суміш з цукровим сиропом, молоко або 
сироп фільтрують. Згущення проводять за температури кипіння: у однокорпусній 
установці 55–58 °С в середині процесу і 60–63 °С в кінці процесу, в двохкорпусній 
установці 70–80 °С в першому корпусі і 50–52 °С у другому корпусі. Тривалість 
згущення продукту у вакуум-апараті повинна бути мінімальною.  
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Рисунок 5.19. Схема виробництва згущеного молока з цукром 
 
 

Густина згущеного цільного молока з цукром за 50 °С становить 1280–1320 
кг/м3, масова частка сухих речовин у готовому продукті – 73,8–74 %. Консистенція 
проби продукту за 50 °С повинна бути слабов’язкою, продукт повинен легко 
стікати зі шпателя. Згущений продукт з вакуум-випарної установки направляють на 
охолодження. Для цієї мети застосовують охолоджувачі-кристалізатори і вакуумні 
охолоджувачі. Продукт охолоджують до температури 18–20 °С протягом 40–60 хв. 

Під час охолодження згущеного молока з цукром починається кристалізація 
лактози. Для отримання продукту високої якості необхідно, щоб розміри кристалів 
лактози не перевищували 10 мкм. З метою інтенсифікації кристалізації і утворення 
дрібних кристалів лактози в згущений продукт вносять затравку – суху 
дрібнокристалічну лактозу з розміром кристалів 2–3 мкм в кількості 0,2 % маси 
продукту. Про правильно проведену кристалізацію лактози судять за її розмірами. 

Після перевірки відповідності фізико-механічних і біохімічних показників 
продукт направляють на фасування в бляшані банки №1, 7, 13, металеві туби № 13, 
а також скляні банки, полімерну оболонку тощо. 

Якщо продукт не відповідає за вмістом води і жиру вимогам стандарту і 
технічних умов, його нормалізують після згущення водою, знежиреним молоком 
або вершками. 

Машинно-апаратурна схема виробництва згущених молочних консервів з 
цукром наведена на рисунку 5.20. 
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Рисунок 5.20. Машинно-апаратурна схема 
виробництва згущених молочних консервів з цукром: 

1 – приймальня місткість; 2, 7, 10, 13, 14, 21 – насоси; 3 – пластинчастий нагрівач;  
4 – сепаратори-молокоочисники; 5 – сепаратор-вершковіддільник;  
6 – місткість для знежиреного молока; 8 – пластинчастий охолоджувач;  

9, 12, 15 – місткості; 11 – трубчасті пастеризатори; 16, 22 – вакуум-апарати;  
17, 20 – регулятори рівня; 18 – трубчасті охолоджувачі; 19 – трубчасті підігрівачі;  

23 – вакуум-охолоджувач; 24 – наповнювач; 25 – закатувальна машина; 26 – мийно-
сушильний агрегат; 27– етикетувальна машина. 

 
 
Згущені стерилізовані молочні консерви виробляють зі згущеного цільного і 

знежиреного молока або вершків без згущення з наступною їх стерилізацією в тарі. 
Для деяких видів консервів застосовують наповнювачі (кава, какао тощо). Згущені 
стерилізовані консерви мають однорідну, відповідну рідким вершкам 
консистенцію, білий з кремовим відтінком колір, а консерви з наповнювачем – 
світло-коричневий або коричневий колір. Виробляється великий асортимент 
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згущених стерилізованих консервів – нежирних, з масовою часткою жиру 6–25 %, 
сухих речовин 20–32 % і кислотністю 17–60 °Т. 

Випускають такі види консервів: згущене стерилізоване молоко в банках, 
нежирне стерилізоване молоко, концентроване стерилізоване молоко, згущене 
стерилізоване молоко з какао, згущене стерилізоване молоко з кавою, молоко 
чайне, стерилізовані вершки тощо. 

Технологічний процес виробництва стерилізованих згущених консервів 
складається з наступних операцій: приймання і підготовка молока і наповнювачів, 
нормалізація, пастеризація і згущення молока, гомогенізація, охолодження, 
нормалізація готового продукту, пробна стерилізація, пакування, стерилізація, 
витримування продукту, пакування та зберігання. 

На рисунку 5.21 наведена машинно-апаратурна схема виробництва згущених 
стерилізованих консервів. Особливості процесів виробництва конкретних видів 
консервів пов'язані з режимними параметрами проведення операцій. 

Молоко згущують, нормалізують і пастеризують за температури 74±2 °С або 
90 ± 2 °С з витримкою 10 хв. Нормалізацію молока проводять знежиреним молоком 
або вершками з урахуванням вмісту жиру і сухих речовин в готовому продукті. 
Після пастеризації молоко згущують в вакуум-випарних установках. Під час 
використання трьохкорпусних установок температура випаровування молока в 
паровідділювачі повинна бути в першому корпусі 78–80 °С, у другому – 65–67 і в 
третьому – 48–56 °С. Варіння (згущення) слід закінчувати після досягнення густини 
продукту 1061–1063 кг/м3 під час виробництва згущеного стерилізованого молока і 
1066–1068 кг/м3 згущеного молока і консервів з наповнювачами. 

З метою попередження відстоювання жиру згущене молоко гомогенізують в 
двоступеневих гомогенізаторах клапанного типу. Продукт підігрівають до 74±2 °С і 
гомогенізують за робочого тиску 18±1 МПа. Для стерилізованих консервів з 
наповнювачами тиск гомогенізації становить 12,5–13,5 МПа. Гомогенізований 
продукт охолоджують до 4±2 °С для тимчасового зберігання перед стерилізацією. 

Якщо охолоджене згущене молоко за своїм фізико-хімічним складом не 
відповідає ДСТУ або інший нормативній документації, то в окремих випадках 
допускається проводити його нормалізацію. 

Для визначення термостійкості згущеного молока перед стерилізацією 
проводять пробну стерилізацію. Її здійснюють періодично: з настанням нового 
сезону на початку організації виробництва згущеного молока, а потім у міру зміни 
складу сировини в залежності від умов утримання і годівлі тварин. При незмінній 
якості застосовуваної сировини і готового продукту пробну стерилізацію проводять 
не від кожної партії, а для певного періоду, але не рідше 1–2 разів на місяць. На 
підставі результатів пробної стерилізації розраховують кількість солі-стабілізатора, 
яку потрібно ввести в партію молока перед його стерилізацією. Згущене молоко з 
внесеною сіллю-стабілізатором, що витримало пробну стерилізацію, фасують в 
банки № 7, закатують і направляють на стерилізацію або в потоці з наступним 
асептичним фасуванням продукту, або в тарі після фасування в банки і 
закочування. У тарі продукт обробляють в стерилізаторах періодичної і 
безперервного дії. Банки з продуктом перед стерилізацією перевіряють на 
герметичність. 
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Рисунок 5.21. Машинно-апаратурна схема лінії 
виробництва згущених стерилізованих консервів: 

1 – місткість для молока; 2, 4, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 26, 30 – насоси;  
3, 7, 11, 18, 25 – бачки; 5 –  комбінований пластинчастий апарат;  
6 – сепаратор-вершковіддільник; 9, 14 – місткості для вершків;  

13 – пластинчастий апарат для вершків; 16 – місткість для нормалізації молока;  
20, 28 – апарати пластинчасті; 21 – нагрівач; 22 – вакуумний охолоджувач;  
23 – вакуум-випарна установка; 24, 29 – місткості для згущеного молока;  

27 – гомогенізатор; 31 – закатувальний агрегат; 32 – гідростатичний стерилізатор 
 
 
Режим стерилізації консервів підбирають з урахуванням термостійкості 

мікроорганізмів, фізико-механічних властивостей продукту та швидкості 
проникнення теплоти до центру продукту в банці. 

Закатані банки з продуктами стерилізують в апаратах періодичної або 
безперервної дії. У стерилізаторах безперервної дії роторного типу продукт 
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стерилізують за 116–118 °С з витримкою 14–17 хв і температурою води в зоні 
підігріву 90–93 °С, а для консервів з наповнювачами температура стерилізації 
складає 115–116 °С з витримуванням 15 хв. В гідростатичних стерилізаторах 
продукт обробляють за 116–117 °С з витримуванням 15–17 хв.  

Після встановлення відповідності якості виготовлених консервів, їх 
упаковують в транспортну тару (ящики з гофрованого картону) і зберігають на 
складі до відвантаження за температури 0–20 °С. 

 
5.7. Технологічний комплекс виробництва сухого молока 

 
Сухі молочні продукти є різновидом молочних консервів. Вони являють собою 

порошок з агломерованих часточок молока різних форм і розмірів, які залежать від 
виду продукції і способу сушіння. 

Сировиною для виробництва сухих молочних продуктів є молоко не нижче 2-
го сорту, вершки з масовою часткою жиру не більше 40 %, знежирене молоко. 

Об'єми випуску натурального молока та іншої молочної продукції протягом 
року нерівномірні, особливо в осінньо-зимовий період, коли надходження свіжого 
молока скорочується. Одним із способів забезпечення ритмічного молочного 
виробництва є використання сухого молока, виробленого на спеціальних молочних 
виробництвах. Крім того, сухе молоко дає можливість економічно зберігати і 
транспортувати дуже великі кількості сухої речовини. 

Процес виробництва сухого незбираного молока включає стадії від приймання 
до згущення молока, які є загальними для виробництва молочних консервів (рис. 
5.22). 

В загальному виробництво сухого молока складається з наступних стадій і 
основних операцій: 
– приймання молока, сортування за якістю і вимірювання кількості прийнятого 

молока; 
– очищення від механічних домішок і охолодження сирого молока; 
– нагрівання і сепарування молока; 
– утворення нормалізованої молочної суміші: нормалізація, очищення і 

пастеризація; 
– згущення нормалізованого молока; 
– гомогенізація згущеного молока; 
– сушіння згущеного молока; 
– охолодження сухого молока; 
– фасування готового продукту в споживчу і транспортну тару. 

Під час виробництва сухого молока нормалізоване за жиром та сухими 
речовинами молоко пастеризують за температури не менше 90 °С. Для згущення 
нормалізованого молока використовують багатокорпусні вакуум-випарні 
установки, що працюють за принципом падаючої плівки, або циркуляційні 
установки. 

Необхідність гомогенізації згущеного молока обумовлена тим, що під час 
механічної, теплової обробки і згущення відбувається дестабілізація жирової 
фракції молока (виділення вільного жиру), що сприяє окисленню жиру і псуванню 
продукту під час зберігання. Тому для підвищення стабільності і зниження вмісту 
вільного жиру молоко гомогенізують. Гомогенізацію здійснюють за температури 
50–60 °С і тиску 10–15 МПа для одноступеневого гомогенізатора; для 
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двоступеневого гомогенізатора – за тиску 11,5–12,5 МПа на першому етапі і 2,5–3,0 
МПа на другому. Після гомогенізації згущене молоко надходить в проміжну 
місткість і потім на сушіння. 

 
 

 Приймання молока 

Очищення від механічних домішок 

Охолодження сирого молока 

Нагрівання і сепарування молока 

Утворення нормалізованої 
молочної суміші 

Згущення нормалізованого молока 

Гомогенізація згущеного молока 

Охолодження сухого молока 
 

Сушіння згущеного молока 

Зберігання 
 

Фасування і пакування 
сухого продукту 

 
 

Рисунок 5.22. Схема виробництва сухого молока 
 
 
У сухому цільному молоці масова частка жиру становить 20–25 % і вологи не 

більше 4–7 %. Виходячи зі складу сухого молока можна зробити висновок, що воно 
не є абсолютно сухим, в ньому міститься волога, що не видаляється. За мірою 
висушування волога в продукті все міцніше утримується внаслідок збільшення сил 
зчеплення і зростання опору руху води. Тому продукт можна висушити тільки до 
рівноважної вологості, яка відповідає відносній вологості і температурі сушильного 
агента. 

Залежно від методу видалення вологи застосовують різні способи сушіння: 
плівковий (контактний), розпилювальний (повітряний) і сублімаційний. 

Під час плівкового способу сушіння здійснюється в вальцьових сушарках. 
Згущене молоко наносять розпиленням або тонким шаром на обертові вальці, 
поверхня яких нагрівається парою до температури 105–130 °С. В результаті 
контакту продукту з гарячою поверхнею вальців він висушується у вигляді тонкої 
плівки. Ця плівка знімається спеціальними ножами і надходить до млина для 
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подрібнення. Тривалість сушіння на вальцьових сушарках не повинна 
перевищувати 2 с, так як висока температура поверхні нагрівання викликає суттєві 
зміни в молоці. В результаті контакту з нагрітою поверхнею значна частина жиру 
виявляється не захищеною. У зв'язку з цим і внаслідок низької розчинності 
готового продукту плівковий спосіб застосовують під час виробництва сухого 
знежиреного молока і сироватки. 

Під час сублімаційного сушіння видалення вологи відбувається з заморожених 
продуктів з вмістом сухих речовин до 40 %. Сублімаційне сушіння здійснюють за 
температури замороженого продукту –25 °С і залишковому тиску в субліматорі 
0,0133–0,133 кПа. Продукти, отримані сублімаційним сушінням, легко 
відновлюються, зберігають смак, хімічний склад і структуру. Сублімаційним 
сушінням отримують сухі кисломолочні продукти, закваски та суміші для 
морозива. 

Під час розпилювального способу сушіння здійснюється в результаті контакту 
розпиленого згущеного продукту з гарячим повітрям. Згущене молоко 
розпилюється в сушильній камері за допомогою дискових і форсункових 
розпилювачів. В дискових розпилювачах згущене молоко розпилюється під дією 
відцентрової сили обертового диска, з каналів якого молоко виходить зі швидкістю 
150–160 м/с і розбивається на дрібні краплі через опір повітря. У форсункові 
розпилювачі згущене молоко подається під тиском до 24,5 МПа. 

Під час сушіння на розпилювальних сушарках згущене молоко розпилюється в 
верхній частині сушарки, куди подається гаряче повітря. Гаряче повітря, 
змішуючись з найдрібнішими краплями молока, віддає їм частину теплоти, під дією 
якої волога випаровується, і часточки молока швидко висушуються. Висока 
швидкість сушіння (випаровування) обумовлена великою поверхнею контакту 
дрібнодисперсного молока з гарячим повітрям – внаслідок малого розміру крапель 
молока (40–50 мкм) поверхня вологообміну досягає 150–250 м2 на один кубометр 
сушильної камери. Тому тривалість сушіння не перевищує 4–6 с. 

Із швидким випаровуванням вологи повітря охолоджується до 75–95 °С, тому 
тепловий вплив на продукт незначний. Висушене молоко у вигляді порошку осідає 
на дно сушильної камери. 

Розпилювальні сушарки в залежності від руху повітря і часточок молока 
поділяють на три види: прямоточні, в яких рух повітря і молока паралельний; 
протиточні, в яких рух часточок молока і повітря протилежний; змішані – зі 
змішаним рухом повітря і часточок молока. Найбільш раціональні і прогресивні 
високопродуктивні прямоточні розпилювальні сушарки, в яких отримується сухе 
молоко зі ступенем розчинності 96–98 %. 

Термін зберігання сухого цільного молока в герметичній упаковці за 
температури 1–10 °С становить не більше 10 місяців. 

Машинно-апаратурна схема виробництва сухого незбираного молока наведена 
на рисунку 5.23. Після перевірки якості, обліку, очищення і охолодження, сире 
молоко завантажують у приймальні резервуари 1. На переробку сире молоко 
перекачують відцентровим насосом 2 через пластинчастий підігрівач 3, сепаратори-
молокоочисники 4 і сепаратор-нормалізатор 5. 
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Рисунок 5.23. Машинно-апаратурна схема виробництва 
сухого незбираного молока: 

1 – приймальні резервуари; 2 – відцентровий насос; 3 – пластинчастий підігрівач;  
4 – сепаратори-молокоочисники; 5 – сепаратор-нормалізатор; 6 – резервуар;  

7 – пастеризаційно-охолоджувальна установка; 8 – витратні резервуари;  
9 – система подачі пари; 10 – нагрівні камери; 11 – сепаратори-паровідділювачі;  
12 – насоси; 13 – трубчастий підігрівач для попереднього підігрівання молока;  
14 – трубчастий підігрівач для остаточного підігрівання молока; 15 – насос для 

перекачування згущеного молока; 16 – насос для перекачування конденсату;  
17 – конденсатор; 18 – пароструменевий насос; 19 – проміжний бак;  

20 – гомогенізатор; 21 – проміжний бак з мішалкою; 22 – шестеренчастий насос;  
23 – калорифер; 24 – розпилювальний диск; 25 – сушильна камера; 26 – основний циклон; 

27 – циклон; 28 – система пневмотранспорту; 29 – фасувальна машина 
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Нормалізацію молока проводять, додаючи в нього вершки або знежирене 
молоко. У нормалізованої молочної суміші співвідношення жиру і сухого 
молочного знежиреного залишку має бути таким же, як і в готовому продукті. 
Нормалізоване молоко з резервуара 6 перекачують в пастеризаційно-
охолоджувальну установку 7. Молоко пастеризують за температури 95 °С без 
витримування, фільтрують і завантажують у витратні резервуари 8. 

Молоко згущують у вакуум-випарній установці плівкового типу. До складу 
установки входять три нагрівні камери 10 з сепараторами-паровідділювачами 11, 
трубчасті підігрівачі 13 і 14, продуктопровід з насосами 12, система подачі пари 9, 
конденсатор 17 з пароструменевим насосом 18 і насоси для перекачування 
згущеного молока 15 і конденсату 16. 

Молоко подається насосом зверху в труби нагрівної камери 10 і стікає вниз, 
утворюючи на внутрішній поверхні трубок тонку плівку. Нагрівальна пара 
надходить в міжтрубний простір, нагріває продукт до температури кипіння. 
Парорідинна суміш продукту з нижньої частини нагрівної камери надходить у 
сепаратор-паровідділювач 11. У ньому потік розділяється на вторинну пару, яка 
надходить на обігрів наступної камери, і упарений продукт, який перекачується 
насосом в труби наступної камери. З останньої (третьої) камери згущене молоко 
перекачується насосом 15 в проміжний бак 19, а вторинна пара надходить в 
конденсатор 17, перетворюється в рідину і перекачується насосом 16 в систему 
збирання конденсату. 

З метою попередження відстоювання жиру згущене молоко гомогенізують. Цю 
операцію проводять в двохступеневому гомогенізаторі 20 клапанного типу. 
Продукт підігрівають до 55–60 °С і гомогенізують за робочого тиску 11,5–12,5 МПа 
на першому етапі і 2,5–3,0 МПа на другому. Гомогенізоване згущене молоко 
фільтрують і накопичують у проміжному баку з мішалкою 21. 

На сушіння згущене молоко подають шестеренчастим насосом 22, 
пропускаючи через розпилювальний диск 24 для диспергування. Розпилений 
продукт в робочому об'ємі сушильної камери 25 висушується в атмосфері гарячого 
повітря, що нагнітається в калорифері 23. Температура повітря, що надходить в 
сушильну камеру, становить 165–180 °С, а відпрацьованого повітря – 65–85 °С. 

Сухе молоко вивантажують з башти 25 за допомогою циклонів 26 і 27, 
просівають на ситі і охолоджують до 15–20 °С в системі пневмотранспорту 28. 
Охолоджене сухе молоко фасують в споживчу тару за допомогою машини 29. 
Пакети з молоком укладають в ящики. 

 
5.8. Технологічний комплекс виробництва морозива 

 
Морозиво у більш звичному для нас вигляді (вірогідно, це було щось на зразок 

фруктового льоду) стало відоме в Європі завдяки Марко Поло, який привіз рецепти 
морозива із подорожі Китаєм у кінці ХІІІ ст., і воно ввійшло до числа самих 
вишуканих страв при італійських дворах. Мистецтво приготування морозива, хоча 
й повільно, проникало і в інші європейські двори, а потім і за їх межі. 

У 1660 р. італієць Франческо Прокопіо відкрив у Парижі продаж морозива. До 
середини XVIII ст. морозиво продавали тільки влітку. У 1750 році наступник 
Прокопіо де Бюісон став робити морозиво цілий рік. Для виготовлення морозива 
почали застосовувати вже й молочні продукти. У США перша згадка про відкритий 
продаж морозива зустрічається 19 травня 1777 року у одній з нью-йоркських газет. 
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Але широкого розповсюдження морозиво в той час не отримало, оскільки воно 
було дорогим. Виробництво було складним, оскільки важко було забезпечувати 
наявність засобів охолодження (лід, сніг). Щоб виробництво морозива набуло 
промислового характеру, потрібна була технічна база. Поштовх у цьому відношенні 
дав винахід відцентрового сепаратора, а також поява холодильних машин. На 
наших теренах промислове виробництво морозива почалося у 30-х роках ХХ ст. 

На підприємствах громадського харчування виробляють м’яке морозиво, яке 
отримують без глибокого охолодження. Сировиною для морозива є молоко цільне і 
знежирене, згущене молоко, вершки, масло, сухе молоко, сироватка, цукристі 
речовини, плодово-ягідна сировина, смакові, ароматизувальні та фарбувальні 
речовини, яєчні продукти. До складу морозива усіх видів входять такі 
стабілізатори, як агар, агароїд та желатин. 

Для виробництва морозива використовують різноманітну плодово-ягідну 
сировину (малину, ожину, полуницю, абрикос, смородину тощо). Їх застосовують 
свіжими і замороженими, у вигляді пюре, соків, сиропів, варення, джемів, повидла і 
пульпи. У цих продуктах міститься значна кількість вуглеводів, мінеральних солей, 
органічних кислот і вітамінів. 

З метою поліпшення смаку і запаху в морозиво вносять смакові і ароматичні 
речовини. До них відносяться какао-порошок, кава, чай, шоколад, горіхи, 
кондитерські вироби (вафлі, цукати, мармелад, карамель). Також використовують 
прянощі (ваніль, ванілін, гвоздика, кориця, мускатний горіх), лимонну і яблучну 
кислоти, харчові, ефірні масла, ароматичні харчові есенції. 

Під час виробництва деяких видів морозива в суміш вносять курячі яйця або 
яєчний порошок, що підвищує смакові якості, покращує структуру продукту. 

Для більшості видів морозива за необхідності застосовують харчові 
концентровані барвники, отримані з вичавок темних сортів винограду, а також 
буряковий, журавлиний та смородиновий соки. 

Незважаючи на значну різноманітність в асортименті, виробництво морозива з 
деякими змінами здійснюється за загальною технологічною схемою і складається з 
таких операцій: приймання сировини, її підготування, складання і фільтрування 
суміші, пастеризація суміші і її гомогенізація, охолодження і дозрівання суміші, 
фризерування суміші, фасування і гартування морозива, пакування і зберігання. На 
рисунку 5.24 наведена схема виробництва загартованого морозива. 

Уся сировина, необхідна для виробництва морозива, зберігається в камерах, в 
яких підтримуються необхідна для кожної групи продуктів температура і вологість 
повітря. Молоко незбиране, знежирене, вершки та сироватка до переробки 
знаходяться в охолодженому вигляді за температури не вище 6 С в ємностях для 
зберігання. 

Необхідну кількість сировини для складання суміші визначають за 
відповідними рецептурами. У випадках, коли немає повного набору сировини або 
сировина має інший склад, ніж у рецептурах, необхідно провести перерахунки на 
наявну сировину. Всі розраховані компоненти суміші зважують і відміряють в 
необхідних кількостях, для чого підприємства оснащують електронними 
тензометричними системами зважування або механічними вагами. 

 



 214 

 Приймання і підготування основної 
та допоміжної сировини 

Складання суміші 

Фільтрування суміші 

Пастеризація суміші 

Охолодження і дозрівання суміші 

Фризерування суміші 

Фасування і гартування морозива 

Зберігання 
 

Пакування морозива 

Гомогенізація суміші 

 
 

Рисунок 5.24. Схема виробництва морозива 
 
Перед складанням суміші всі її компоненти повинні бути відповідним чином 

підготовлені. Для цього рідку сировину (молоко незбиране або знежирене, вершки) 
фільтрують з метою очищення від можливих механічних домішок. Всі сипучі види 
сировини (цукор, какао-порошок тощо) просівають на просіювальних машинах. 
Сухі молочні продукти за необхідності подрібнюють, розтирають і просіюють. Для 
кращого розчинення сухе молоко ретельно перемішують з цукром-піском і 
розчиняють у невеликій кількості теплого молока до отримання однорідної маси. 
Молоко згущене незбиране та знежирене очищають від домішок та вносять в суміш 
без попереднього їх розчинення. 

Поверхню вершкового масла звільняють від пергаменту, зачищають, 
розрізають на невеликі шматки і розплавляють в спеціальному обладнанні. Із 
використанням курячих яєць спочатку перевіряють їх свіжість, потім яйця миють в 
проточній воді, дезінфікують 2% розчином хлорного вапна і споліскують чистою 
водою. Звільнені від шкаралупи яйця, після повторної перевірки свіжості, 
направляють в місткість для отримання яєчної маси (в деяких випадках з 
додаванням цукру-піску) та перемішують до отримання однорідної консистенції. 

Підготовку плодово-ягідної сировини починають з її сортування, 
відокремлюючи при цьому недоброякісну сировину. Потім сировину очищають від 
домішок (у плодів видаляють плодоніжки, у ягід – листочки, у овочів – залишки 
стебел) і ретельно миють. З плодів видаляють кісточки, овочі та баштанні 
очищають та звільняють від насіння і розрізають на шматочки. Після цього їх 
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протирають або подрібнюють до отримання однорідної маси у вигляді пюре з 
соком. 

Відповідним чином готують і стабілізатори. Желатин витримують для 
набухання в холодній воді не менше 30 хв. Кількість води визначають з розрахунку 
отримання 10 %-го розчину желатину. Після набухання желатин нагрівають до 55–
65 °С для повного його розчинення і перед внесенням в суміш фільтрують. Агар 
готують у вигляді 10 %-го розчину. Спочатку його промивають холодною водою, 
потім нагрівають для повного розчинення до температури 90–95 °С, фільтрують і 
вносять в суміш. Пектин яблучний заливають холодною водою у співвідношенні 
1:20 та з постійним перемішуванням нагрівають до повного його розчинення. 
Модифікований крохмаль вносять в суміш за температури 35–40 °С в сухому 
вигляді (для кращого розподілу його попередньо змішують з одним з сухих 
компонентів). Картопляний або кукурудзяний крохмаль і борошно використовують 
у вигляді клейстеру, для цього спочатку їх змішують з невеликою кількістю 
холодної води, потім за постійного перемішування заварюють окропом. Для 
приготування розчину стабілізаторів воду або молоко використовують із загальної 
кількості, передбаченої рецептурою. 

Машинно-апаратурна схема виробництва морозива наведена на рисунку 5.25.  
 

 
 

Рисунок 5.25. Машинно-апаратурна схема виробництва морозива: 
1 – місткість для приготування суміші; 2 – насос; 3 – фільтр; 4 – зрівняльний бак;  
5 – пластинчаста пастеризаційно-охолоджувальна установка; 6 – гомогенізатор;  

7 – місткість для суміші; 8 – фризер; 9 – автомат для фасування морозива у вафельні 
стаканчики; 10 – морозильний апарат; 11 – автомат для пакування морозива 

 
 
Рідкі компоненти з ємностей для зберігання дозують насосами-дозаторами, а 

сипучі – спеціальними ваговими бункерами і подають у місткість для приготування 
суміші 1. Отримана суміш з допомогою насосів 2 спочатку подається на 
фільтрування, а потім на пастеризацію. Фільтрування суміші здійснюється на 
фільтрах 3, які мають дві камери, що працюють почергово. Суміш компонентів 
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через зрівняльний бак 4 подається на установку 5 для пастеризації і у гомогенізатор 
6, в якому подрібнюються жирові кульки, і тим самим отримується стійка жирова 
емульсія. 

Гомогенізація дає можливість виготовити морозиво з більш ніжною 
структурою, так як підвищується здатність суміші поглинати повітря у процесі 
заморожування та збивання. Гомогенізація запобігає відстоюванню жиру в процесі 
зберігання, а також утворення грудочок масла та ріст крупних кристалів льоду під 
час заморожування. Після гомогенізації суміш спочатку підігрівається, а потім 
охолоджується на пластинчастій пастеризаційній установці. Застосування агару та 
агароїду дозволяє переробляти охолоджену суміш без подальшого витримування. Із 
використанням желатину суміш треба витримувати протягом 4–12 годин у 
ємностях для зберігання та дозрівання суміші 7. В процесі дозрівання збільшується 
в’язкість суміші. За потреби з місткості для смакових добавок вони дозуються у 
суміш для морозива після дозрівання. 

Суміш, що дозріла, підлягає фризеруванню у фризерах 8. Мета процесу 
фризерування – насичення суміші повітрям та її заморожування. Температура на 
виході з фризера становить від –5 до –7 С. Виморожена вода утворює кристали, 
середній розмір яких складає 50–100 мкм. Головними умовами отримання дрібних 
кристалів є добре перемішування суміші в процесі заморожування та висока 
швидкість охолодження. Морозиво, яке вийшло з фризера, за консистенцією і 
зовнішнім виглядом нагадує крем. Після фризерування морозиво фасується на 
автоматі 9 у вафельні стаканчики та заморожується (загартовується) у 
морозильному апараті 10 до –18 С. 

Загартоване морозиво пакується на автоматі 11 в поліетиленову упаковку і 
направляється на зберігання. 

Морозиво також може фасуватися у брикети на вафлях, в паперові і вафельні 
рожки, пачки та брикети на паличках – ескімо. Під назвою “ескімо” отримало 
широке розповсюдження порційне морозиво циліндричної або конусоподібної 
форми, покрите шоколадною глазур’ю. Для виготовлення ескімо використовується 
молочне або вершкове морозиво з-під фризера та спеціально виготовлена 
шоколадна глазур. Морозиво заливають у форми, вставляють палички. Завантажені 
форми занурюють у розсіл з хлористого кальцію з температурою від –20 до –25С. 
Коли морозиво замерзне, формочки виймають з розсолу і занурюють у ванну з 
водою або розсолом за температури 35–45С. Протягом 1–2 с ескімо відтаює від 
стінок, і тоді його виймають та подають на спеціальний лоток. Морозиво одразу ж 
передається для глазурування.  

Готове морозиво зберігається у холодильних камерах, допустима тривалість 
зберігання 1–1,5 місяці для молочного, 1,5–2 місяці для вершкового та 2–3 місяці 
для пломбіру. Тривалість зберігання знижується для морозива із підвищеним 
вмістом вологи, дрібнофасованого та за наявності наповнювача. 
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Висновки 
 

За останні роки зменшення виробництва молока вплинуло і на зменшення 
кількості молокопереробних підприємств, хоча незважаючи на це, виробництво 
молочної продукції суттєво не знизилося. На ринку України закріплюють свої 
позиції підприємства з великими переробними можливостями, які можуть краще 
задовольнити попит споживачів, бути конкурентоспроможним на національному і 
міжнародному ринках. 

В агропромисловому комплексі України простежується тенденція поступового 
посилення процесу вертикальної інтеграції, і це не оминуло і молочну галузь. 
Великі молокопереробні підприємства вкладають інвестиції у розвиток молочного 
скотарства та удосконалення технологій вирощування молочних корів, з метою 
скорочення дефіциту молочної сировини, підвищення її якості та забезпечення 
високого рівня завантаження виробничих потужностей. Великі підприємства 
вкладають значні кошти в модернізацію свого виробництва, постійно збільшують 
асортимент продукції з метою утримати позиції на ринку. 

Як у зарубіжних країнах, так і в Україні інтеграція в молочній галузі є 
об’єктивним процесом, пов'язаним з необхідністю підвищення ефективності 
виробництва та конкурентоспроможності продукції як на внутрішньому, так і на 
світовому ринках. 

Важливою проблемою молокопереробної промисловості є проблема збуту 
продукції, яка пов’язана із зменшенням експорту та низькою купівельною 
спроможністю населення на внутрішньому ринку. Найпоширенішими молочними 
експортними продуктами є сухе і згущене молоко та твердий сир. Останнім часом 
завдяки створенню зони вільної торгівлі почав відкриватися для підприємств галузі 
найбільший ринок у світі – ринок Європейського Союзу. Проте розширення ринків 
збуту обмежується невисокою якістю молочної сировини. 

Тому в Україні необхідно активно розвивати молочне тваринництво, 
створювати сучасні тваринницькі ферми, які зможуть забезпечити переробні 
підприємства якісною сировиною в необхідних об’ємах. А молокопереробні 
підприємства в свою чергу повинні активно проводити впровадження сучасних 
технологій і технічне переоснащення виробництв з метою більш повного 
використання сировини, зменшення витрат енергоресурсів, підвищення якості 
продукції, яка буде конкурентоздатною на ринку. 
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Питання для самоперевірки 
 

1. Характеристика сировини для молокопереробної промисловості. 
2. Асортимент продукції молокопереробних підприємств. 
3. З якого обладнання складається лінія виробництва пастеризованого молока? 
4. Які стадії технологічного процесу виробництва сиру кисломолочного? 
5. Які особливості процесу виробництва сиру? 
6. Будова і принцип дії лінії виробництва вершкового масла. 
7. Стадії технологічного процесу виробництва згущеного молока. 
8. Етапи виробництва сухого молока. 
9. В чому відмінність стадій технологічних процесів виробництва 

пастеризованого і сухого молока? 
10. Яке обладнання входить в лінію для виробництва морозива? 
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Технологічні комплекси для забою тварин,  
переробки м’яса і м’ясопродуктів 

 
 
М’ясопереробна галузь України є високорозвинутою складовою харчової 

промисловості, підприємства якої здійснюють заготівлю та забій худоби, птиці, 
кролів та виготовляють м'ясо, ковбасні вироби, м'ясні консерви, напівфабрикати, 
субпродукти тощо. Поряд з виробництвом харчових продуктів м'ясна 
промисловість випускає цінні медичні препарати, сухі тваринні корми, а також 
цілий ряд технічних продуктів. Загалом промисловість випускає близько тисячі 
найменувань продукції харчового, технічного і медичного призначення. За 
вартістю виробленої продукції ця галузь посідає одне з провідних місць в харчовій 
промисловості.  

До складу галузі входить близько двох тисяч підприємств різних потужності і 
спрямувань, хоча основну масу продукції випускають потужні промислові 
підприємства – так 1 % підприємств (найбільш потужних) випускає приблизно 
половину усієї продукції. 

Через особливості сировини тваринного походження і відповідну специфіку 
технологічних процесів, резерви для підвищення економічної і технічної 
ефективності виробництва в м’ясопереробній промисловості дуже значні, хоча їх 
реалізація через ту ж специфіку іноді дуже ускладнена. 

В структурі собівартості головних видів м’ясної продукції доля сировини 
складає близько 90 %, тому в основі організації сучасних підприємств 
м’ясопереробної промисловості має місце принцип повного і раціонального 
використання всіх різноманітних складових тваринної сировини. Також 
виробництво м’ясопродуктів пов’язане з великими затратами електроенергії, пари, 
води, газу тощо. 

Технічний стан багатьох м’ясопереробних підприємств країни, особливо 
невеликої потужності, є досить незадовільним, значна частка обладнання, яке 
експлуатується є морально і фізично застарілим, що суттєво впливає на 
конкурентоздатність продукції цих підприємств. 

Використання сучасного технологічного обладнання дозволяє значно 
скоротити витрати енергоносіїв, зменшити витрати води, знизити витрати сировини 
та збільшити вихід готової продукції із дотриманням якісних показників, звести до 
мінімуму людський фактор, покращити умови праці та підвищити ефективність 
виробництва в цілому. 

Отже, для досягнення високих показників роботи підприємств і виготовлення 
дійсно конкурентоспроможної продукції необхідне значне технічне переоснащення 
м’ясопереробних підприємств, що дасть змогу значно розширити асортимент 
продукції, яка виготовляється, знизити собівартість та покращити умови праці. 

Впроваджені за останні роки заходи з розширення діючих, будівництва і 
введення в експлуатацію нових, технологічно оснащених м’ясопереробних 
підприємств, застосування нових видів технологічного обладнання, в тому числі 
потоково-механізованих ліній провідних світових виробників, дозволили суттєво 
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підвищити рівень механізації і автоматизації багатьох технологічних процесів в 
галузі. Це дає можливість з оптимізмом дивитись у майбутнє. 

 
6.1. Історія розвитку м'ясопереробної промисловості 

 
М'ясо, як їжа, було відомо людству з давніх часів, і часто служило основою для 

його виживання. Багата білками м'ясна їжа стала одним з найпоширеніших і 
шанованих продуктів у світі. В Стародавній Греції подавали м'ясо домашніх і 
диких тварин, як делікатес – зайця, дроздів; з м'яса, крупи і спецій робили ковбаси; 
солоне і копчене м'ясо нагадувало шинку. У римлян улюбленими м'ясними 
стравами були свинина, баранина, яловичина, м'ясо диких тварин, особливо кабана, 
сосиски з прянощами і ковбаси, домашня птиця і дичина. Скіфи варили м'ясо у 
воді, нагрітій гарячим камінням, або пекли його в золі. 

В часи Київської Русі на наших теренах з'явилися ремісники-м'ясники, які 
займалися забоєм і переробкою м’яса, а також кожум’яки, які обробляли шкури 
(один з районів Києва до цих пір носить назву – «Кожум’яки»). До XVIII століття 
худобу вбивали на ринках, у спеціальних «м'ясних куренях», на пустирях, на 
берегах річок або на інших відкритих місцях. Пізніше почали з’являтися 
централізовані бійні, владою видавались розпорядження, що регламентували 
торгівлю м'ясом. 

У першій половині XIX століття збільшився попит на м'ясопродукти, у зв'язку 
з чим було створено багато приватних боєнь. Однак в технічному і ветеринарно-
санітарному відносинах бійні залишалися дуже примітивними. 

У середині XIX ст. збільшується виробництво свинини для виготовлення 
копченостей, з-за кордону почало надходити обладнання, спеції і прянощі для 
вироблення м'ясних копченостей і ковбасних виробів. 

У 1857 р вийшов «Лікарський статут», в якому вперше в законодавчому 
порядку були сформульовані правила, що регламентують забій худоби. У них 
вказувалося, що м'ясниками можуть бути люди тільки вправні, щоб не псували 
худоби, бити худобу тільки на бойнях, не продавати м'ясо хворої худоби. 

І лише в XX ст. в нашій країні переробка м’яса вийшла на промислові 
масштаби, були побудовані потужні м’ясопереробні підприємства, які 
забезпечували готовою продукцією не лише Україну. 

На початку ХХ ст. на території України підприємства із забою худоби і птиці 
та переробки м'яса працювали в Києві, Одесі, Харкові, Херсоні, Львові та інших 
містах. У першій половині ХХ ст. було побудовано потужні м'ясокомбінати в 
Полтаві, Києві, Вінниці, Мелітополі, Кременчуці, Миколаєві, Дніпропетровську та 
Одесі і птахокомбінати – в Козятині (Вінницька обл.), Первомайську (Миколаївська 
обл.), Бахмачі (Чернігівська обл.). 

На початку другої половини ХХ ст. підприємства м’ясопереробної 
промисловості були відбудовані на новій технічній базі, розгорнулось нове 
будівництво, що велося за типовими проектами, для яких характерні комплексність 
споруд, механізація та конвеєризація технологічних процесів. 

За перші часи незалежності в Україні в м’ясопереробній галузі, як і у всіх 
інших галузях, спостерігався значний спад. Але починаючи з 2000-х років було 
проведено переоснащення багатьох підприємств, побудовані нові, і галузь вийшла 
на достатній рівень розвитку та може забезпечити не лише внутрішній ринок 
якісною продукцією, а і проводити експорт м’яса та м’ясопродуктів. 
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При загальному світовому виробництві м'яса на рівні 318 млн т в рік його 
виробництво на душу населення має величезний діапазон коливань. Так, при 
середньому світовому виробництві на душу населення 43,4 кг, на країни Європи 
припадає 83,5 кг, на Китай – 29,4 кг, на Данію – 326,9 кг, Бельгію – 144,2 кг. 

У структурі світового виробництва м'яса всіх видів свинина займає перше 
місце – 39,1 %, на другому місці м'ясо птиці – 29,3 %, далі йдуть яловичина – 
25,0 %, баранина – 4,8 %, інші види м'яса – 1, 8 %. 

У світовій торгівлі яловичиною лідерами експорту є Австралія і Нова Зеландія 
(більше 25 % обсягу світових поставок). Головним експортером свинини є Данія – 
близько 19 %), далі йдуть Нідерланди – 13 %). Основні експортери баранини і 
ягнятини – знову-таки, Нова Зеландія і Австралія. За експортом птиці виділяються 
країни ЄС і США. 

 
6.2. Характеристика сировини, напівфабрикатів і продукції 

 
Основною сировиною для м’ясопереробної та птахопереробної промисловості 

є сільськогосподарські тварини: велика рогата худоба (ВРХ) та дрібна рогата 
худоба (ДРХ), свині, коні, кролики, всі види домашніх птахів (кури, качки, гуси, 
індики). Якість м’яса всіх видів тварин та птахів залежить від породи, віку, статі та 
вгодованості. Свіже м’ясо має незначний специфічний запах і дещо солодкуватий, 
слабосолоний смак. Запах м’яса дорослих тварин більш сильний, ніж м’яса 
молодих тварин тієї ж породи. Дещо розрізняється запах м’яса зрілих тварин різної 
статі. М’ясо птахів містить більше повноцінних та легко засвоюваних білків 
порівняно з м’ясом забійних тварин. Причому незамінні амінокислоти входять до 
складу м’яса птахів у оптимальних співвідношеннях. 

Породний склад великої рогатої худоби (ВРХ) різноманітний – понад 50 порід. 
Дрібна рогата худоба налічує близько 40 високопродуктивних порід овець. Свині 
відзначаються великою продуктивністю. За масою їх ділять на 3 групи: великі 200–
500 кг, середні – 120–200 кг, малі – 40–120 кг. 

В процесі забою і первинної переробки тварин отримується основний продукт 
– м'ясо. М’ясо є одним з найважливіших продуктів харчування людей. М’ясом 
називають комплекс тканин тварини, до складу якого входить м’язова, 
з’єднувальна і жирова тканини. М’язова тканина складає близько 50–70 % від 
кількості м’яса, жирова тканина – 3–20 %, кісткова – 15–22 %, з’єднувальна –9–14 
%. Під час виробництва м’ясних консервів і ковбас використовують, в основному, 
скелетну мускулатуру тварин. Під терміном “м’ясо” також розуміють ще хрящову і 
кісткову тканину. Співвідношення зазначених тканин коливається і залежить від 
виду худоби, породи, статі, віку тварин, їх вгодованості. М’язова тканина має 
найбільшу поживну цінність і високі смакові якості. Жирова тканина робить м’ясо 
висококалорійним продуктом. Чим більше у м’ясі з’єднувальної тканини, тим 
менша його харчова цінність та більша жорсткість. Разом з тим з’єднувальна 
тканина покращує травлення. 

Основні складові м’яса – білки, вода, жири та мінеральні речовини. В цілому 
білки м’яса містять всі незамінні амінокислоти у значних кількостях. Тваринні 
білки засвоюються людиною більш повно, ніж рослинні. Так, для покриття 
мінімальних потреб у білках людині потрібно м’яса вдвічі менше, ніж рослинної 
їжі. Білки м’яса засвоюються на 96–98 %. М‘ясо є одним з основних джерел 
вітамінів групи В. У м’ясі є значна кількість мінеральних речовин, особливо багато 
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фосфору та заліза. Виходячи з потреб людини у мінеральних елементах, м’ясо 
можна вважати одним з основних джерел фосфору. 

Для підтримання рівня гемоглобіну в крові в межах норми людина повинна 
споживати на добу 2 міліграми заліза. У 100 г м’яса його міститься 2,7 мг, а у 
деяких субпродуктах ще більше. З м’ясних продуктів залізо засвоюється повністю, 
а з рослинних – до 10 %. 

Для оцінки якості м’яса використовується цілий ряд показників, в тому числі і 
органолептичних, серед яких важливу роль відіграють ніжність, смак, колір. 
Ніжність є важливою характеристикою смакових якостей м’яса, особливо 
яловичини. На ніжність м’яса впливають фізичні, фізіологічні та біохімічні 
процеси. Для пом’якшення м’яса використовують протеолітичні ферменти. 

Для забезпечення високих споживчих властивостей м'ясо повинно пройти 
процес дозрівання, який включає сукупність змін найважливіших властивостей 
м’яса, в результаті яких м’ясо набуває ніжної консистенції та соковитості, добре 
виражений специфічний аромат та смак. Таке м’ясо краще перетравлюється та 
засвоюється. М’ясо приходить до стану зрілості у результаті витримування його 
протягом певного часу за низьких додатних температур. 

М’ясо у парному стані – це м’ясо безпосередньо після забою і розробки (до 0,5 
годин для м’яса птахів і 2–4 год. для яловичини). Таке м’ясо характеризується 
м’якою консистенцією, порівняно невисокою механічною міцністю, суттєвою 
вологозв’язувальною і вологоутримувальною здатністю. Однак смак і аромат 
такого м’яса виражені недостатньо. Приблизно через три години після забою 
починається процес посмертного задубіння, під час якого м’ясо втрачає свою 
еластичність і стає жорстким, важко піддається механічній обробці. Аромат та смак 
м’яса у стані задубіння погано виражені. Потім починається зворотній процес: 
мускулатура розслаблюється, зменшуються міцністні властивості м’яса. Однак 
його ніжність, соковитість, смак, аромат та засвоюваність ще не досягають своєї 
оптимальної величини і виявляються під час подальшого розвитку біохімічних 
процесів за певний період (для яловичини за температури 0–10 С – 12 діб, 16–18 
С – 3 доби). Органолептичні показники досягають оптимуму на 10–14 добу. В 
подальшому покращення смаку та аромату не спостерігається. 

Для того, щоб прискорити отримання ніжної консистенції яловичини, 
застосовують протеолітичні ферментні препарати тваринного, рослинного та 
мікробіологічного походження. 

У м’ясній промисловості з метою запобігання псуванню і подовження строку 
зберігання м’ясо і м’ясопродукти консервують. Найбільш поширені такі способи 
консервування м’яса та м’ясопродуктів: дія високих температур – сушіння, варіння, 
стерилізація; хімічний спосіб консервування – коптіння; фізико-хімічний – соління 
м’яса і м’ясопродуктів; дія низьких температур – охолодження і заморожування. 
Кращий вид консервування, під час якого вдається найбільше зберегти смакові та 
поживні властивості продукту при найменших його втратах і найбільш тривалих 
періодах зберігання – консервування холодом. При цьому затримується або 
запобігається мікробіологічне псування та гальмуються процеси, які призводять до 
розкладання м’яса. 

Після зберігання м’яса в замороженому вигляді перед технологічною 
обробкою проводять дефростацію (розморожування), метою якої є отримання м’яса 
із властивостями, близькими до тих, які воно мало до заморожування. Шкідливо 
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впливає на якість м’яса вторинне заморожування дефростованого м’яса, яке 
призводить до збільшення пошкоджень тканин та збільшення втрат м’ясного соку. 

Асортимент м'ясопродуктів. М'ясопродукти займають особливе місце в 
раціоні харчування людини і забезпечують організм людини повноцінним білком, 
що містить незамінні амінокислоти. Вони містить необхідні для здоров'я людини 
вітаміни і мікроелементи, жирні кислоти і мінеральні речовини, характеризуються 
високою харчовою цінністю і гарними смаковими якостями. 

Все це обумовлює і широкий асортимент м’ясопродуктів, які випускаються 
вітчизняними підприємствами: м'ясо охолоджене та заморожене (яловичина, 
свинина, баранина, м'ясо птиці і інші); м'ясні напівфабрикати; м'ясна гастрономія 
(м'ясні делікатеси, копченості, ковбасні вироби, м'ясні консерви); м'ясна кулінарія – 
готові м'ясні страви; субпродукти. Також м’ясопереробними підприємствами 
випускається цілий ряд медпрепаратів, технічних продуктів тощо (рисунок  6.1).  
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Рисунок 6.1. Схема переробки забійних тварин і отримання продуктів з них 
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Широку групу м’ясопродуктів представляють м’ясні напівфабрикати – м'ясні 
вироби, повністю підготовлені до подальшої кулінарної обробки. Вони 
випускаються в охолодженому і замороженому вигляді і поділяються на такі групи: 
натуральні м'ясні напівфабрикати (не піддані будь-якій формі подрібнення або 
механічній обробці і приготовлені з кращих сортів м'язової тканини); січені м'ясні 
напівфабрикати (з м'яса всіх категорій вгодованості і всіх сортів, звільненого від 
кісток, сухожиль, подрібненого і змішаного з різними інгредієнтами: спеціями, 
жирами, пшеничним хлібом тощо); натуральні та січені м'ясні напівфабрикати з 
м'яса птиці; м'ясні напівфабрикати з субпродуктів; м'ясний фарш; вироби з м'ясного 
фаршу і тіста. Частина напівфабрикатів (відбивні, котлети, шніцелі) можуть 
випускатися панірованими (покриті рідкою і сухою панірувальними сумішами). 

Високою поживною цінністю і відмінними смаковими властивостями 
характеризуються м'ясні делікатеси, класичними з яких є копченості зі свинини, 
копчена і в'ялена яловичина, м'ясні вироби в желе. 

Особливим попитом на ринку користуються ковбасні вироби, які являють 
собою м'ясні продукти продовгуватої форми в оболонці, що виробляються з 
м'ясного фаршу з додаванням прянощів, спецій і різних добавок. Вони 
підрозділяються на варені, варено-копчені, напівкопчені, сирокопчені, сиров'ялені. 
До ковбасних виробів відносяться сосиски і сардельки. 

Для забезпечення тривалого зберігання м’ясопродуктів, вони випускаються у 
вигляді консервів. Вони є незамінними для харчування військових, у походах і 
експедиціях, коли недоступні свіже м'ясо і м'ясні вироби. М'ясні консерви можуть 
вживатися в їжу в якості самостійного блюда або можуть використовуватися для 
приготування перших і других страв. Вони виробляються з усіх видів м'ясної 
сировини і субпродуктів. М'ясні консерви виробляються в наступному асортименті: 
обідні; закусочні; для дитячого і дієтичного харчування. 

 
 

6.3. Технологічні комплекси забою і первинної переробки тварин 
 

6.3.1. Технологічний комплекс забою і оброблення туш великої рогатої худоби 
 

Основи процесів забою і оброблення туш великої рогатої худоби 
 
Процеси забою і оброблення туш великої рогатої худоби здійснюють у такій 

послідовності: знерухомлення (оглушення); забій і знекровлення, збирання крові на 
харчові та технічні цілі; відділення голови та кінцівок; забілування туші з 
наступним зніманням шкури; вилучення внутрішніх органів; розпилювання туш на 
напівтуші; сухе та мокре зачищення туш; оцінка якості м’яса та визначення маси. 
Увесь процес забою і оброблення туш великої рогатої худоби можна представити у 
вигляді схеми (рисунок  6.2). 
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Рисунок 6.2. Схема процесу забою і первинної обробки туш ВРХ 
 
 
Знерухомлення здійснюють з метою досягти нерухомості тварини, втрати її 

чуттєвості до болю, створення безпечних умов для працівників, що виконують 
технологічні операції. Знерухомлення запобігає травмуванню тварин і дає 
можливість отримати м'ясо високої якості. Процес знерухомлення можна 
проводити шляхом ураження головного мозку ударом (з використанням молотка, 
пневматичного або порохового пістолета), нервової системи електричним струмом, 
анестезуючої дії на тварин вуглекислим газом або іншими хімічними речовинами. 
Під час знерухомлення будь-яким способом серце тварини продовжує працювати, 
інакше знекровлення не буде повним, вихід крові зменшиться, і м’ясо буде швидко 
втрачати свою якість. Найбільш широко використовують знерухомлення 
електричним струмом напругою 70–180 В і тривалістю впливу 6–30 с. Паралізуюча 
дія струму триває 3–5 хв. 
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Забій і знекровлення ВРХ здійснюють, як правило, у вертикальному положенні 
з допомогою пустотілих ножів. Кров збирають і використовують на харчові, 
медичні і технічні цілі. Максимальне знекровлення дозволяє отримати м'ясо 
високої якості, в іншому випадку залишки крові в тканинах призводять до його 
швидкого псування. 

У знекровлених туш ВРХ під час наступної обробки відділяють вуха та голову, 
після чого звільнюють кінцівки від путового ланцюга і вставляють у кожну задню 
ногу гаки, які рухаються підвісним шляхом. Такі заходи дають можливість легко 
обробляти тушу з усіх боків. 

Знімання шкури з туш великої рогатої худоби проводять у два етапи: 
відділення частини шкури з найбільш важкодоступних місць вручну (забілування) 
та кінцеве знімання шкури механічним способом. Необхідність забілування і 
складність здійснення повної механізації процесу знімання шкури пояснюється 
тим, що тварини неоднакові за розмірами, вгодованістю, міцністю шкури та 
підшкірного шару, який треба розірвати, щоб відділити шкуру від м’ясної частини 
туші. Тому під час забілування знімають вручну шкуру з кінцівок, шиї, черевної та 
грудної частин. Конструкція обладнання для промислового знімання шкури 
заснована на принципі відділення шкур способом розриву підшкірного шару в 
результаті натягування і відривання шкури. 

Знята шкура надходить у шкіроконсервувальний цех, а м’ясна туша  
конвеєрним підвісним шляхом надходить на подальшу переробку – видалення 
нутрощів (нутрування). На цьому етапі відбувається розрізання черевної 
порожнини туші і видалення легенів, печінки, стравоходу, трахеї, селезінки, серця, 
шлунково-кишкового тракту. Потім кишковий комплект та субпродукти 
потрапляють до транспортної лінії конвеєра нутрування, де відбувається зняття 
жиру з нутрощів – знежирювання, видалення вмісту з шлунку та його промивання, 
сортування кишкової сировини та субпродуктів перед подаванням їх спусками-
трубопроводами або підвісними шляхами у відповідні цехи на подальшу 
переробку. Враховуючи, що у туші, яка ще зберігає тепло, можуть дуже активно 
розвиватися мікробіологічні та ферментні процеси, а це призводить до псування 
м’яса і зниження його якості, період від забою тварин до видалення нутрощів не 
повинен перевищувати 30 хв. 

Після нутрування м’ясна туша розпилюється на дві напівтуші, що зручно для 
транспортування, зберігання та подальшої переробки. Розпилювання туш 
проводять вздовж хребта, щоб не пошкодити спинний мозок, який після видалення 
передають у цех медичних препаратів. Напівтуші направляють на сухий туалет, в 
процесі якого, їх оглядають, видаляють нирки, хвости, залишки діафрагми, прирізи 
м’яса та жиру – напівтуші набувають товарного вигляду. Для видалення всіх 
можливих забруднень напівтуші далі направляють на мокрий туалет – їх миють 
водою вручну, або у щіткових миючих машинах. Після закінчення обробки 
напівтуші таврують і зважують. На кожну напівтушу накладають два тавра: 
ветеринарне, що характеризує якість, і товарне – категорію вгодованості. 

 
Машинно-апаратурна схема лінія забою ВРХ і оброблення туш 
 
В сучасній технології і схемі організації виробництва на підприємствах 

м'ясопереробної промисловості для передачі продукції як в процесі її обробки, так і 
для міжцехового транспортування вантажів використовують підвісні шляхи (ПШ). 
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У цехах забою худоби ПШ слугують також засобами організації технологічних 
потокових ліній. Перевагами ПШ є простота конструкції, можливість обробки 
продукції з усіх боків без додаткових перевалочних операцій, можливість легко 
переводити вантажі на різні відгалуження ПШ з подальшим їх уведенням у 
технологічний потік, звільнення підлоги від механізмів і візків, полегшення умов і 
підвищення продуктивності праці. 

Конвеєрна лінія забою ВРХ і оброблення туш з розміщенням основного 
технологічного обладнання умовно можна розділити на 12 ділянок (рисунок  6.3). 

Ділянка I – підгін, знерухомлення і піднімання худоби на підвісний шлях 
знекровлення. Підгін худоби з приміщення передзабійного утримання в бокс 1 
здійснюється за допомогою електричного підганяючого пристрою. Потім працівник 
з майданчика 2 проводить знерухомлення тварин стеком апарату знерухомлення 3. 

Знерухомлена тварина вивантажується з боксу на підлогу, покриту гумовим 
килимом 4. Задні ноги тварини кріпляться путовим ланцюгом 5 із роликовим 
візком, який захоплюють гаком підйомної лебідки. Піднімання худоби і 
встановлення на шлях знекровлення проводиться електричною лебідкою 6 з 
маятниковим посадковим автоматом або фрикційною лебідкою з вертикальним 
посадковим автоматом. 

Ділянка II – знекровлення і збирання крові для харчових і лікувальних цілей 
здійснюється під час переміщення туші конвеєром 7. Операція знекровлення 
проводиться працівником, що стоїть на майданчику 8. Майданчик розташований 
над залізобетонним піддоном 9, обладнаним подвійним трапом 10, для спускання 
технічної крові і води. Збирання крові для харчових і лікувальних цілей 
здійснюється пустотілим ножем з гумовим шлангом, яким кров стікає в стерильний 
бідон 12. Залишки крові стікають лотком 13 у піддон 9 і в подальшому 
використовуються на технічні цілі. Для стерилізації бідонів служить пропарювач 
14, а для ножів – комбінований умивальник 15. Після знекровлення від голови 
тварини відрізають вуха і скидають їх у спуск 16. Відокремлену від туші голову 
навішують на гаки конвеєра інспекції голів. 

Ділянка III – ветеринарно-санітарна інспекція і попереднє оброблення голів. На 
конвеєрі 17, обладнаному ланцюгом з гаками, проводиться підготовка голів та 
ветеринарно-санітарний огляд. Відокремлений від голови язик скидають у спуск 18. 
Придатні для харчових цілей голови знімають з гаків конвеєра, подають до пилки 
19 для відділення рогів, які скидають у спуск 20, а голови спуском 21 направляють 
на обробку в цех субпродуктів. На цій ділянці встановлюють заточувальний 
пристрій 22. 

Ділянка IV – перевантаження туш з конвеєра знекровлення на конвеєр 
забілування. На більшості м'ясокомбінатів операція перевантаження туш з путового 
ланцюга на два ролики здійснюється на похилій ділянці підвісного шляху 23 із 
застосуванням стопора 24, що запобігає довільному скочуванню туш. Цю операцію 
можна також робити з використанням електричної лебідки. 

Переміщення туш з путового ланцюга на два ролика для включення в конвеєр 
забілування проводять з майданчика 25. Звільнений путовий ланцюг направляють 
похилим шляхом до боксу для повторного використання. Перед конвеєром 
забілування на підвісному шляху встановлюють автоматичний розтягувальний 
пристрій 26 для задніх кінцівок туші. 
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Рисунок 6.3. Машинно-апаратурна схема лінії забою і первинної обробки туш ВРХ 
 
 

Ділянка V – забілування туш. Туша, підвішена на роликах, переміщується 
конвеєром 27 до працівників, які стоять на майданчиках 28, 30, 31, 32 різної висоти, 
з яких проводяться операції забілування і підготовки до знімання шкури. 
Відокремлений путовий суглоб, сухожилля і цівкові кістки скидають у спуски 29, 
33. Для забілування жирних туш з боку спини встановлюють майданчик 34 з 
рухомою платформою.  

Ділянка VI – знімання шкури. Після забілування туша надходить 
бесконвейерним підвісним шляхом 35 до агрегату для знімання шкур. Залежно від 
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потужності лінії знімання шкур здійснюється на агрегаті періодичної дії або на 
агрегаті безперервної дії. Агрегат 36 періодичної дії типу має поворотний фіксатор 
37 для туш, комплект гаків 35 для фіксації передніх кінцівок і ланцюгів для фіксації 
шкури. Підсікання шкури проводиться з площадок 39. Під час зніманні шкури на 
агрегаті безперервної дії туша фіксується за передні ноги і кінці шкури до 
ланцюгового конвейєра. Знімання шкури відбувається за рахунок різниці 
швидкостей конвеєрів. Підсікання шкури проводиться працівниками, що 
знаходяться на майданчиках 39 з обох боків агрегату. До агрегату безперервної дії 
туші подаються конвеєром забілування. Зняті шкури піддають інспекції та обрядці 
на столі 40 і потім спуском 41 направляють для подальшої обробки в шкуро-
консервувальний цех. 

Ділянка VII – виймання та інспекція нутрощів. Після зняття шкури здійснюють 
розтягування задніх ніг за допомогою автоматичного пристрою 42. З майданчика 43 
розпилюють грудну кістку електропилкою 44, підвішеною на каретці 45. З 
майданчика 46 розрубують лонне зрощення.  

Уздовж конвеєрного столу виймання та інспекції нутрощів туші 
транспортуються підвісним конвеєром 47 з пальцем знизу. У конвеєрного столу є 
спуски: для ембріонів – 48, жиру – 49, кишкового комплекту – 50, ліверу – 51, 
конфіскованих внутрішніх органів – 52. Для працівників і санітарних лікарів 
встановлена площадка 53.  

Ділянка VIII – попереднє оброблення шлунків. Рубець піднімають над столом 
за допомогою спеціального захвату 54, пересуваючи кільцевим підвісним шляхом 
55, і біля столу 56 знежирюють, а потім на столі 57 з душовим пристроєм 
звільняють від вмісту. Промивання рубця виконується на обертовому столі 58 з 
душем. Після промивання спуску 59 рубець направляється на подальшу обробку. 
Неперетравлені залишки їжі (канига) надходять у спуск 60. Інші частини шлунка 
(сітка, книжка, сичуг) відкидним лотком 61 надходять на окремий стіл для 
знежирення, звільняються від вмісту і промиваються. 

Жир із шлунків подають у передувочний бак 62. Сичуг спуском 63 
направляють в цех субпродуктів для подальшої обробки. Книжку передають на 
технічні цілі. 

Ділянка IX – розпилювання та інспекція напівтуш. Звільнені від нутрощів туші 
подають конвеєром на розпилювання вздовж спинного хребта електропилкою 64, 
яка підвішена на каретці 65, або на пружинному блоці. З рухомого майданчика 66 
працівник здійснює розпилювання туш. Майданчик 67 служить для ветеринарно-
санітарного огляду туш. 

Конфісковані частини туші скидають в спуск 68 для подальшої переробки. 
Після розпилювання і інспекції напівтуші на похилій ділянці шляху включають в 
конвеєр 69 туалету. 

Ділянка X – сухий туалет напівтуш. Цей процес здійснюється з майданчиків 
70, 72, 73 різної висоти. У майданчиків є спуски: для нирок та ниркового жиру – 71, 
для хвостів – 74, харчових обрізків – 75. Для збору обрізків під підвісним шляхом 
туалету є жолоб 76.  

Ділянка XI – мокрий туалет напівтуш. З майданчиків 77, 79 напівтуші 
промивають фонтануючими щітками 78. У майданчиків встановлюється щит 80 від 
розбризкування води. У залежності від продуктивності лінії мокрий туалет може 
здійснюватися також за допомогою мийної машини 81. 
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Ділянка XII – таврування, зважування напівтуш і транспортування їх у 
холодильник. З майданчика 82 здійснюють таврування напівтуш, а потім 
зважування на підвісних вагах 83. Напівтуші до вагів передають підвісним шляхом 
вручну. Зважені напівтуші включають в підвісний конвеєр 84 з пальцем знизу для 
транспортування в холодильник. 

 
 

6.3.2. Технологічні комплекси забою і оброблення туш свиней 
 

Основи процесів забою і оброблення туш свиней 
 
Забій свиней та отримання з них м’яса проводять трьома способами. Напівтуші 

свиней жирної вгодованості використовують на потреби ковбасного виробництва, 
м’ясо свиней напівжирної вгодованості та беконну свинину – для виробництва 
солоних виробів, а нежирне м’ясо поступає у роздрібну торгівлю, або обробляється 
комбіновано (кращі частини для виробництва солоних виробів і напівфабрикатів, 
решту – для виробництва ковбас). Тому свиней перед забоєм сортують за 
вгодованістю, а наступну переробку проводять за одною з таких схем: зі зніманням 
шкури з туші, без знімання шкури, зі зніманням крупону. 

Первинні операції забою та знекровлювання свиней за технологією подібні до 
обробки ВРХ. Потім у тварин стрижуть, або висмикують хребтову та вушну 
щетину, яка є цінною сировиною для виготовлення щіток та пензлів, після чого 
обробка свиней може здійснюватися за трьома різними схемами. З найбільш 
вгодованих свиней після забілування механічним способом знімають шкуру. 
Процес забою і оброблення туш свиней із зніманням шкури наведено у вигляді 
схеми на рисунку 6.4. 

Зі свиней напівжирної та беконної вгодованості шкуру, як правило, не 
знімають, їх обробляють в шкурі. Поверхню туш свиней ошпарюють гарячою 
водою або пароповітряною сумішшю за температури 62–65 С, в результаті чого 
сили утримування щетини зменшуються, і вона легко видаляється на 
скребмашинах. Для видалення залишків волосся та щетини з поверхні туш, їх 
обпалюють відкритим полум’ям з допомогою газових пальників, паяльних ламп, у 
спеціальних печах або на комбінованих машинах. Потім туші очищують на 
полірувальних машинах, у важкодоступних місцях вручну зчищають зпалений шар 
епідермісу і ретельно промивають поверхню туш водою. 

Свиней нежирної вгодованості обробляють методом крупонування (з туш 
знімають тільки спинну і частково бокову найбільш цінну частину шкури, яка 
називається купоном). Переробка свиней методом крупонування включає в себе і 
ошпарювання і знімання крупону (спочатку ошпарюють водою нижню частину 
туші, видаляють щетину, потім вирізають крупон, проводять його забілування і 
знімання. 

Після виконання розглянутих вище технологічних операцій за різними 
схемами (знімання шкури, видалення щетини, знімання крупону) туші надходять на 
ділянку видалення нутрощів. Потім тушу розпилюють на напівтуші, від туші 
відділяють голову, кінцівки, хвіст, видаляють внутрішній жир, проводять 
зачищення і миття (сухий та мокрий туалет). 

Пройшовши чергову точку ветеринарного контролю, туша підвісним шляхом 
після зважування надходить в холодильник на охолодження і зберігання. 
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Рисунок 6.4. Схема процесу забою і первинної оброблення 
туш свиней із зніманням шкури 
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Машинно-апаратурні схеми ліній забою і первинної переробки свиней 
 
Конвеєрну лінію забою свиней і оброблення туш із зніманням шкур (рисунок  

6.5) з розміщенням основного технологічного обладнання умовно можна розділити 
на 14 ділянок. Операції миття свиней під душем, електрознерухомлення, 
піднімання на шлях знекровлення, збирання харчової крові (ділянки I-V), а також 
операції вилучення внутрішніх органів, туалет туш, таврування і зважування 
(ділянки X-XIV) однакові для всіх способів переробки свиней. Операції на ділянках 
VI-IX змінюються залежно від прийнятого способу переробки (з зніманням шкури, 
з зніманням крупону, без знімання шкури). 

Ділянка I – миття свиней. З приміщення для передзабійного утримання свині 
підганяються за допомогою електричного підганяючого пристрою до душового 
пристрою 1 для миття перед електрознерухомленням. 

Ділянка II – електрознерухомлення свиней. Похилом згоном 2 свині 
підганяються до фіксуючого або пластинчастого конвеєра 3, що подає тварин до 
працівника, який стоїть на майданчику 4. Працівник проводить 
електрознерухомлення за допомогою спеціального пристрою, що складається з 
частотного перетворювача 5 для отримання електроструму підвищеної частоти, 
пульта управління 6, на якому розміщені прилади контролю і управління, 
двополюсних вилок 7. 

Ділянка III – піднімання на шлях знекровлення. Знерухомлена тварина 
зісковзує з фіксуючого або пластинчастого конвеєра на рольганг 8 або похилий 
лоток-скліз 9 і надходить до місця накладання путового ланцюга 10 на задню ногу. 
Ланцюг надівається на ногу петлею, а гак накидається на рейку елеватора 11, який 
за допомогою пальця пластинчастого ланцюга підіймає тварину на шлях 
знекровлювання. 

Ділянка IV – забій, знекровлювання та збирання крові для харчових і 
лікувальних цілей. Знекровлювання виконується під час руху туші на конвеєрі 12 із 
трубчастим підвісним шляхом. 

Операція забою і знекровлювання здійснюється працівником, що стоїть на 
майданчику 13, який розташований над залізобетонним піддоном 14, обладнаним 
подвійним трапом 15 для спускання технічної крові і води. Збирання крові для 
харчових і лікувальних цілей проводиться пустотілим ножем 16 з гумовим 
шлангом, яким кров стікає в стерильний бідон 17. Залишки крові, які 
використовуються для технічних цілей, стікають в піддон 14. Для стерилізації 
бідонів служить пропарювач 18, а для ножів – комбінований умивальник 19. 

Ділянка V – миття свиней, висмикування щетини. Після знезкровлювання туші 
промивають під душем 20 теплою водою для видалення крові і забруднень. Ця 
операція може виконуватися також мийною машинною з щітками. У разі 
оброблення свиней з зняттям крупону або без знімання шкури встановлюється 
майданчик 21 для видалення хребтової і бічної щетини. 
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Ділянка VI – перевішування туш з конвеєра знекровлювання на конвеєр 
забілування. З майданчика 22 виконують операції оголення ахілових сухожиль 
задніх ніг і встановлення гаків розноги 23, підвішеної на одинарному ролику 24. 
Після перевішування туші на розногу, путовий ланцюг 10 знімають і повертають до 
елеватора 11 для повторного використання, а тушу включають в конвеєр 
забілування 25 з пальцем знизу. Перед конвеєром забілування є безконвеєрна 
ділянка шляху 26. Різниця у відмітках трубчастого і смугового шляху (3900-3300 
мм) на ділянці перевантажування компенсується за рахунок похилої ділянки шляху 
27. Перед ухилом шляху встановлюють стопор 28, що запобігає мимовільному 
зковзанню туші. 

Ділянка VII – забілування туші. Операція забілування туші виконується 
працівником з майданчика 29. У цій зоні встановлюють заточувальний пристрій 30, 
а для миття і стерилізації інструментів – комбінований умивальник 19. 

Ділянка VIII – знімання шкур. Залежно від потужності м'ясокомбінату 
знімання шкур може виконуватися на обладнанні різних типів. На м'ясокомбінатах 
малої потужності застосовуються машини періодичної дії – електролебідки 
вантажопідйомністю 1000 кг. На середніх і великих м'ясокомбінатах застосовується 
обладнання безперервної дії. 

Туші конвеєром 31 подаються до установки знімання шкур, що складається з 
похилого конвеєра 32 із захватами 33, які закріплені на ланцюгу 34 і підлогового 
конвеєра 35 фіксації туші. 

Ділянка IX – мездріння шкур. Зняті шкури очищають від жиру на колоді 
вручну, а потім на машині 36. Залишки жиру передають в жировий цех, а шкуру на 
столі 37 піддають інспекції, а потім спуском 38 направляють на обробку в 
шкуроконсервувальний цех. 

Ділянка X – виймання та інспекція нутрощів, попередня обробка шлунків. 
Транспортування туш в цій зоні проводиться підвісним конвеєром 39. Конвеєр має 
опорну трубу, яка запобігає повертанню туші під час обробки. Витягнутий з туші 
шлунково-кишковий тракт укладають в деко конвеєрного столу інспекції нутрощів 
40, а лівер навішують на гаки конвеєра інспекції 41. Розбирання та інспекція 
внутрішніх органів проводиться з майданчиків, що розміщуються з обох боків 
конвеєрного столу. 

Після інспекції комплект кишок направляють в спуск 42; лівер – в спуск 43; 
жир лотком 44 – в передувочний бак 45. Конфісковані нутрощі в кінці столу лотком 
46 скидаються в передувочний бак 47 для направлення їх у цех технічних 
фабрикатів. 

Шлунки лотком 48 передають на стіл 49 для знежирення, звільнення від вмісту 
і промивання під душем 50. Стіл 49 забезпечений гратами 51, встановленими над 
бункером 52. Жир з шлунків скидається в передувочний бак 53, а промиті шлунки – 
в спуск 54. Вміст шлунків трубопроводом 55 направляється в каналізацію. 

Для заморожування ендокринної сировини встановлюється 
низькотемпературна шафа 56. З майданчика 57 виконують розпилювання туші 
вздовж хребта на дві половини за допомогою електропилки 58, підвішеній на 
каретці 59 до підвісного смуговому шляху 60. Для харчових обрізків призначений 
спуск 61. 

Ділянка XI – трихінелоскопія та інспекція напівтуш. Взяття зрізів на 
трихінелоскопію виконує працівник із майданчика 62, а агрегаті 63 отримують 
швидкий результат дослідження зрізів. 
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Остаточний ветеринарний огляд напівтуш виконує інспектор з майданчика 64, 
поруч з яким є кільце 65 підвісного шляху, яке з’єднане з конвеєром 
транспортування туш. Кільце дозволяє відключити від конвеєра напівтушу, що 
вимагає конфіскації або додаткового обстеження. Конфісковані обрізки скидають у 
спуск 66, а конфісковані частини туш – у спуск 67. 

Ділянка XII – сухий туалет. Для сухого туалету туш встановлюють площадки 
68, 69, 70, 71 і спуски, що ведуть у цех субпродуктів: для нирок – 72, ниркового 
жиру – 73, хвостів – 74, ніжок – 75, харчових обрізків – 76. 

Після сухого туалету відокремлюють голови і кінцівки. Голови навішують на 
вішала або кільця 77 підвісного шляху. Після результатів трихінелоскопії і 
санітарного висновку голови скидають у спуск 78, який веде в цех субпродуктів. 

Ділянка XIII – мокрий туалет і таврування. З майданчиків 79 здійснюється 
мокрий туалет напівтуш за допомогою фонтануючих щіток 80 або шлангів з 
спеціальними насадками, а також мийних машин з щітковими валами. 

На ділянках нутрування і туалету туш під підвісним шляхом встановлюється 
металевий жолоб 81 для збирання обрізків. Для запобігання розбризкування води 
під час мокрого туалету встановлюють металевий щит 82 в комплекті з піддоном 
для відведення води. Після туалету виконують ветеринарно-санітарне таврування 
напівтуш. 

Ділянка XIV – зважування і транспортування в холодильник. Перед 
направленням напівтуш в холодильник виконують їх зважування на підвісних вагах 
83; для зважувальника встановлюється стіл 84. Транспортування напівтуш в 
холодильник здійснюється підвісним конвеєром 85. 
 

Лінії забою свиней і розділення туш із зніманням крупону (рисунок  6.6а) і без 
знімання шкури (рисунок  6.6б) включають наступне обладнання: пристрій 1 для 
миття свиней; конвеєр фіксуючий 2 або пластинчастий конвеєр для знерухомлення; 
установку 3 для знерухомлення; ланцюговий елеватор 4 для піднімання свиней на 
шлях знекровлювання; стіл 5 для приймання туш перед шпарильним чаном; 
конвеєрний шпарильний чан 6 (можуть використовуватись також безконвейєрні 
шпарильні чани або комбіновані машини для ошпарювання туш і зняття щетини). 

У склад конвеєрної лінії входять також скребмашина 7; стіл 8 для ручного 
доочищення туш; роликовий елеватор 9 для піднімання туш з столу на підвісний 
шлях; агрегат 10 для знімання шкур або крупонів; факельні пальники 11 під час 
обробки свиней із зніманням крупону; система з трьох водяних економічних душів 
12 для охолодження і обмивання туш свиней після обпалювання. За необхідності 
первинної переробки свиней в шкурі в цеху встановлюють обпалювальну піч 13, в 
яку туші подаються підвісним шляхом на рознозі. 

Після обпалювання, очищення і змивання нагару туші, які обробляються з 
зніманням крупону або без знімання шкури (з повним ошпарюванням), проходять 
операції нутрування і подальшої обробки. 

В лінії крупонування застосовується універсальний конвеєр з відміткою шляху 
3000 мм. Для передавання туш на конвеєр з відміткою 3300 мм, який транспортує 
туші в холодильник, встановлюють елеватор 14. 
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Рисунок 6.6. Схема лінії забою свиней і розділення туш: 
а – з зніманням крупону; б – без знімання шкури; 

1 – душовий пристрій; 2 – конвеєр фіксуючий або пластинчастий; 3 – установка для 
знерухомлення свиней; 4 – ланцюговий елеватор; 5 – стіл приймання туш; 

6 – шпарильний чан; 7 – скребмашина; 8 – стіл доочищення туш; 9 – роликовий елеватор; 10 
– агрегат знімання шкур з крупонів; 11 – факельний пальник;  
12 – душ економічний; 13 – обпалювальна піч; 14 – елеватор 

 
 

6.3.3. Технологічні комплекси забою і оброблення тушок птахів 
 

Основи процесів забою і оброблення тушок птахів. Птахів перед забоєм 
відправляють на короткочасове витримування. Після звільнення шлунково-
кишкового тракту птахів за ноги навішують на спеціальний просторовий конвеєр і 
проводять їх знерухомлення електричним струмом. На рисунку 6.7 наведена 
структурна схема процесу забою і первинної переробки птахів усіх видів. 

Сухопутних птахів найчастіше взагалі не знерухомлюють, а одразу проводять 
забій і знекровлювання. Як правило, перо знімають з тушки у два етапи. Махове та 
хвостове оперення після попереднього ошпарювання або без нього видаляють на 
валкових машинах. Середнє та дрібне пір’я у сухопутних птахів знімають на 
другому етапі після обов’язкового ошпарювання тушки у воді або парою. 

У водоплавних птахів перо більш щільне і з сильним жировим змащенням, 
тому ошпарювання проводять за більш жорстких режимів пароповітряної суміші. 
На сухопутних птахах залишки пера після оброблення видаляють шляхом 
обпалювання поверхні полум’ям газових пальників. 

Промиті під душовим пристроєм тушки потрапляють на ділянки зачищення. 
Вакуумними пістолетами з тушок відсмоктують вміст шлунково-кишкового тракту 
і очищують ротову порожнину від згустків крові. Відходи, які утворюються під час 
переробки птахів (кров, кишки, зоб, стравохід, голови, ніжки) направляються на 
виготовляння кормового борошна. 
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Охолодження 

Знімання воскомаси 

Подавання на конвеєр 
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Теплова обробка тушок 
(ошпарювання і підшпарювання) 

Видалення пір’я з тушок 

Забій птахів 

Навішування птахів на підвіски конвеєра 

Миття і охолодження тушок 

Фасування та пакування тушок птахів 
 

 
Рисунок  6.7. Структурна схема процесу забою і первинної переробки птахів усіх видів 

 
 
Охолодження тушок птахів здійснюють повітрям, або в крижаній воді. 

Найбільш ефективним є охолодження крижаною водою, яке можна здійснювати 
зануренням або зрошуванням тушок. Охолоджують зануренням тільки випатрані 
тушки у ваннах на групових підвісках конвеєра охолодження. Напіввипатрані 
тушки охолоджують тільки методом зрошування.  
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Машинно-апаратурна схема лінія забою і оброблення тушок птахів 
 
На рисунку 6.8. наведено машинно-апаратурну схему лінії забою і оброблення 

тушок птахів. 
 

 
 

Рисунок 6.8. Машинно-апаратурна схема лінії забою і обробки тушок птахів 
1 – конвеєр забою; 2 – лічильник; 3 – апарат електрознерухомлення; 4 – машина забою;  

5 – ванна знекровлювання; 6 – обладнання для збирання і транспортування відходів 
переробки; 7 – ванна ошпарювання; 8, 9 – машини для видалення пір’я; 10 – машина 
відділення голів; 11 – машина відділення ніг; 12 – пристрій знімання відрізаних ніг;  

13 – транспортер передачі тушок до конвеєра патрання (охолодження); 14 – пристрій миття 
підвісок; 15 – конвеєр патрання; 16 – машина вирізання клоаки і розкриття черевної 

порожнини; 17 – машина вилучення нутрощів; 18 – транспортер розбирання субпродуктів; 
19 – машина відділення кишківника від шлунку, розрізання шлунку, часткове його 

очищення і зняття кутикули; 20 – знежирювач шлунків; 21 – шнек миючий; 22 – стіл 
контролю; 23 – насос перекачування субпродуктів (серце, печінка, шлунки, шиї);  

24 – машина видалення зоба, трахеї і стравоходу; 25 – машина відділення шиї; 26 – машина 
внутрішнього і зовнішнього миття; 27, 32 – пристрій скидання тушок; 28 – конвеєр 

охолодження; 29 – групова підвіска конвеєра охолодження; 30 – камера зрошування тушок 
водою; 31 – ванна охолодження тушок крижаною водою; 33 – прилад електротаврування;  

34 – охолоджувач субпродуктів 35 – приймач субпродуктів 
 
 
Живих птахів навішують на підвіски конвеєра 1, який через лічильник 2 подає 

їх на електрознерухомлення в апарат 3. 
Після електрознерухомлення проводять забій птиці в машині 4 за допомогою 

дискових ножів. Знекровлювання тушок відбувається шляхом стікання крові у 
ванну 5, звідки з допомогою обладнання 6 вона транспортується з цеху. Після 
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знекровлювання тушки направляють у ванну 7 для теплового оброблення, яка 
складається з окремих секцій, воду в яких підігрівають гострою парою. 

З ванни 7 тушки надходять в машини для видалення пір’я 8 і 9, обладнані 
рядами дисків з гумовими пальцями. Кожен ряд дисків автономно регулюється за 
висотою, шириною і кутом повороту щодо своєї поздовжньої осі. Під час обробки 
тушок для їх зрошування в машини безперервно подається гаряча вода 
температурою до 45 °С. 

Далі відокремлюють голови і ноги тушок птахів відповідно в машинах 10 і 11. 
Пристрій для знімання відрізаних ніг 12 імітує рух рук оператора. Далі встановлено 
транспортер передавання тушок до конвеєра патрання і пристрій 14 для миття 
підвісок. 

Після цього тушки перевантажують на конвеєр патрання 15, який їх подає до 
машини 16 вирізання клоаки і розкриття черевної порожнини та машини 17 для 
вилучення нутрощів. 

На транспортері 18 проводиться контроль якості патрання, а також відділення 
серця і печінки від комплекту нутрощів. Відокремлені серце і печінку опускають в 
приймачі, звідки жолобом вони потрапляють в насос для перекачування. Після 
відділення серця і печінки кишківник разом з шлунком відокремлюють від тушки і 
подають на стрічку транспортера, який направляє їх в машину 19 для оброблення 
шлунків. У машині 19 кишківник відділяється від шлунку, шлунок розрізається і 
звільняється від вмісту, знімається з нього кутикула. Шлунки знежирюються в 
машині 20 і промиваються на миючому шнеку 21, а потім надходять на стіл 
контролю 22. Насосами 23 субпродукти перекачуються на охолодження. 

Для видалення зоба, трахеї, стравоходу і залишків патрання з тушок 
призначена машина 24, робочі органи якої оснащені фрезою спеціальної форми. 
При вході в тушку фреза починає обертатися, протикає тушку в районі ключиці і 
намотує на себе залишки патрання, зоб, трахею і стравохід. У машині 25 для 
відділення шиї тушок відбувається передавлювання шиї на рівні другого хребця і 
відділення її від тушки. Машина 25 оснащена додатковим ножем для поздовжнього 
розрізування шкіри шиї. 

Внутрішнє і зовнішнє миття тушок проводять на машині 26. Скидальний 
пристрій 27 знімає тушки з підвісок конвеєра патрання і направляє на транспортер 
13 передачі тушок до конвеєра охолодження 28. Тушки на групових підвісках 29 (8- 
або 12-місцевих) конвеєра охолодження надходять в камера 30 для зрошення тушок 
водопровідною водою і у ванну 31  охолодження тушок крижаною водою. 

З допомогою скидального пристрою 32 тушки звільняються з підвісок 
конвеєра охолодження і проходять електротаврування на апараті 33. Охолоджені 
контактним способом тушки направляються на пакування, зберігання, або 
подаються на подальшу обробку в інший цех. 

Субпродукти охолоджуються в апараті 34 і надходять в приймач 35. 
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6.4. Технологічні комплекси виробництва ковбасних виробів 
 

Основи процесів виробництва ковбасних виробів 
 
Серед широкого спектру м’ясних продуктів особливе місце займають ковбасні 

вироби, які виробляють на основі м’ясного фаршу із сіллю, спеціями та добавками, 
в оболонці або без неї. Ковбасні вироби підлягають тепловій обробці з доведенням 
до готовності. 

Залежно від сировини та способу виробництва розрізняють такі види 
ковбасних виробів: варені (лікарська, любительська), напівкопчені (краківська, 
мисливські ковбаски, одеська, польська), варено-копчені (делікатесна, московська, 
сервелат), фаршировані, кров’яні ковбаси, сосиски та сардельки, зельці та студні, 
ліверні ковбаси, м’ясні хліби, паштети, дієтичні та лікувальні ковбаси. 

Процес виробництва ковбасних виробів включає в себе наступні етапи: 
дефростація м’яса; 
– розділення м’ясної туші на частини; обвалювання і жилування м’яса; 
– засолювання м’яса; 
– подрібнення; приготування фаршу; 
– наповнення ковбасних оболонок (формування); 
– усаджування ковбасних виробів; термічна обробка ковбасних виробів 

(обсмажування, варіння, копчення); 
– охолодження готових виробів; сушіння ковбас. 

Схема виробництва ковбасних виробів наведена на рисунку 6.9. 
 
У ковбасному виробництві уникають жирного м’яса рогатої худоби, 

вибираючи м’ясо маложирне, а для забезпечення необхідної жирності продукту 
використовують зовнішній жир свиней (шпик). 

Основним видом сировини для ковбасних виробів є яловичина, яку додають як 
зв’язувальний компонент, забезпечуючи монолітну структуру фаршу. Кращим для 
ковбасних виробів є м’ясо, яке містить не менше 20% білків і не більше 3–4 % 
жиру, тобто м’ясо низьких категорій вгодованості тварин. Для напівкопчених і 
копчених ковбас використовують м’ясо дорослої худоби, для сосисок і сардельок – 
м’ясо молодих тварин. Для виробництва ковбас використовують свинину з різним 
вмістом жиру. Баранину використовують тільки для виготовлення баранячих 
ковбас. Для виробництва ковбасних виробів використовують також м’ясо курей, 
гусей, кролів, кіз, конину. Субпродукти використовують в парному, охолодженому 
та мороженому вигляді. 

У ковбасному виробництві використовують й інші харчові продукти, 
наприклад, молоко, вершкове масло, яйця, плавлений сир, які додають у фарш для 
підвищення харчової цінності ковбасних виробів. Для збільшення в’язкості фаршу 
до деяких видів ковбас додають крохмаль, фосфати, пшеничну муку. Для надання 
ковбасам своєрідного смаку та аромату додають приправи і прянощі: перець, 
кардамон, коріандр, мускатний горіх, аніс, тмін, цибулю, часник. Під час  
виготовлення деяких видів сирокопчених і сиров’ялених ковбас для надання 
специфічного аромату поряд з прянощами використовують вина і коньяки. 
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Рисунок 6.9. Схема виробництва ковбасних виробів 
 
 

Під час виробництва сирокопчених і сиров’ялених ковбас для скорочення 
тривалості їх виготовлення й поліпшення якості виробів застосовують бактеріальні 
препарати. Вони містять спеціальні види мікроорганізмів, які з додаванням у фарш 
сирокопчених ковбас у процесі життєдіяльності продукують велику кількість 
органічних речовин, здатних створювати виражений смак і аромат продукту. 

Кишкові оболонки, які використовують для ковбасних виробів, повинні бути 
досить міцні, щільні, еластичні, волого- і газопроникні. В основному 
використовують оболонки штучні полімерні, з білкової сировини, целюлози, а 
також натуральні оболонки. 

Для виробництва ковбасних виробів м'ясо може надходити у замороженому 
вигляді в блоках, в тушах і напівтушах у замороженому або охолодженому вигляді. 
Заморожені блоки можуть перероблятися без дефростації – одразу направляються 
на подрібнення на спеціальних вовчках або подрібнювачах. Заморожене м'ясо 
дефростують, туші і напівтуші далі направляють на обвалювання і жилування. 
Обвалювання є процесом відділення м’яса від кісток і його в основному проводять 
диференційованим методом, тобто кожний працівник обвалює певну частину туші. 
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На малих підприємствах застосовують і метод обвалювання, під час якого один 
працівник обвалює всю тушу. 

Після обвалювання м’ясо жилують, відокремлюють сполучну тканину, 
кров’яні та лімфатичні судини, хрящі, малі кістки, кров’яні та інші забруднення. 
Під час жилування яловичини та баранини також відділяють жир. 

Процес засолювання є обробкою сировини сіллю (часто в поєднанні з 
нітритами, спеціями, цукром, фосфатами) з подальшим витримуванням її протягом 
певного часу, достатнього для завершення процесів, в результаті яких продукт 
набуває потрібних властивостей. 

Засолювання у м’ясопереробній промисловості використовують як засіб 
консервування сировини і як додатковий прийом у поєднанні з іншими – варінням, 
копченням, сушінням. Під час засолювання м’ясо набуває ряд нових властивостей, 
в тому числі і специфічні органолептичні. Засолювання буває короткочасним – від 
6 год до 7 діб (подрібнене м’ясо у виробництві варених ковбас) і тривалим – до 60 
діб (у виробництві шинки). Розрізняють засолювання сухе (оброблення сухою 
сумішшю), мокре (в розсолі) та змішане (поєднання сухого та мокрого способів). 

Застосування цукру під час засолювання сприяє отриманню більш смачного та 
ніжного продукту. Цукор пом’якшує смак солоних продуктів, в процесі тривалого 
процесу він є живильним середовищем для специфічної мікрофлори. Під час  
засолювання під впливом кухонної солі, а також теплової обробки м’ясо втрачає 
свій колір. Тому до м’яса, яке призначене для виробництва ковбас, додають нітрит 
натрію. 

Чим дрібніші шматочки м’яса, тим швидше і рівномірніше вони вбирають сіль 
і процес проходить швидше. Тарою для засолювання м’яса можуть бути чани, 
ковші, також м’ясо можна засолювати в апаратах безперервної дії.  

Після засолювання для отримання однорідного фаршу м’ясо повторно 
подрібнюють. Залежно від виду і сорту ковбас ступінь подрібнення м’яса різний. 
Під час виробництва сосисок, сардельок, варених, а також ліверних ковбас та 
паштетів м’ясо подрібнюють до руйнування клітини. Продукти виходять 
однорідної структури, ніжної консистенції. Під час виробництва напівкопчених та 
копчених ковбас м’ясо піддають такому ступеню подрібнення, при якому структура 
тканини зберігається, а це сприяє інтенсивнішому вологообміні при сушінні ковбас. 
Шпик очищують від солі, відділяють шкуру і подрібнюють на шпигорізній машині. 
Шматочки шпику повинні бути правильної форми (кубики або призми) з 
відповідними розмірами. 

Фарш для кожного виду і сорту ковбас готують за рецептурою. Щоб фарш був 
рівномірним, його ретельно перемішують. Фарш буває структурно-неоднорідним 
(із шпиком, сиром, грибами тощо) та структурно-однорідним. Структурно-
неоднорідний фарш змішують у мішалках, шпик додають за 2–3 хв. до закінчення 
перемішування. Структурно-однорідний фарш змішують у кутері при подрібненні 
сировини: спочатку завантажують яловичину та нежирну свинину. Потім, якщо 
треба, додають холодну воду або лід. Через 6–8 хвилин вводять спеції та нітрит, 
якщо він не був доданий раніше. Після цього завантажують жирну свинину.  

Готовий фарш направляють на шприци для виготовлення ковбасних батонів. 
Шприци працюють в комплексі з кліпсаторами, які закривають ковбасні батони 
алюмінієвими скріпками. У деяких випадках ковбасні батони зав’язують вручну 
шпагатом, що дозволяє розпізнати вид і сорт ковбаси, а також підвищити 
щільність. У процесі шприцювання з фаршем в оболонку може потрапляти повітря. 
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Для його видалення із батонів на наступних стадіях процесу виробництва 
натуральні оболонки наколюють (штрикують). Після кліпсування, в’язання або 
перекручування (для сосисок) батони вішають на вішала і розміщують на рамах. 

Після шприцювання та в’язання ковбаси поміщають у камери з температурою 
0–2 С і відносною вологістю повітря 80–85 % для усаджування, яке триває для 
варених ковбас 2–4 год, напівкопчених 4–6 год, копчених – 7 діб. При усаджуванні 
ущільнюється фарш і підсихає поверхня батонів. В процесі усаджування 
відбувається ферментація сировини, фарш стає густішим і одноріднішим. 

Отримані ковбасні батони направляються на термічну обробку – 
обсмажування, варіння, копчення. Обсмажування проводять димо-повітряною 
сумішшю при високих температурах з метою обробки поверхневого шару батонів. 
Після обсмажування оболонка підсихає, стає прозорою і більш стійкою проти дії 
мікроорганізмів. При обсмажуванні закріплюється колір фаршу. 

Варінню піддаються всі ковбаси, за винятком сирокопчених. У процесі варіння 
ковбас гине до 90 % мікроорганізмів, різко пригнічується активність ферментів. 
Для варіння ковбаси можна використовувати гарячу воду або гостру пару. Варіння 
у воді в котлах з паровим обігрівом має деякі переваги: ковбаса соковитіша, 
зберігається її колір, втрати маси зменшуються. Вироби знімають з рам або з візків 
разом з вішалками і занурюють у гарячу воду. Під час теплової обробки продукт 
доводять до стану кулінарної готовності. В результаті теплової обробки продукт 
набуває нових характерних смакових та ароматичних властивостей, щільну 
консистенцію. 

Наступним процесом є копчення, при якому продукт обробляється димом, 
який утворюється при неповному згорянні деревини (суха перегонка деревини). Це 
один із способів консервування продуктів, а також технологічний процес, завдяки 
якому продукт отримує своєрідний смак та аромат. 

Оброблення гарячим димом (обсмажування, гаряче копчення) застосовують 
Під час виробництва копчених, напівкопчених, варено-копчених і деяких видів 
варених ковбас. При обсмажуванні короткочасно (від 40 хв до 2 год) обробляють 
продукт димом при високих температурах (60–100 С). При виготовленні варено-
копчених виробів їх повторно обробляють гарячим димом при 35–45 С протягом 
12–48 годин. 

Копчення холодним димом використовують при виготовленні сирокопчених 
виробів. В цьому випадку обробку димом проводять при 18–22 С протягом 3–7 
діб. Застосовують також інші способи копчення: електрокоптіння (копчення в 
електричному полі), бездимне (рідкими коптильними препаратами) тощо. В процесі 
копчення деякі леткі речовини коптильних газів осаджуються на поверхні, а інші 
проникають всередину продукту, поступово дифундуючи під час копчення та 
наступного сушіння. 

При копченні продукт значно зневоднюється за рахунок випаровування 
вологи. При холодному копченні втрата вологи складає 15–20%, при обсмажуванні 
втрати маси за рахунок випаровування вологи складають для сосисок 10–12%, 
варених ковбас – 4–7%, напівкопчених – до 7%. При гарячому копченні ковбаси 
втрачають до 10% вологи. Внаслідок денатурації та наступної коагуляції, а також 
зневоднення за рахунок випаровування вологи знижується розчинність білків, 
продукт ущільнюється. 

Специфічний смак та аромат, які виникають при обробці димом виробів з 
м’яса, є результатом впливу багатьох факторів. Перш за все вони пов’язані з 
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накопиченням різних речовин, які проникають в продукт із диму (феноли, 
карбонильні з’єднання). Ці речовини створюють певний смак та запах копченого 
продукту. Речовини диму не тільки адсорбуються продуктом, але і вступають у 
хімічну взаємодію з його складовими частинами з утворенням нових речовин. При 
копченні одним і тим же димом різних продуктів отримують вироби зі смаком та 
ароматом копчення, притаманним кожному з них.  

Наслідком коптіння є забарвлення поверхні виробів у коричневі тони, в 
результаті чого готові продукти набувають приємного та звичного зовнішнього 
вигляду. При холодному копченні продукт набуває вишнево-червоного кольору, 
так як в результаті неповного згоряння вуглецю з’являється СО, який з білком 
міоглобіном утворює вишневий пігмент. 

Копчені м’ясопродукти більш стійкі до окислювальної дії кисню повітря на 
жири, до впливу на них шкідливої мікрофлори. Важливу роль у пригніченні 
життєдіяльності мікроорганізмів відіграє і видалення вологи з копченого продукту 
та збільшення концентрації солі в результаті зневоднення, що викликає плазмоліз 
бактерій. 

Після варіння ковбасні батони одразу ж, як найшвидше, охолоджують до 
температури 8–10 С. Охолодження проводять спочатку холодною водою, а потім у 
камерах повітрям. При охолодженні водою скорочується втрата маси, вдається 
запобігти виникненню зморщок, поверхня батону одночасно очищується від жиру, 
залишків бульйону і забруднень. Тривалість охолодження водою становить 10–30 
хв. залежно від діаметра батона, тривалість охолодження в камерах – 4–8 год. 

Сушінню піддають сирокопчені, варено-копчені та напівкопчені ковбаси. Воно 
знижує вологість продукту і збільшує вміст кухонної солі у ковбасних виробах. 
При вологості білкових продуктів менше 20–25% припиняють ріст більшість 
мікроорганізмів. Сирокопчені ковбаси сушать до 30 діб, інколи й до 90 діб, варено-
копчені – 5–10 діб, напівкопчені – 3–5 діб. 

 
Машинно-апаратурна схема лінії виробництва ковбасних виробів 
 
На рисунку 6.10 наведена машинно-апаратурна схема лінії виробництва 

ковбасних виробів. 
М'ясо у тушах і напівтушах накопичується та зберігається у холодильниках. За 

необхідністю, воно потрапляє у дефростаційну камеру 1 на розморожування, звідки 
в охолодженому стані подається на переробку. Підвісним шляхом туші та 
напівтуші надходять на зважування для контролю кількості оброблюваної 
сировини і далі виконується їх розділення, яке відбувається безпосередньо на 
підвісному шляху. 

Яловичину розділяють, як правило, на 8 частин – вирізка, шия, лопатка, 
грудинка, спинно-реброва частина, філе, крижова частина, задня ніжка. Свинячі 
напівтуші розділяють на 5 частин – лопатка, грудинка, корейка, шия та окіст. 

Потім виконується обвалювання та жилування м'яса на конвеєрному столі 2. 
Також тут виконується і сортування м’яса. М'ясо ріжуть на шматки масою до 1 кг. 
Після обвалювання та жилування виконується попереднє подрібнення м’яса на 
вовчку 3 та перемішування з засолювальними компонентами в мішалці 4. Після 
цього м'ясо у візках 5 направляється на дозрівання у камеру 6. У той же час 
охолоджений шпиг (-1–-3 °С) подрібнюється на шпигорізальній машині 10. 
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Під час виробництва одноструктурних ковбасних виробів подрібнену сировину 
на вовчку додатково подрібнюють у кутері 7, додаючи лускоподібний лід, 
отриманий на льодогенераторі 9. Якщо проводиться виготовлення структурних 
виробів (виражені шматочки шпигу), то подрібнене м'ясо на вовчку чи кутері 7 
завантажують разом зі шпигом, подрібненим на шпигорізальній машині 10 до 
фаршмішалки 11, де відбувається приготування фаршу протягом 10–15 хв.  

 

 
 

 
Рисунок 6.10. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва ковбасних виробів 

1 – дефростаційна камера; 2 – конвеєрний стіл обвалювання та жилування;  
3 – вовчок; 4 – мішалка; 5 – візок для м’яса; 6 – камера дозрівання; 7 – кутер;  

8 – ємність для води; 9 – льодогенератор; 10 – шпигорізальна машина;  
11 – фаршемішалка; 12 – шприц універсальний вакуумний; 13 – кліпсатор;  

14, 16 – рами для ковбасних батонів; 15 – універсальна термокамера; 17 – камера 
інтенсивного охолодження; 18 – камера зберігання готової продукції 

 
 
Після приготування фарш направляють на шприцювання. Наповнення 

оболонок виконують на вакуумному шприці 12, який працює в комплекті з 
кліпсатором 13, який закриває кінці наповнених ковбасних батонів алюмінієвими 
скріпками і встановлює петлю для навішування. Після цього зформовані батони 
ковбаси або сосиски та сардельки (утворюються перекручуванням оболонки) 
подаються на ковбасні рами 14, які у свою чергу, поступають в універсальну 
термокамеру 16 для термічної обробки. Виходячи з того, який тип ковбасних 
виробів виготовляється, підбирається відповідний режим термообробки. Після 
термічної обробки ковбасні вироби направляються на охолодження в камеру 
інтенсивного охолодження 17, а потім на зберігання в камеру готової продукції 18. 
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6.5. Технологічний комплекс виробництва консервних виробів 
 

Основи процесів і стадії виробництва м’ясних консервів 
 
До продуктів, які мають тривалий термін зберігання відносяться м'ясні 

консерви. Вони виготовляються з м'яса і м'ясопродуктів. М’ясні консерви можна 
розділити на групи: м'ясні натуральні і січені («Яловичина тушкована», «Свинина 
тушкована», «Баранина тушкована», «Сніданок туриста» свинячий і яловичий 
тощо); з м'ясопродуктів (фарші свинячий, сосисковий, ковбасний, ковбасний 
курячий тощо); із субпродуктів – ціла група паштетів тощо; м'ясо-рослинні – з м'яса 
і рослинної сировини (рис, квасоля, горох тощо). 

М'ясні консерви, що є продуктами повної кулінарної готовності, можна 
використовувати для приготування перших і других страв, а також холодних 
закусок. М'ясні консерви залежно від рецептури і сировини містять практично всі 
необхідні харчові компоненти: білки, жири і вуглеводи. 

М'ясні консерви – висококалорійні, компактні продукти харчування, що 
зберігаються досить тривалий час в несприятливих умовах без псування. Основною 
сировиною для приготування консервів є яловичина, свинина, баранина, конина, 
м'ясо кроликів і птиці, субпродукти, жирова сировина, яйця, молоко і молочні 
продукти. До допоміжних матеріалів відносяться бобові, круп'яні, борошняні 
продукти, інгредієнти для засолювання, прянощі, овочі. З овочів, в основному, 
використовують картоплю, капусту, моркву. Для приготування соусів і заливок 
застосовують томатну пасту, томатне пюре тощо. З прянощів – гвоздику, перець, 
мускатний горіх, корицю, лавровий лист, цибулю, часник, петрушку і кріп. 

Виробництво м'ясних консервів складається з наступних основних стадій: 
– підготовка м'ясної сировини (обвалювання і жилування); 
– подрібнення м'ясної сировини; 
– перемішування з інгредієнтами і засолювання; 
– фасування і закупорювання банок; 
– стерилізація консервів і перевірка герметичності; 
– сортування, охолодження і зберігання. 

На рисунку 6.11 наведена схема виробництва м’ясних консервів. Для 
вироблення м'ясних консервів допускається використовувати м'ясо в охолодженому 
і розмороженому вигляді. Не допускається використання парного м'яса. Під час 
виробництва натуральних консервів жиловане м'ясо нарізають на шматки масою 
30–120 г і закладають в банку разом з сіллю, спеціями і заливкою. Тушки кроликів і 
птиці перед фасуванням розрубують на шматки масою до 200 г. Жир-сирець 
подрібнюють на вовчку з діаметром отворів решітки 4–6 мм. 

Під час перемішування м'ясної сировини з інгредієнтами вносять засолювальні 
речовини. Під час виготовлення консервів «Сніданок туриста» сировину, 
подрібнену на вовчку на шматки масою 30–70 г, перемішують в мішалці з сіллю, 
спеціями, цукром, нітратом натрію і витримують за температури 4 °С протягом 3–4 
діб. Використання розсолів дозволяє скоротити тривалість засолювання і 
підвищити якість готового продукту. Деякі види основної сировини і допоміжних 
матеріалів перед використанням піддають попередній тепловій обробці: 
бланшуванню, обсмажуванню, копченню і варінню. 

 
 



 247 

 Приймання сировини 

Розбирання напівтуш 

Обвалювання і жилування м’яса 

Подрібнення м’яса 
 

Перемішування 

Наповнення консервних банок 

Герметизація заповненої тари 

Стерилізація 

Гаряче сортування 

Охолодження 

Миття, сушіння 

Формування групової упаковки 

Етикетування 

Зберігання готової продукції 

П
ід

го
то

вк
а 

до
по

мі
ж

но
ї с

ир
ов

ин
и 

(ж
ир

, ц
иб

ул
я,

 с
іл

ь,
 с

пе
ці

ї) 

 
 

Рисунок 6.11. Схема виробництва м’ясних консервів 
 
Під час фасування спочатку закладають щільні складові: сіль, спеції, жир-

сирець, м'ясо, після чого в банку заливають рідкі компоненти – бульйон і соус. 
Рідкі і сипучі компоненти дозують машинами за об’ємом з допомогою мірних 
наповнювальних циліндрів. 

Зважені банки, наповнені продуктом, подають на закатування (приєднання 
кришки до корпусу). Перед подаванням кришки її маркують (наносять спеціальні 
знаки, видавлюючи на металі). Сутність процесу закатування полягає в 
герметичному приєднання кришки до корпусу банки шляхом утворення подвійного 
закачувального шва. 

Під час порціонування виникає небезпека потрапляння повітря в банку, кисень 
якого викликає корозію металу, уповільнює процес стерилізації, погіршує якість 
продукту і скорочує терміни зберігання консервів. Для видалення повітря 
використовують методи вакуумування вмісту банок перед закачуванням: тепловий 
(подавання пари), механічний (за допомогою вакуум-насоса) і комбінований. 

Для пригнічення життєдіяльності мікроорганізмів в процесі виробництва 
консервів їх стерилізують. Нагрівання м'яса за температури 120 °С протягом 5 хв. 



 248 

знищує практично всі види спор. Стерилізацію проводять гострою насиченою 
парою без протитиску (для консервів в бляшаній тарі об'ємом до 500 см3) і водою, 
що підігрівається парою, з протитиском (для консервів в скляній тарі і в бляшаних 
банках великих розмірів). 

Після стерилізації консерви надходять на «гаряче» сортування, охолодження і 
пакування. Охолодження відсортованих банок здійснюють в спеціальних 
приміщеннях, призначених одночасно для зберігання консервів. 

 
Машинно-апаратурна схема лінії виробництва м’ясних консервів 
 
На рисунку 6.12 наведена машинно-апаратурна схема лінії виробництва 

м'ясних консервів типу «Яловичина тушкована». 
 

 
 

Рисунок 6.12. Машинно-апаратурна схема виробництва м’ясних консервів 
1 – конвеєр; 2 – столи для обвалювання і жилування; 3 – стрічковий транспортер для м'яса; 

4 – м'ясорізальна машина; 5 – похилий елеватор; 6 – розподілювальний транспортер;  
7 – конвеєр; 8 – дозуючі автомати; 9 – спуски; 10, 11 – закатувальні машини; 12 – тестер;  
13 – похилий елеватор; 14 – миюча машина; 15 – тічка; 16 – укладальник; 17 – автоклави;  

18 – розвантажувачі; 19 – тічка; 20 – етикетувальний автомат;  
21 – укладальник банок в ящики 

 
М'ясо в напівтушах або четвертинах з накопичувального конвеєра після 

попереднього розділення на частини за допомогою транспортного конвеєра 
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подається до столів обвалювальників і жилувальників. Жиловане м'ясо стрічковим 
конвеєром направляється в м'ясорізальні машини, звідки елеватором передається на 
розподільний конвеєр, розташований над м'ясопорціонуючим конвеєром. Спусками 
м'ясо передається в бункери дозуючих автоматів. За допомогою похилого елеватора 
банки передаються в мийну машину, потім тічкою надходять до укладальника. 

Нa м'ясопорціонуючому конвеєрі встановлено закаточні машини. 
Герметичність банок перевіряють на тестері. Потім банки надходять в автоклави 
для стерилізації. Стерильні консерви в сітках вивантажуються розвантажувачами, і 
тічкою передаються на етикетувальні автомати, а потім теж тічкою на автомат для 
укладання в ящики. 

Ступінь механізації на даній лінії, виключаючи операції обвалювання, 
становить 85%. Якщо замість стерилізаторів періодичної дії використовувати 
стерилізатори безперервної дії, вона зросте до 94–96%. Продуктивність лінії 60 тис. 
банок за зміну. 

 
6.6. Технологічні комплекси виробництва м’ясних напівфабрикатів 

 
Напівфабрикатами називається ціла група харчових продуктів сирих, 

доведених до часткової або повної готовності. На даний час виробництво цих 
продуктів розвивається досить інтенсивно, збільшуються обсяги виробництва і 
асортимент продукції. Це пов’язано з необхідністю скорочення тривалості 
приготування блюд як у домашніх умовах, так і на підприємствах громадського 
харчування. 

Напівфабрикати поділяють на натуральні (шматкові) і січені (реструктуровані). 
Натуральні напівфабрикати бувають безкісткові і м’ясо-кісткові у вигляді великих і 
дрібних шматків. Січені напівфабрикати формують з однорідного за складом 
подрібненого м’яса або з багатокомпонентних фаршів. Вони можуть бути 
однорідними або багатошаровими, без зовнішнього покриття, або покриті одним 
або двома шарами паніровки. До окремої групи відносять напівфабрикати, що 
складаються з м’ясної начинки і тістової оболонки. До них відносять пельмені, 
вареники, хінкалі, равіолі, пиріжки та інші. 

Технологічний процес приготування напівфабрикатів включає в себе їх 
нарізання або формування і термічну обробку (обжарювання, варіння, 
охолодження, заморожування). Широкий асортимент напівфабрикатів і велика 
кількість операцій Під час виробництва обумовлюють наявність різноманітних 
машин і апаратів. Виробництво напівфабрикатів здійснюється як на окремих 
одиницях обладнання, так і на комплексно механізованих і автоматизованих лініях. 

 
6.6.1. Технологічний комплекс виробництва котлетних виробів 

 
Січені напівфабрикати готують з м'ясного фаршу з додаванням інших 

складових частин відповідно до рецептури. Традиційний асортимент січених 
напівфабрикатів включає: котлети домашні, київські, ромштекс, біфштекс. 
Основною сировиною в їх виробництві є яловиче і свиняче котлетне м'ясо, 
яловичина жилована 2-го сорту, свинина жилована жирна. Асортимент січених 
напівфабрикатів розширився також за рахунок використання більш дешевої 
сировини, м'яса птиці механічного обвалювання, соєвих білкових препаратів, в 
основному текстурованого соєвого борошна, овочів та круп. 
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На рисунку 6.13 наведена схема виробництва котлетних виробів. 
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Рисунок 6.13. Схема виробництва котлетних виробів 
 

 
Січені напівфабрикати формують під тиском із заздалегідь підготовленого 

фаршу. Консистенція фаршу і рівень тиску під час формування повинні 
забезпечити збереження форми напівфабрикату у подальшому транспортуванні в 
охолодженому вигляді або з термічною обробкою. 

Для формування котлет використовують різноманітне обладнання: з 
циліндричними формуючими барабанами; з формуючими пластинами; з 
карусельними формуючими столами. 

Машини з циліндричними барабанами широко використовуються в котлетних 
автоматах. Вони дозволяють отримувати котлети різноманітної форми за 
необхідної продуктивності. 
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Машини з формуючою пластиною дозволяють отримувати будь-яку необхідну 
продуктивність і виробляти продукцію будь-якої форми. 

Інший спосіб формування – це використання карусельних формуючих столів. 
Подібні схеми застосовують для машин невеликої продуктивності. 

Останнім часом значного розповсюдження набули машини з плоскими 
формуючими пластинами, які мають велику продуктивність і можуть бути легко 
переналагоджені на випуск продукції іншої форми за рахунок зміни формуючої 
пластини і поршнів. Застосовують машини з укладанням продукції на лотки або з 
укладанням на відвідний конвеєр (прутковий або стрічковий). У другому випадку 
передбачається можливість підкладки під продукцію паперових або інших 
прокладок (серветок). 

На підприємствах середньої і великої продуктивності для виробництва 
котлетних виробів використовують комплексні потоково-механізовані лінії, які 
забезпечують підготування сировини, формування виробів, покриття їх рідкою і 
сухою панірувальними сумішами, а також обсмажування (доведення до часткової 
або повної готовності), заморожування, фасування і пакування. 

На рисунку 6.14. наведена машинно-апаратурна схема лінії виробництва 
котлетних виробів на основі обладнання Econosystem фірми Deighton 
Manufacturing.  

 

 
 

Рисунок 6.14. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва котлетних виробів: 
1 – вовчок для подрібнення допоміжної сировини; 2 – дозатор води;  

3 – ємність для замочування хліба; 4 – вовчок для подрібнення м’яса; 
5 – фаршемішалка; 6 – машина формування котлет; 7 – машина для нанесення рідкої 

панірувальної суміші; 8 – машина для нанесення сухої панірувальної суміші;  
9 – апарат для обсмажування котлет; 10 – морозильна камера;  

11 – камера зберігання готової продукції 
 
До складу лінії входить обладнання для підготовки основної та допоміжної 

сировини, машина для формування котлетних виробів, машини для нанесення 
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рідкої і сухої панірувальних сумішей, апарат для обсмажування, обладнання для 
заморожування та зберігання продукції. 

Допоміжна сировина (за рецептурою фаршу) подрібнюється у вовчку 1. Із 
дозатора 2 у ємність 3 подається вода для замочування хліба. На вовчку 4 
проводиться подрібнення м'яса. 

Підготовлена і зважена основна і допоміжна сировина, сіль та спеції 
завантажуються у фаршемішалку 5 для приготування фаршу (тривалість 
перемішування становить 4–6 хв). 

Після змішування готовий фарш потрапляє у бункер машини для формування 
котлет, звідки за допомогою лопаток подається в отвори формуючого барабана. 
Відформовані котлети поршнем виштовхуються з барабана на відвідний конвеєр. 

Відформовані котлетні вироби потрапляють на конвеєрну сітчасту стрічку 
машини нанесення рідкої панірувальної суміші (лезон) EconoRobe 7 (конвеєрна 
стрічка з сформованими виробами проходять крізь вертикальний потік тонкої 
плівки рідкої панірувальної суміші і вироби обгортаються нею). На виході з 
машини встановлений "повітряний ніж", який видаляє надлишки рідини. Залишки 
панірувальної суміші відводяться з ємності за допомогою дренажної системи та 
відцентровим насосом знову подаються на наступний продукт. 

Після рідкої паніровки вироби потрапляють на машину для нанесення сухої 
панірувальної суміші 8 EconoCrumb, яка проводить автоматичне рівномірне 
нанесення панірувальних сухарів, або інших сухих сумішей на поверхню виробів 
(конвеєрна стрічка з відформованими і покритими рідкою панірувальною сумішшю 
виробами занурюється в ємність з сухою панірувкою, де панірується низ виробів; 
потім вироби посипаються крихтами зверху; покриті паніровкою вироби проходять 
під валиком, який ущільнює присипку). 

Надлишки сухої паніровки видаляються за допомогою вентилятора і 
віброконвеєра, потрапляють у збірник під конвеєром шнеком направляються в 
бункер для повторного використання. 

В результаті обробки напівфабрикатів лезоном і панірувальними сухарями на 
їх поверхні утворюється шар, який запобігає витікання з них м'ясного соку за 
термічної обробки. Паніровані напівфабрикати в готовому до вживання вигляді 
виходять більш соковитими і ніжними. 

Після того як сформовані вироби покриті рідкою і сухою панірувальними 
сумішами, вони направляються в апарат для обсмажування 9, де обсмажуються в 
маслі з доведенням до повної або часткової готовності. 

Далі вироби потрапляють в морозильну камеру 10 для швидкого охолодження і 
заморожування, а потім в камеру 11 для зберігання перед пакуванням або до 
реалізації. 

Готові напівфабрикати можуть бути реалізовані охолодженими, замороженими 
або, після відповідної термічної обробки (обжарювання у фритюрі), як заморожені 
напівфабрикати швидкого приготування. 

Отримані продукти направляються на фасування і пакування в пакети, лотки, 
коробки або ящики. 

 



 253 

6.6.2. Технологічні комплекси виробництва пельменних виробів 
 

До цієї групи напівфабрикатів відносять пельмені, вареники, чебуреки, хінкалі, 
равіолі та інші. Більшість з цих продуктів реалізовують сирими в замороженому 
вигляді, пиріжки і чебуреки – доведеними до повної готовності. Виробляється дана 
продукція як на окремих одиницях обладнання, так і на комплексно механізованих 
і автоматизованих лініях, які включають в себе підготовку тіста і фаршу, формуючі 
автомати, обладнання для шокового заморожування, галтовочні машини (для 
очищення виробів після заморожування), автоматів для фасування і пакування. 

До складу фаршу пельменів входять жилована яловичина і свинина, цибуля, 
мелений чорний або білий перець, сіль тощо. Для приготування тіста 
використовують борошно вищого гатунку (іноді 1-го гатунку) з нормованою 
кількістю і якістю клейковини, воду, сіль та яйцепродукти. 

Фарш для різних видів пельменів (сибірські, столичні тощо) відрізняється 
співвідношенням яловичини, жирної і напівжирної свинини. У рецептуру деяких 
видів пельменів входять субпродукти, білкові препарати тваринного походження, 
емульсія зі свинячої шкурки, соєве борошно, білокачанна капуста, варена картопля 
та інша сировина. 

Напівфабрикати з тіста та фаршу випускають також на основі м'яса птиці (в 
основному м'ясо куряче та індиче механічного обвалювання). Асортимент включає 
пельмені, манти, равіолі. Равіолі в складі фаршу містять також гриби і сир, вони 
мають форму півкола, прямокутника або квадрата. 

Підготовка борошна полягає в тому, що борошно отримане відразу після 
помелу витримується на складах для дозрівання не менше одного тижня за 
температури 22±2 °С і відносній вологості повітря 75–85 %. Потім готують суміш 
борошна, змішуючи хлібопекарське борошно вищого і першого гатунків з 
макаронним борошном не нижче першого гатунку з твердої або м'якої пшениці. 
Борошно просіюють і пропускають крізь магнітоуловлювач. 

Підготовка яєчних продуктів. Заморожений меланж в банках розморожують у 
воді за температури не вище 45 °С, в поліетиленових пакетах – за кімнатної 
температури. Яєчний порошок просіюють і перемішують з водою до мазеподібного 
стану в співвідношенні 274 г порошку і 726 г води. 

Приготування тіста. Суміш хлібопекарського та макаронного борошна повинна 
характеризуватися масовою часткою клейковини не менше 30%, клейковина 
повинна бути з хорошою еластичністю, за розтягуваністю – не більше 20 см в 
довжину. Борошно для приготування тіста подається з температурою 19±1 °С, вода 
– не нижче 39±1 °С. Казеїнат натрію або сухий концентрат натурального казеїну 
під час замішування тіста вносять з борошном замість меланжу, в пропорції 25% 
порошку і 75% води. Тісто готується, як правило, в машинах періодичної дії не 
менше 15 хв. Температура тіста після перемішування підтримується в межах 28 ± 2 
°С. Готове тісто витримують перед формуванням 20–40 хв, тісто з казеїнатом 
натрію – 30–40 хв. На час витримування тісто рекомендується накривати. 

Приготування м'ясної сировини. Після зачищення, оброблення, обвалювання і 
жилування сировину подрібнюють на вовчку з діаметром отворів решітки для 
пельменів – 2–3 мм, хінкалі і мантів – 5–9 мм, жиру-сирцю яловичого, свинячого і 
баранячого – 2–3 мм. Заморожені блоки з яловичини, свинини, м'яса птиці 
подрібнюють без попереднього розморожування на подрібнювачах заморожених 
блоків, вовчках, не допускаючи зростання температури вище 0 °С. 
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На рисунку 6.15 наведена схема виробництва пельменних виробів. 
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Рисунок 6.15. Схема виробництва пельменних виробів 
 
 
Основним обладнанням Під час виробництва пельменних виробів є пельменні 

автомати, які обумовлюють форму, розмір і масу виробів, співвідношення в них 
тіста і начинки (фаршу). Поділяються вони на дві основні групи: обладнання, що 
формує вироби з попередньо розкатаного тістового листа; обладнання, що формує 
вироби з наповненої фаршем тістової трубки. 

Обладнання, що формує пельменні вироби з попередньо розкатаного тістового 
листа включає в себе машину для приготування тістового листа і безпосередньо 
пельменний автомат, який калібрує тістовий лист, вирізає з нього заготовки, дозує в 
них фарш і формує пельменні вироби, надаючи їм кінцевої форми. Ці автомати 
виробляють різноманітні пельменні вироби (тип ravioli, cappelletti, tortelloni, 
fagottini), які за формую нагадують вироби, зроблені вручну. 

На рисунку 6.16 наведена машинно-апаратурна схема лінії виробництва 
пельменних виробів, до складу якої входить обладнання для приготування фаршу, 
замішування тіста, його розкочування в тістовий лист, формування пельменів і їх 
транспортування на заморожування, обладнання для швидкого заморожування і 
подальшого фасування і пакування. 
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Рисунок 6.16. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва пельменних виробів: 

1 – вовчок; 2 – фаршмішалка; 3 – тістомісильна машина; 4 – тісторозкатувальна машина;  
5 – конвеєри подачі тістових листів; 6 – машини для формування пельменних виробів;  
7, 8 – система транспортерів; 9 – скороморозильний апарат з спіральним конвеєром;  
10 – фасувально-пакувальний автомат; 11 – низькотемпературна холодильна камера 
 
 
На вовчку 1 здійснюється подрібнення м’яса, яке направляється в 

фаршмішалку 2 для приготування фаршу. Замішування тіста здійснюється на 
тістомісильній машині 3, в ємність якої подається борошно і всі необхідні 
компоненти. Отримане тісто шляхом підіймання ємності тістомісильної машини 
перевантажується в тісторозкатувальну машину 4, з якої виходить тістовий лист 
товщиною 5–7 мм і подається в машину для формування пельменних виробів 6 
(сюди ж подається фарш з фаршмішалки 2). Відформовані пельмені системою 
транспортерів 7 та 8 подаються в скороморозильний апарат з спіральним конвеєром 
9, де проходять інтенсивне заморожування. Заморожені пельмені фасуються і 
пакуються на автоматі 10 і направляються на зберігання в холодильну камеру 11. 

Під час виробництва пельменних виробів на лініях з попереднім формуванням 
тістового листа вологість тіста повинна бути меншою, ніж під час традиційних 
способів формування (замішуванні тісто повинно мати рихлу структуру). Вологість 
фаршу також повинна бути зниженою (вода повинна перебувати переважно у 
зв'язаному стані). 

Тістовий лист може формуватися методом екструзії або розкачування. На 
рисунку 6.17 наведена схема лінії для виробництва пельменів, в якій тістовий лист 
формується методом екструзії. 
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Рисунок 6.17. Схема лінії виробництва пельменів D-250N фірми Dominioni: 
1 – тістомісильна ємність; 2 – екструдер; 3 – формуюча матриця; 

4 – фотодатчик провисання тіста; 5 – тістовий лист; 6 – валик; 7 – машина для формування 
пельменів; 8 – бункер для фаршу; 9 – приймальні лотки 

 
 
В першій машині відбувається замішування тіста і його пресування через 

спеціальну матрицю, що дозволяє отримати тістовий лист достатньої якості. 
Машина використовується для промислового виробництва листового тіста. У 
верхню ємність 1 подається борошно, вода, сіль та інші компоненти за рецептурою, 
з допомогою робочого валу з лопатками відбувається попереднє замішування. 
Потім ємність перевертається і тісто завантажується в ємність екструдера 2, де 
додатково перемішується і шнеком витискається через матрицю 3 у вигляді листа і 
подається на формуючу машину 7. Для регулювання подачі тістового листа 
використовується фотодатчик 4, який зупиняє екструдер у випадку провисання 
тіста (за його надлишку). Після зменшення провисання екструдер знову 
запускається в роботу. 

В пельменному автоматі тістовий лист додатково розкачується і подається в 
робочий блок, де з неї вирізаються заготовки, в які дозується фарш. Тут же 
здійснюється надання виробам кінцевої форми. 

Найбільшого поширення набуло обладнання (рисунок  6.18), в якому тістовий 
лист формується методом розкачування тіста. Це забезпечує більш високу якість як 
тістового листа так і готової продукції, оскільки обробка здійснюється без теплових 
і механічних стресів, що дозволяє отримати лист тіста, однорідної структури, 
хорошого кольору, з температурою, майже рівною температурі тіста до 
розкачування. 

Широкого розповсюдження на вітчизняних підприємствах також набули лінії, 
зкомплектовані на основі обладнання, що формує пельменні вироби з наповненої 
фаршем тістової трубки.  

Ці автомати формують вироби в безперервному потоці і при цьому 
формування виробів здійснюється в три стадії: формування тістової трубки; 
наповнення тістової трубки фаршем; безпосереднє формування готових виробів. 
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Третя стадія в свою чергу поділяється також на три етапи: розділення тістовою 
оболонкою фаршу; формування поверхні продукту; розділення і склеювання тіста. 

У автоматів типу СУБ формування виробів відбувається на лотках, якщо 
стрічка транспортера прогумована, або безпосередньо на металевій стрічці 
транспортера. Штампувальний барабан в автоматі є неприводним, тобто не має 
окремого приводу, а приводиться в обертання за рахунок притискання до 
транспортерної стрічки автомата. В різних автоматах може бути така кількість 
барабанів – 1, 2, 3, 6 або 12, що впливає на продуктивність автомата 
(продуктивність одного барабана з кількістю вічок 52 шт. при масі пельменів 12 г. 
сягає 200 кг/год). Також продуктивність залежить від швидкості руху стрічки 
транспортера, яка може становити 5–7 м/хв. 

 

 
a 
 

 
b 

 
Рисунок 6.18. Лінії виробництва пельменів фірми LB Italia: 

a – загальний вигляд лінії LB-320 
b –  машинно-апаратурна схема схема лінії RC-250 

1 – тістомісильна ємність; 2 – тісторозкатувальна машина; 3, 4 – передаючі транспортери;  
5 – приймальний валик; 6 – машина для формування пельменів; 7 – бункер для фаршу; 

 8 – приймальні лотки 
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Заповнені пельменями лотки вручну завантажують в морозильні шафи на 
полиці або рами, які направляють в скороморозильні апарати. Після заморожування 
пельмені збивають з лотків і завантажують в галтувальні барабани, де 
відламуються нерівності на краях пельменів, відділяються залишки борошна. Потім 
пельмені фасують і упаковують на автоматах. 

 
 

6.7. Технологічні комплекси переробки технічної сировини і виробництва 
сухих тваринних кормів 

 
На м'ясопереробних підприємствах досить актуальним являється питання 

комплексної переробки сировини і утилізації відходів, до яких відносяться 
конфісковані ветеринарно-санітарним наглядом непридатні для харчування м'ясні 
продукти, трупи тварин, кістки, що залишилися після обвалювання, кров на 
технічні цілі, шквара, субпродукти тощо. 

Населені пункти, в яких знаходяться м'ясопереробні підприємства малої 
потужності, не завжди мають такі споруди як: водогін, каналізацію, обладнані 
пункти ветеринарного огляду привозних м'ясних продуктів, але, все ж наявність їх 
не вичерпує всі шляхи, якими хвороби передаються від тварин до тварин, а відтак і 
до людей. Досить велика небезпека для здоров'я населення з давніх часів 
приховується у незадовільному знищенні уражених хворобами м'ясних продуктів, 
що одержуються, як конфіскати, на бійнях і ветеринарно-санітарних пунктах 
огляду привізного м'яса, й від трупів тварин. Закопування в землю такого 
ураженого матеріалу не завжди виконується з достатньою акуратністю, і, крім того, 
багато які хвороботворні агенти в землі досить довгий час не гинуть, а, зокрема, 
спори сибірської виразки зберігаються десятками років. 

З економічного боку, знищення заразних м'ясних продуктів і трупів 
закопування в землю, або простим спалюванням є дуже збитковим, тому що на ці 
операції необхідно витратити значні кошти. 

Не дивлячись на безперервну інтенсифікацію сільськогосподарського та інших 
традиційних способів виробництва продуктів харчування, в світі збільшується 
дефіцит харчового білку, і насамперед, повноцінних білків тваринного походження. 
В тваринництві білки необхідні для забезпечення максимального росту тварин, 
тому для створення повноцінної кормової бази необхідно приділяти особливу увагу 
нарощуванню виробництва якісних білкових кормів. Корми, вироблені з відходів 
тваринного походження, є більш цінним продуктом, ніж корми, які виготовлені з 
відходів рослинного походження. 

Отже, використання на кормові цілі тих високоякісних і енергетично цінних 
побічних видів сировини, які створюють самі тварини, дає можливість збільшити 
виробництво білкових кормів і підвищити рентабельність тваринницьких 
підприємств та дозволить звільнити для харчових цілей певну кількість 
продовольчого зерна, що використовується зараз з меншим ефектом на корми. Крім 
того, переробка технічної сировини тваринного походження є природоохоронним 
заходом, який сприяє зменшенню негативного впливу на довкілля м'ясопереробних 
підприємств. 

На цей час на м'ясокомбінатах нехарчова сировина переробляється сухим 
методом за періодично діючою схемою із використанням головним чином 
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стаціонарних теплових апаратів (вакуум-горизонтальних котлів), що обумовлює 
значну тривалість процесу. 

Процес теплового оброблення сировини у вакуумних-горизонтальних котлах 
незалежно від виду сировини проводиться у дві фази (перша: розварювання і 
стерилізація – проводиться під тиском, при цьому відбувається руйнування 
структури сировини, її знезараження і витоплювання жиру; друга: сушіння 
розвареної сировини, або знежиреної шквари – проводиться до вмісту масової 
частки вологи не більш 9 %). 

Під час перероблення сировини за технологією з проміжним відбиранням 
жиру центрифугуванням термічне обробляння проводиться в два етапи в окремих 
апаратах. 

На першому етапі сировина розварюється, стерилізується, частково 
підсушується. Волога шквара, що отримується після першого етапу теплового 
оброблення, направляється на знежирювання. На другому етапі проводиться 
сушіння вологої знежиреної шквари. 

В процесі перероблення сировини здійснюють контроль за режимами роботи 
вакуумних котлів, перевіряючи тиск пари в паровій оболонці за манометром, тиск 
пари і вакуум у робочому просторі котлів за мановакуумметром, або за 
манометром і вакуумметром. 

Залежно від потужності цеху технічних фабрикатів і оснащенні його 
обладнанням застосовують наступні технологічні схеми перероблення сировини в 
вакуумних котлах: перероблення технічної сировини у вакуумних горизонтальних 
котлах з знежиренням вологої шквари в підвісних центрифугах (рисунок  6.19); 
перероблення технічної сировини у вакуумних горизонтальних котлах з 
знежиренням вологої шквари в підвісних центрифугах і швидкісною сушкою на 
комплексі обладнання типу Я5-ФПВ (рисунок  6.20); перероблення технічної 
сировини з знежиренням водою або бульйоном (“мокрий спосіб”) (рисунок  6.21); 
перероблення сировини без знежирення та інші. 

Під час перероблення технічної сировини у вакуумних горизонтальних котлах 
з знежиренням вологої шквари в підвісних центрифугах (див. рисунок 6.19) після 
закінчення першого етапу теплового оброблення шквару з масовою часткою жиру 
30–45 % розвантажують з котла і подають в підвісну центрифугу типу ФПН. За 
частоти обертання ротора центрифуги 1450 об/хв. процес знежирення триває 4–6 
хв. Шквару розвантажують з ротора центрифуги через нижній отвір і направляють 
у вакуумні котли для остаточного висушування. До шквари може добавлятися така 
сировина, як кістка-паренка, виварена кістка, кров, фібрин, формені елементи та 
яєчна шкаралупа, яка використовується Під час виробництва м'ясокісткового 
борошна. В цьому випадку потрібно провести стерилізацію сировини і подальше її 
висушування. Отримана суха шквара охолоджується і направляється на 
подрібнення та просіювання. З кормового борошна виділяються феромагнітні 
домішки, після чого воно направляється на пакування. 
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Рисунок 6.19. Схема переробки технічної сировини у вакуумних горизонтальних 
котлах з знежиренням вологої шквари в підвісних центрифугах 
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Рисунок 6.20. Схема переробки технічної сировини у вакуумних горизонтальних 
котлах з знежиренням вологої шквари в підвісних центрифугах і швидкісною сушкою 

на комплексі обладнання типу Я5-ФПВ 
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Рис. 6.21. Схема переробки технічної сировини 

з знежиренням водою або бульйоном (“мокрий спосіб”) 
 

 
6.8. Машинно-апаратурні схеми ліній переробки технічної сировини 

 
На рисунку 6.22 наведена типова схема лінії для переробки технічної сировини 

на м'ясопереробних підприємствах. В цій лінії тверду сировину похилим шнеком 1 
завантажують в силовий подрібнювач 2 і накопичують у бункері 3. М'якітна 
технічна жирова і нежирова сировина транспортується трубопроводами в 
приймальний накопичувальний бункер 4, що має дві ємності. В бункер також 
передувочним баком 21 подають сировину, яка поставляється з інших підприємств. 
З бункера сировину завантажують в різально-мийну машину 5 і похилим шнековим 
транспортером направляють в бункер для сировини 6. 
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Рисунок 6.22. Машинно-апаратурна схема лінії переробки переробки технічної 
сировини: 

1 –  похилий шнековий транспортер; 2 – силовий подрібнювач, 3 – накопичувальний 
бункер, 4 – приймальний накопичувальний бункер, 5 – різально-мийна машина; 6 – бункер 

для сировини; 7 – пересувний бункер дозатор; 8 – бак-коагулятор; 9 – установка для 
очищення жиру; 10 – ємність для зберігання жиру і розливання в тару; 11 – вакуумні 

горизонтальні котли; 12 – відціджувачі; 13 – здвоєний шнек: 14 – магнітний сепаратор; 15 – 
підвісна центрифуга; 16 – бункери-накопичувачі; 17 – змішувальний шнек;  

18 – подрібнювально-просіювальний агрегат; 19 – циклон; 20 – бункер готової продукції;  
21 – передувочний бак;  22, 23 – ємності для твердої і м'якітної сировини 

 
 
З бункерів 3 і 6 сировину в заданих рецептурою пропорціях перевантажують в 

бункер-дозатор 7, з якого сировину по черзі завантажують у вакуумні 
горизонтальні котли 11, в які також подають кров і шлям, попередньо 
скоагульовані в коагуляторі 8. Після розварювання і стерилізації сировини в котлах 
під надлишковим тиском, її висушування проводять під вакуумом. 

Далі суміш жиру і шквари вивантажують в механізовані відціджувачі 12, 
звідки жир насосом перекачують в установку для очищення жиру 9, що складається 
з двох відстійників, насосів, підігрівача і сепаратора. Сепаруванням досягається 
швидке та якісне видалення з жиру води (вміст води становить до 0,2%) та 
механічних домішок. Перед подачею в сепаратор жир підігрівають до температури 
90–95 °С. Під час сепарування до жиру додають 10–15 % гарячої води, яка сприяє 
покращенню кольору жиру. Отриманий очищений технічний жир направляють на 
зберігання в ємність 10 і на подальше фасування та пакування. 

Жирову і нежирову шквару здвоєним шнеком 13 направляють на магнітний 
сепаратор 14 і підвісну центрифугу 15, або напряму перевантажують в окремі 
бункери-накопичувачі 16, звідки в заданій рецептурою пропорції змішувальним 
шнеком 17 подають в подрібнюючо-просіювальний агрегат 18. Після відділення в 
циклоні 19 борошно надходить в бункер готової продукції 20 і на подальше 
фасування та пакування. 

Крім традиційних схем виробництва технічної сировини з використанням 
вакуумних горизонтальних котлів періодичної дії використовують і безперервно 
діючі лінії. Так на рисунку 6.23 наведено схему лінії безперервної дії К7-ФКЕ, яка 
призначена для виробництва м'ясокісткового борошна і технічного або кормового 
жиру з суміші мякітної сировини (70 %) і кісток (30 %). 
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Рисунок 6.23. . Машинно-апаратурна схема лінії безперервної дії К7-ФКЕ для 
виробництва сухих тваринних кормів: 

1 – приймальний бункер для сировини; 2 – силовий подрібнювач; 3 – елеватор; 
4 – жировловлювач; 5 – шнековий зневоднювач; 6, 11 – молоткові дробарки; 

7 – елеватор з обігрівом; 8 – сушильний агрегат; 9 – скребковий елеватор; 
10 – шнековий охолоджувач; 12 – бункер готової продукції 

 
 

Процес виробництва кормового борошна на лінії включає в себе попереднє 
подрібнення сировини, її обробку в термоапараті (стерилізація, часткове 
знежирення, попереднє зневоднення), подрібнення вареної сировини, сушіння, 
охолодження та подрібнення шквари, пакування та зважування кормового 
борошна, маркування тари. Суміш м’якітної і кісткової сировини з приймального 
бункера 1 надходить на подрібнення до розміру 50 мм в силовому подрібнювачі 2 і 
елеватором 3 подається у шнековий зневоднювач 5, у якому вона піддається 
тепловій обробці (за тиску пари всередині сорочки і в шнековому валу апарату 
0,35–0,4 МПа) протягом 20 хв. Температура продукту на виході з апарату складає 
не менше 90 °С. 

В процесі варіння сировини виділяється до 3 % жиру, 20 % води у вигляді 
бульйону і до 25% пари. Водо-жирова суміш через решітку в днищі апарату 
безперервно відводиться в жировловлювач 4, над яким встановлена сітка з 
отворами діаметром не більше 3 мм. Втрати білка з бульйоном досягають 0,6 % від 
маси шквари. Зварена сировина надходить у молоткову дробарку 6, де 
подрібнюються до часточок розміром менш 25 мм, і далі елеватором з обігрівом 7 
подається в трьохсекційний сушильний агрегат 8. Процес сушіння триває 40–45 хв., 
при цьому виділяється вторинна пара, яка відводиться в конденсатор, а сухий 
продукт з масовою часткою вологи 9–10 % елеватором 9 подається в шнековий 
охолоджувач 10. Охолоджений продукт подрібнюють у молотковій дробарці 11 і 
отримане кормове борошно просівають через сито з отворами діаметром 4 мм, 
очищають від металодомішок на магнітному сепараторі, упаковують у мішки або 
передають на безтарне зберігання в бункер 12. Продуктивність лінії К7-ФКЕ 
становить до 600 кг кормового борошна за зміну, а вихід готової продукції – до 
28%. 
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Висновки 
 
Повноцінне харчування дозволяє задовольнити потреби організму людини в 

енергії і сприяє збереженню здоров’я та довголіття. Головним пріоритетом для 
країни має залишатися здоров’я нації, що повинно визначати державну політику в 
галузі харчування, зокрема забезпечення населення високоякісними, повноцінними 
і незамінними продуктами м’ясопереробки. 

Вирішити ці завдання можна підвищенням ефективності м’ясопереробної 
промисловості, яка становить базис продовольчого комплексу країни. 

Виробничі потужності м’ясопереробної промисловості постійно 
поповнюються сучасним обладнанням, механізованими лініями, освоюється 
виробництво нових видів продукції, але це необхідно здійснювати більш активно, 
особливо для малих і середніх підприємств, які значно відстають в своїй 
оснащеності. 

Багато питань на виробництві постає перед технічними спеціалістами 
м’ясопереробної промисловості. Необхідно провести правильний підбір 
технологічного та допоміжного обладнання, відпрацювання технологій, 
забезпечити прийнятний рівень механізації і автоматизації виробництва, створити 
безпечні умови праці. Для вирішення цих питань спеціалісти м’ясопереробної 
промисловості повинні володіти високою теоретичною і спеціальною підготовкою. 

 
 
 

Питання для самоперевірки 
 

1. Сировина для підприємств м'ясопереробної промисловості. 
2. Які комплекси обладнання для забою і первинної переробки тварин Ви знаєте? 
3. Особливості процесів забою і обробки туш свиней, їх апаратурне оформлення. 
4. Специфіка обладнання для забою і обробки тушок птахів. 
5. Комплекс обладнання для виробництва ковбасних виробів. 
6. Які стадії технологічного процесу виробництва консервних виробів? 
7. Яке обладнання входить в лінію виробництва консервних виробів? 
8. Які комплекси обладнання для виробництва м’ясних напівфабрикатів Ви 

знаєте? 
9. Які способи виробництва технічних фабрикатів Ви знаєте? 
10. Склад лінії безперервної дії для виробництва сухих тваринних кормів. 



 266 

 
 

Технологічні комплекси виробництва цукру  
 

 
Важливою галуззю харчової промисловості в Україні та світі була і є цукрова 

промисловість, яка забезпечує переробку цукрового буряка і отримання цукру-
піску і цукру-рафінаду. Більше половини виробленого цукру в Україні 
споживається населенням, інша частина є сировиною для цілого ряду галузей 
харчової промисловості.  

Історія розвитку харчової промисловості в Україні тісно пов’язана з цукровим 
виробництвом, оскільки фактично першим харчовим продуктом, який вироблявся 
промисловими методами і в промислових масштабах був цукор. Тривалий час 
разом із зерном цукор був і основною статтею експорту з України. 

З розвитком цукрової промисловості пов’язана історія виникнення 
Національного університету харчових технологій. Для забезпечення цукрових 
заводів інженерно-технічними працівниками у 1884 році у місті Сміла для їх 
підготовки були організовані технічні класи. Вони стали першим спеціалізованим 
технічним навчальним закладом для підготовки спеціалістів для підприємств 
цукрової галузі. Подальша реорганізація цього навчального закладу, його розвиток 
призвели в подальшому до утворення Національного університету харчових 
технологій. 

 
7.1. Історія розвитку цукрової промисловості та її сучасний стан 

 
Початок виробництва цукру пов’язаний з культурою цукрової тростини, яка 

була відома в країнах Південно-Східної Азії, в Індії, в Індонезії ще 7–8 тис. років до 
н.е. Батьківщиною виробництва кристалічного цукру з цукрової тростини є Індія, 
де воно з’явилося у 4 столітті до н.е. В Х ст. н.е. культивування цукрової тростини і 
виробництво цукру розповсюдилося в Сирії, Єгипті, Ірані, а з відкриттям Америки 
– в країнах південної Америки. 

Перша згадка в історичних документах про появу кристалічного цукру в 
Київській Русі, який ввозився із “заморськими товарами”, з’явилася у 1273 році.  
Багато років цукор був предметом розкоші й споживався обмежено у вигляді 
солодощів. 

В 1575 році французький ботанік Олів'є де Серра звернув увагу на високий 
вміст цукру в буряках, а в 1747 році німецькому хіміку Андреасу Маргграфу 
вдалося вилучити цукор з цукрового буряка і зробити його твердим. З 1786 року 
роботу Маргграфа продовжив його учень, Шарль Ахард, який почав селекцію 
буряків для виробництва цукру. В 1799 році Ахард представив прусському королю 
чотирьохкілограмовий конус литого бурякового цукру. За сприяння короля з 1802 
року почав працювати бурякоцукровий завод. Вихід цукру був від 3 до 5% від маси 
буряка цукристістю 10%. 

В цей же час цукровим буряком займався Яків Степанович Єсипов. У 1802 
році почав працювати бурякоцукровий завод Єсипова в Тульській губернії Росії. 
Неподалік від нього побудував свій цукровий завод граф Бобринський. 
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Буряковий цукор став тіснити тростинний після того, як в 1806 році Наполеон 
розпочав континентальну блокаду, викликавши цим зростання цін на тростинний 
цукор, що відповідно зробило буряковий цукор конкурентним. В 1812 році 
Наполеон видав декрет про заохочення цукробурякового виробництва, завдяки 
якому Франція стала лідером у цій галузі, а цукробурякове виробництво почало 
інтенсивно розвиватися. Вже перед першою світовою війною, виробництво 
бурякового цукру майже зрівнялося з виробництвом тростинного. Правда, 
тростинний цукор так і не здав своїх позицій – його виробництво почало зростати, і 
в наші дні із загального обсягу виробництва цукру на частку бурякового припадає 
близько третини. 

Перший цукровий завод в Україні був побудований у 1822 році в Канівському 
районі поблизу Києва князем І. Потоцьким. 

Вирощування цукрових буряків на теренах України виявилося настільки 
успішним, що граф А.Г. Кошелев-Безбородько побудував в селі Макошине 
найбільший на той час в Російській імперії цукровий завод в 1824 р. Граф 
Бобринський перевіз свій завод із Тульської губернії в Смілу і в 1838 році 
оновлений завод запрацював на повну силу. Потім виробництвом цукру зайнялися і 
купці – Терещенки, Ханенки, Яхненки, Бродські, Симиренки і інші. Саме з цих пір 
Україна стає одним з основних виробників цукру. 

У зв’язку з удосконаленням селекції буряків, техніки та технології 
виробництва, вихід цукру за короткий час до початку ХХ ст. виріс з 1% до 13%.  

Цікавими були економічні проблеми, пов’язані з цукровою галуззю. Перший 
досвід регулювання ринку цукру в Україні і Росії відноситься до періоду 1885-1886 
років. Необхідність впровадження регулювання була обумовлена тим, що на той 
сезон припав великий урожай цукрових буряків, а виробництво цукру досягло 25,3 
млн. пудів (на потреби внутрішнього ринку потрібно було не більше 18 млн. пудів). 

Схожі економічні важелі, а саме квоти, використовують і зараз в багатьох 
країнах, зокрема у Франції, яка є найбільшою європейською країною, що виробляє 
цукор. Вона займає перше місце за експортом білого цукру. Бурякоцукрове 
виробництво Франції є одним з найрезультативніших у світі. Цукрові заводи 
практично повністю автоматизовані. Починаючи з 1968 року бурякоцукрова галузь 
Франції керується загальноєвропейськими правилами організації ринку – 
насамперед принципом гарантованої ціни на обмежену кількість продукції, яка 
надходить на ринок, а також принципом колективного фінансування витрат, 
пов’язаних зі збутом загальноєвропейського цукру, за допомогою внесків, 
відрахованих цукровими заводами і фермерськими господарствами. 

На сьогоднішній день в Україні цукрова промисловість включає в себе 89 
цукрових заводи (48 з них працюють), заводи з підготовки насіння цукрових 
буряків до посіву, науково-дослідні та навчальні заклади, машиннобудівні та 
ремонтні заводи з виготовлення устаткування та запасних частин для цукрових 
заводів, кар’єроуправління із добування вапнякового каменю. 

Основна зона вирощування і переробки буряків в Україні – це Вінницька, 
Черкаська, Хмельницька, Київська, Сумська, Полтавська, Харківська, 
Кіровоградська і Одеська області. 

Ще до початку процесу економічних перетворень виробництво цукрових 
буряків в Україні мало явні недоліки, так як урожайність була значно нижчою 
середньосвітового рівня. Цукрові заводи мали потужності значно нижчі за 
середньоєвропейські. Технологічно вони дуже застарілі, вдвічі більше споживають 
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енергоносіїв. Щорічно не повністю використовуються виробничі потужності 
цукрових заводів, що погіршує їх фінансовий стан. 

Незважаючи на неповне завантаження цукрових заводів, у 2014-2015 
маркетинговому році вироблено 2,081 млн. тон цукру, що значно більше, ніж у 
попередній період і тенденцію можна вважати позитивною. 

Разом з тим стан в галузі погіршується через низьку платоспроможність 
населення та одночасне звуження місткості внутрішнього ринку цукру. Так, з 1991 
року споживання цукру на душу населення скоротилося з 51,3 до 38 кг у 2014 році. 
Україна втратила значні зовнішні ринки цукру, особливо в Росії, хоча до 1993 року 
Україна займала чільне місце серед світових експортерів цукру і навіть у 1996 році 
(коли різко зменшилося виробництво і експорт цукру) вона входила до десятки 
експортерів цукру у світі.  

Особливо небезпечне швидке старіння засобів виробництва. Основні 
виробничі фонди галузі фізично зношені на 55–60 %,  а на окремих заводах до 70%, 
не кажучи вже про те, що вони давно застаріли морально. Діюче вітчизняне 
обладнання та його комплекси переважно застарілі, вони ненадійні в роботі, 
малопродуктивні, матеріаломісткі. Особливо низький технічний рівень дифузійних 
апаратів, жомовіджимних пресів. Як наслідок, один з основних показників, який 
характеризує економічність та технологічність переробки цукрових буряків на 
підприємствах – коефіцієнт вилучення цукру з них – дорівнює на вітчизняних 
цукрових заводах приблизно 75 % порівняно з 85–88% на підприємствах цукрової 
промисловості Франції та Німеччини. 

Погіршення стану навколишнього середовища ставить проблему екологічно 
чистих та безвідходних технологій. Бурякоцукрове виробництво, яке споживає для 
виробничих потреб до 300 % води до маси буряка, відстає з розробкою та 
впровадженням схем оборотного водопостачання із замкненим режимом роботи. 
Оборотні системи, які неправильно експлуатуються, часто призводять до 
забруднення чистих ставкових і річкових вод, погіршують умови експлуатації полів 
фільтрації. Тому необхідно удосконалювати технологічні схеми, зводити до 
мінімуму споживанням свіжої води на підприємствах. В цукровому виробництві 
основними забруднювачами атмосферного повітря є ТЕЦ. Причому приблизно 5% 
викидів становлять тверді часточки, 65% – окисли сірки, 10% – окисли азоту. Тому 
потрібно розробляти високоефективне газоочисне обладнання, засоби і методи 
нейтралізації та використання продуктів переробки шкідливих викидів у 
промисловості. 

 
7.2. Характеристика продукції, сировини і напівфабрикатів 

 
Цукор – практично чиста цукроза (С12Н22О11), солодкого смаку, легко і 

повністю засвоюється організмом, сприяє швидкому відновленню витраченої 
енергії. Цукроза – це дисахарид, який під дією кислоти або ферменту 
розщеплюється на глюкозу і фруктозу (інвертний цукор). Цукроза може перебувати 
в двох станах: кристалічному і аморфному. За хімічною природою цукор є слабкою 
багатоосновною кислотою, що дає сполуки з оксидами лужних і лужноземельних 
металів – сахарат. 

Інвертний цукор завдяки фруктозі гігроскопічний. Він запобігає 
зацукровуванню під час варіння, уповільнює процес черствіння хліба, захищає від 
висихання кондитерські вироби (мармелад, пастилу, зефір, помадку та ін.) 
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Цукроза добре розчиняється у воді, з підвищенням температури її розчинність 
зростає. У розчинах цукроза є сильним дегідратором. Вона легко утворює 
пересичені розчини, кристалізація в яких починається тільки за наявності центрів 
кристалізації. Швидкість цього процесу залежить від температури, в'язкості 
розчину і коефіцієнта перенасичення. 

Основними видами сировини для виробництва цукру є цукровий буряк і 
цукрова тростина. 

Культура цукрового буряка існувала за 2 тис. років до н.е. і потрапила до 
Київської Русі у ІХ-Х століттях. Початково вона містила 3–5 % цукру, а потім в 
результаті селекції цукристість збільшилася до 17–20%. 

Буряк – рослина дворічна: в перший рік виростають корінь і листя, на другий 
рік з кореня виростають листя і квітконесучі стебла висотою до 2 метрів. Для 
виробництва використовують корені першого року розвитку. Середня маса кореня 
300–500 грамів. В корені цукор розміщений нерівномірно: найбільше його 
міститься в середній потовщеній частині. З другорічних рослин отримують насіння 
буряка. До середини вересня корінь буряка стає вдвічі важчим за листя і 
цукристість (вміст цукру) кліткового соку досягає максимуму. В цей період буряк 
починають направляти на переробку. Буряк, зібраний у жовтні, як найбільш 
стійкий до зберігання, вкладають у кагати на тривале зберігання з наступною 
переробкою у грудні-січні.  

Перед зберіганням від буряка відділяють землю, листя, що залишилося, 
вкладають його в кагати висотою до 4–6 м і шириною 18–24 м, які мають 
трапецевидну форму, і закривають їх щитами. Оптимальна температура зберігання 
буряка 1–3 С. Збільшення температури вище 8 С небажане, так як різко 
збільшуються втрати цукру на дихання. Зазвичай цукровий завод середньої 
потужності закладає на зберігання 250–300 тис. т. буряка. Оптимальна тривалість 
сезону цукроваріння становить 70–90 діб. Проте в останні роки в зв’язку зі 
зменшенням посівів цукрового буряка та його врожайності середня тривалість 
виробничого сезону інколи триває лише 30–40 діб, що призводить до 
неефективності виробництва і зниження конкурентоспроможності цукру 
виробленого в Україні. 

Основною сировиною для отримання цукру в світі є цукрова тростина, яка 
належить до родини злакових. Висота стебла тростини досягає 2–4 м, товщина 4–5 
см. Стебло, як у всіх злакових, складається з окремих суглобів довжиною до 15 см. 
Стебло всередині заповнено рихлою соковитою масою, яка містить цукровий сік. 
Тростина – багаторічна рослина, яка дає урожай протягом 5–6 років. Вирощують 
тростину в тропічних та субтропічних широтах, де середньорічна температура не 
нижча +16 С і кількість річних опадів становить не менше 1700 мм. Вміст цукру в 
цукровій тростині коливається в межах 13–17 % від її маси. З однакової площі 
тростина дає в 2–3 рази більше цукру, ніж буряк. Сік отримують із подрібненої 
тростини пресуванням. На сьогоднішній час в світі до 60% цукру отримують з 
тростини.  

Цукрова промисловість випускає такі види продукту: 
– цукор-пісок – сипкий харчовий продукт білого кольору, який має солодкий смак 

без сторонніх присмаків і запахів, вміст вологи не більше 0,14%, цукрози не 
менше 99,75%; 

– цукор рідкий – рідкий харчовий продукт світло-жовтого кольору, солодкий на 
смак, без сторонніх присмаків і запахів (вміст цукрози не менше 99,80% для 
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вищої категорії і не менше 99,5% для першої категорії, вміст сухих речовин не 
менше 64%); 

– цукор-рафінад – кусковий пресований цукор, рафінадний цукор-пісок і 
рафінадна пудра білого кольору, (вміст цукрози не менше 99,9%, вологи не 
більше 0,2%).  

Асортимент продукції вітчизняної цукрової промисловості обмежений, в 
основному цукровими заводами виробляється один вид продукції – цукор-пісок 
білий. Цукрорафінадною промисловістю виробляється цукор рафінад пресований, 
рафінований цукор-пісок, харчові цукрові сиропи. 

В ряді закордонних країн для виробництва безалкогольних напоїв, 
кондитерських, молочних, хлібобулочних виробів, а також дієтичних продуктів 
замість цукру використовують харчові цукрозамінники. На сьогоднішній день у 
зв’язку з дефіцитом бурякового цукру особливого значення набуває виробництво 
цукристих крохмалепродуктів, як ефективних замінювачів цукру в різних галузях 
харчової промисловості. 

В США виробляється багато видів крохмальних паток, глюкозно-фруктозні 
сиропи, а також різні глюкозні продукти. В світі широке розповсюдження отримав 
замінювач цукру – аспартам. 

 
7.3. Основи процесів і стадії виробництва цукру з цукрових буряків 

 
Метою цукрового виробництва є вилучення цукру з цукрових буряків. На 

цукрових заводах діє типова схема отримання цукру-піску з цукрового буряка з 
безперервним вилученням цукру із бурякової стружки, пресуванням жому та 
поверненням жомопресової води в дифузійну установку, вапняно-вуглекислотним 
очищенням дифузійного соку, кристалізацією та афінацією жовтого цукру. 

Процес отримання цукру-піску на цукрових заводах складається з наступних 
стадій: 

– подавання буряків і очищення їх від домішок; 
– подрібнення буряків; 
– одержання дифузійного соку з бурякової стружки; 
– очищення дифузійного соку; 
– згущення соку випарюванням; 
– варіння утфелю та отримання кристалічного цукру; 
– сушіння, охолодження та зберігання цукру-піску. 

Принципова схема отримання цукру-піску з цукрового буряка наведена на 
рисунку 7.1. 
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Рисунок 7.1. Принципова схема отримання цукру-піску з цукрового буряка 
 
 
Цукровий буряк з кагатного поля, де відбувається тривале зберігання 

сировини, гідравлічним похилим транспортером подається в заводське 
приміщення. На гідротранспортері є камене- і соломовловлювачі для відділення 
великих важких і легких домішок. В машинах для миття буряк миють, відділяють 
домішки, що залишилися (кількість землі під час ручного збирання буряка 
становить 3–5%, а під час механізованого збирання комбайнами – 8–10%). 
Кількість води, яка подається на миття буряків, залежить від ступеня їх 
забруднення, конструкції обладнання і в середньому становить 60–100% до маси 
буряків. У стічні води гідравлічного конвеєра і машини для миття потрапляють 
відламані хвостики буряків, невеликі шматочки і дрібні коренеплоди (всього 1–3% 
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до маси буряків), тому з води, яку використовували для транспортування і миття 
буряків, відділяють хвостики і шматочки буряка, які після оброблення надходять на 
виробництво. 

Помитий буряк подається на самий верх заводу, і в подальшому буряк і 
напівфабрикати, отримані з нього рухаються під дією власної ваги.  

Цукроза розчинена в клітковому сокові буряка (вміст соку складає до 92%). 
Щоб вилучити цукрозу, буряки подрібнюють і прогрівають протоплазму клітин до 
температури вище 60 С. Цукор, розчинений в буряковому соку коренеплоду, 
вилучається з клітин протитечійною дифузією в похилих шнекових або колонних 
дифузійних апаратах. Цукор за рахунок дифузії переходить у воду, яка рухається 
назустріч буряковій стружці. З апарату виводиться стружка з малою концентрацією 
цукру (жом), а екстрагент, збагачений цукром, виводиться як дифузійний сік. З 100 
кг буряка отримують приблизно 120 кг дифузійного соку.  

Дифузійний сік – це темна рідина неприємного кольору і запаху, оскільки в ній 
міститься багато нецукрів, тому його треба очистити. Очищення соку складається з 
таких операцій: фільтрація, дефекація, сатурація, сульфітація. 

Метою дефекації є обережним впливом вапна нейтралізувати кислотність 
дифузійного соку, перетворити на великі часточки значну кількість колоїдних 
речовин, виділити в нерозчинний осад інші нецукри дифузійного соку (в результаті 
коагуляції білків і забарвлюючих речовин та осадження ряду аніонів, що 
утворюють нерозчинні солі з іонами кальцію, які містяться у вапняковому молоці). 
Процес попередньої дефекації триває 3–5 хвилин. Далі для більш повного 
освітлення дифузійного соку і покращення його фільтрації цей сік надходить в 
апарат основної дефекації, в якому обробляється надлишковою кількістю вапна. 
Тривалість процесу 8–10 хвилин. 

Дефекований сік надходить в сатуратор, де через нього продувають газ, що 
містить до 30% СО2. Мета першої сатурації – додаткове очищення соку шляхом 
адсорбції на свіжеутворених часточках СаСО3 і розкладання моносахаридів 
кальцію. Тривалість сатурації приблизно півгодини. Потім половина цього соку іде 
в апарат попередньої дефекації, а решта підігрівається до 85–90 С і підлягає 
тканинній фільтрації. Після фільтрації сік першої сатурації знову підігрівають (до 
температури 95 С) і направляють в апарат вторинної сатурації. Тут до соку 
додають 0,25 % СаО і проводять вторинну обробку вуглекислим газом, мета якої – 
подальше очищення соку. Тривалість другої сатурації – 8–10 хвилин. Потім 
відбувається ще одна фільтрація, але вже без підігріву, оскільки температура 
досить висока. 

Відфільтрований сік другої сатурації подають у сульфітатор, який містить до 
12 % SО2. Підж час сульфітації відбувається відбілення, знижується в’язкість соку. 
Після неї легше проходять наступні операції випарювання. Тривалість сульфітації – 
5 хвилин. 

Очищений дифузійний сік у підігрівачах підігрівається до 125 С і 
направляється у випарну установку, де відбувається згущення соку до сиропу, при 
цьому вміст сухих речовин у продукті збільшується з 14–16% в першому корпусі до 
65–70% (згущений сироп) в останньому. 

Густий сироп змішують з клеровкою жовтих цукрів (клерування – це 
розчинення в гарячій воді), які мають таку ж густину, але дещо вищу 
доброякісність. Отриману при цьому суміш – загальний сироп – знову сульфітують, 
підігрівають і фільтрують. 
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Згідно типової трьохпродуктової схеми відбувається триразове уварювання, 
кристалізація і центрифугування утфелів, які являють собою суміш кристалів цукру 
і міжкристальної патоки. Спочатку уварюють утфель І до вмісту сухих речовин 92 
% (вакуум-апарати працюють із розрідженням, що знижує температуру уварювання 
і карамелізацію цукрів). Отриманий утфель в гарячому вигляді надходить у 
вертикальні центрифуги. Під дією відцентрової сили утфель розділяється на 
кристали, які залишаються на ситах, і патоку. Потім цукор промивають гарячою 
чистою водою (відбілюють). 

Під час відбілювання частина цукру розчиняється, тому з центрифуги 
відходить відтік більш високої чистоти – другий відтік (біла патока). Другий і 
перший відтоки подають у вакуум-апарат другої кристалізації, де отримують 
утфель другої кристалізації, що містить близько 50 % кристалічного цукру. Цей 
утфель поступово охолоджують до температури 40 °С під час перемішування в 
утфелемішалках-кристалізаторах. При цьому додатково викристалізовується ще 
деяка кількість цукру. Під час двопродуктової схемі утфель другої кристалізації 
направляється в центрифуги, де від кристалів цукру відокремлюється меляса, яка є 
відходом цукрового виробництва, тому що одержання з неї цукру методом 
подальшого згущення і кристалізації не рентабельно. Жовтий цукор другої 
кристалізації рафінують першим відтоком, отриманий утфель направляється в 
розподільну мішалку, а потім в центрифуги. Отриманий цукор розчиняється, і 
розчин надходить у лінію виробництва. У трьохпродуктовій схемі проводять 
отримання ще утфеля третьої кристалізації, з якого відділяють жовтий цукор, що 
повертається на попередні стадії виробництва. 

А отриманий білий цукор висушується до потрібної вологості (0,14 %), 
охолоджується і упаковується. Цукор пакують у мішки в кількості 50–60 кг. 
Доцільно ширше впроваджувати безтарні методи перевезення цукру – насипом або 
у рідкому вигляді для потреб підприємств інших галузей харчової промисловості. 

До відходів цукрового виробництва відноситься жом (приблизно 80 % від усієї 
маси буряка), який використовують для відгодівлі худоби; меляса (4 %) – для 
потреб спиртової промисловості й на дріжджових заводах, та фільтраційний осад, 
що можна використовувати як добрива кислих і торф’яних ґрунтів. 

 
7.4. Машинно-апаратурна схема виробництва цукру-піску  

з цукрових буряків 
 

Лінію виробництва цукру умовно можна поділити на наступні групи: 
обладнання для підготовки сировини до виробництва (миття, очищення та 
подрібнення буряків); обладнання для отримання дифузійного соку; обладнання 
для очищення дифузійного соку (фільтрування, дефекація, сатурація, сульфітація); 
вакуум-випарні установки для уварювання соку до сиропу; обладнання для варіння 
утфелю та отримання кристалічного цукру; обладнання для виконання фінішних 
операцій.  

Машинно-апаратурна схема виробництва цукру-піску з цукрових буряків 
наведена на рисунку 7.2. 
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Рисунок 7.2. Машинно-апаратурна схема виробництва цукру-піску 

з цукрових буряків: 
1 – гідравлічний конвеєр; 2 – соломогичковловлювач; 3 – поглиблення для 

подавання повітря; 4 – камневловлювач; 5 – водовідділювач; 6 – машина для миття;  
7 – душовий пристрій; 8 – норія; 9 – конвеєр; 10 – електромагніт; 

11 – ваги; 12 – бункер; 13 – бурякорізка; 14 – стрічковий конвеєр з вагами; 
15 – дифузійна установка; 16 – конвеєр для жому; 17 – фільтр; 18 – підігрівач; 
19 – апарати попередньої і основної дефекації; 20 – апарат першої сатурації; 

21 – підігрівач; 22 – відстійник; 23 – вакуум-фільтри; 24 – апарати другої сатурації;  
25 – фільтр; 26 – апарат сульфітації; 27 – станція фільтрації; 

28 – вакуум-випарна установка; 29 – сульфітатор; 30 – станція фільтрації; 
31 – підігрівач сиропу; 32 – вакуум-апарати; 33 – мішалка; 34 – центрифуги; 

35 – вібраційний конвеєр; 36 – сушильно-охолоджуюча установка; 
37 – стрічковий конвеєр з вагами; 38 – вібросито; 39 – силоси 

 
 
Цукровий буряк подається на переробку з бурячного або кагатного поля. 

Гідравлічним конвеєром він надходить до буряконасосів і піднімається на висоту 
до 20 м. Подальше переміщення його для здійснення різних операцій 
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технологічного процесу відбувається самопливом. За довжиною гідравлічного 
конвеєра 1 послідовно встановлені уловлювач соломи і гички 2, каменеуловлювач 4 
та водовідділювачі 5. Це технологічне обладнання призначене для відділення 
легких (солома, гичка) і важких (пісок, каміння) домішок, а також для 
відокремлення води. Для інтенсифікації процесу уловлювання соломи і гички в 
поглиблення 3 подається повітря. Цукрові буряки після водовідділювачів надходять 
в машину для миття 6, яка призначена для остаточного очищення буряків. 

Відмитий цукровий буряк зрошується чистою водою зі спеціальних пристроїв 
7, піднімається елеватором 8 і надходить на конвеєр 9, де електромагніт 10 
відокремлює металеві предмети, які випадково потрапили в буряк. Потім буряк 
зважують на вагах 11 і з бункера 12 направляють в бурякорізки 13 на подрібнення. 
Отримана стружка повинна бути рівною і пружною, пластинчастого або 
ромбовидного перерізу, товщиною 0,5–1,0 мм. 

Бурякова стружка з подрібнювальних машин за допомогою стрічкового 
конвеєра 14, на якому встановлені ваги, подається в дифузійну установку 15, в якій 
цукор зі стружки переходить у воду. Жом відводиться з дифузійних апаратів 
конвеєром 16 в цех для пресування, сушіння та брикетування. 

Отриманий дифузійний сік пропускається через фільтр 17, підігрівається в 
теплообміннику 18 і направляється в апарати попередньої та основної дефекації 19, 
де він очищується з допомогою розчину вапна, який вводиться в сік за допомогою 
дозувальних пристроїв. 

Сік після дефекації подається в апарат першої сатурації 20, де він додатково 
очищується шляхом адсорбції розчинних нецукрів і особливо забарвлюючих 
речовин на поверхні часточок дрібного осаду СаСО3, який утворюється під час 
пропускання двоокису вуглецю через сік дефекції. Сік першої сатурації подається 
через підігрівач 21 у відстійник 22, де він поділяється на фракції – освітлену (80 % 
усього соку) і згущену суспензію, що надходить до вакуум-фільтрів 23. 

Відфільтрований сік першої сатурації направляється в апарат другої сатурації 
24, де з нього відділяється вапно у вигляді СаСО3. 

Сік другої сатурації подається на фільтри 25. Соки цукрового виробництва 
фільтруються декілька разів. Залежно від мети фільтрування користуються різними 
схемами процесу і фільтрувальним обладнанням. 

Відфільтрований сік з фільтра 25 подається в апарат сульфітації 26. Мета 
сульфітації – зменшення кольоровості соку шляхом оброблення його двоокисом 
сірки, який отримують під час спалюванні сірки. 

Сульфітований сік направляють на станцію фільтрів 27, а потім транспортують 
через підігрівачі в перший корпус випарної установки 28, яка забезпечує 
послідовне згущення очищеного в сатураторі соку до концентрації густого сиропу. 
Гріюча пара до випарної установки надходить тільки в перший корпус, а наступні 
корпуси обігріваються вторинною парою попереднього корпусу. 

Отриманий сироп направляють у сульфітатор 29, а потім на станцію фільтрації  
30. Відфільтрований сироп підігрівається в підігрівачі 31, звідки надходить у 
вакуум-апарати першого продукту 32. Сироп у вакуум-апаратах уварюється до 
перенасичення, цукор виділяється у вигляді кристалів. Після уварювання 
отримують утфель, який містить приблизно 7,5 % води і 55 % кристалізованого 
цукру. 

Отримання цукру може здійснюватися шляхом отримання утфелю І, ІІ, ІІІ, або 
утфелю І і ІІ. За останньою схемою утфель першої кристалізації з вакуум-апаратів 
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надходить до приймальників утфелемішалки 33, звідки його направляють у 
розподілювальну мішалку, а потім у центрифуги 34, де під дією відцентрової сили 
кристали цукру відокремлюються від міжкристалічної рідини (перший відтік). 

Щоб отримати з центрифуги білий цукор, його кристали промивають 
невеликою кількістю гарячої води – відбілюють. Білий цукор, який вивантажується 
з центрифуг 34, має температуру 70 °С і вологість 0,5 % під час відбілювання 
парою або вологість 1,5 % під час відбілювання водою. Він потрапляє на 
віброконвеєр 35 і транспортується в сушильно-охолоджувальну установку 36. 
Після сушіння цукор-пісок надходить на ваговий стрічковий конвеєр 37 і далі на 
вібросито 38. Грудочки цукру відділяються, розчиняються і повертаються в 
продуктовий цех. Товарний цукор-пісок надходить в силосні башти 39 (склади 
тривалого зберігання). 
 

Висновки 
 

Основними проблемами цукрової галузі на даний момент є надлишок 
потужностей, які не використовуються; проблема збуту; проблема 
конкурентоздатності українського цукру, причиною якої є високе 
енергоспоживання діючого обладнання. 

Покращити стан справ у цукровій промисловості можна такими шляхами: 
впровадженням у виробництво високопродуктивних сортів і гібридів цукрового 
буряка, забезпеченням у повному обсязі потреб сільськогосподарських підприємств 
у високоякісному насінні; підвищенням урожайності і цукристості цукрових 
буряків, впровадженням сучасного досвіду їх вирощування, збільшенням посівних 
площ; скороченням втрат буряка під час збирання, зберіганні та переробці; 
економією паливно-енергетичних та інших ресурсів; проведенням переробки за 
оптимальний час; підвищенням рівня матеріально-технічної бази цукрової 
промисловості за рахунок реконструкції та технічного переоснащення підприємств. 

 
 
 

Питання для самоперевірки 
 
1. Сировина для підприємств м'ясопереробної промисловості. 
2. Які комплекси обладнання для забою і первинної переробки тварин Ви знаєте? 
3. Особливості процесів забою і обробки туш свиней, їх апаратурне оформлення. 
4. Специфіка обладнання для забою і обробки тушок птахів. 
5. Комплекс обладнання для виробництва ковбасних виробів. 
6. Які стадії технологічного процесу виробництва консервних виробів? 
7. Яке обладнання входить в лінію виробництва консервних виробів? 
8. Які комплекси обладнання для виробництва м’ясних напівфабрикатів Ви 

знаєте? 
9. Які способи виробництва технічних фабрикатів Ви знаєте? 
10. Склад лінії безперервної дії для виробництва сухих тваринних кормів. 
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Технологічні комплекси жирових виробництв 
 

8.1. Технологічний комплекс виробництва олії 
 
Рослинні жири й олії (частіше просто олія) – ліпідні матеріали, отримані з 

рослин. Фізично олії є рідкими за кімнатної температури, а жири є твердими. 
Хімічно, як жири так і олії складаються з тригліцеридів. 

Слід зазначити, що термін «Жир» є більш загальним і застосовується частіше, 
а термін «олія» вказує на те, що рослинний жир перебуває в рідкому стані. 
Рослинні жири широко застосовуються в різних галузях народного господарства. 
Технічні рослинні жири використовують у виробництві пластичних мас, лінолеуму, 
клейончастих матеріалів, виготовленні охолоджувальних рідин, технологічних 
мастил, мийних засобів, лаків і фарб. Харчові рослинні жири (олію) 
використовують безпосередньо в їжу, у хлібопеченні, кондитерському виробництві. 

За хімічним складом олії – це тригліцериди вищих ненасичених карбонових 
кислот. Як домішки, в оліях присутні білки та вода (які зумовлюють каламутність 
нерафінованої олії), а також деякі ліпіди (фосфоліпіди, воски), каротини, 
токофероли, хлорофіл, а також вуглеводи, мінеральні речовини жиророзчинні 
вітаміни (А, Е, D, К) та ін. Фосфоліпіди мають значну біологічну активність, беруть 
участь у процесі обміну та сприяють підвищенню всмоктування поживних речовин. 
Особливо багаті на фосфоліпіди соняшникова, кукурудзяна та соєва олії. Крім того, 
в насінні олійних культур є макро-, мікро- й ультрамікроелементи, сумарний вміст 
яких майже вдвічі перевищує їх кількість у насінні інших культур. Домішки 
каротинів та хлорофілу обумовлюють забарвлення олій: жовте, янтарне, коричневе, 
зеленувате. Олії нерозчинні у воді, розчиняються в неполярних розчинниках, а 
також в ацетоні та у спирті. 

Рослинні олії мають високу харчову цінність, яка полягає в тому, що вони 
легко засвоюються організмом людини і є високоенергетичним продуктом. 

Олійно-жирова промисловість виробляє і переробляє рослинні жири та 
пов'язані з ними продукти. 

Галузь виробництва олії в Україні – потужний агропромисловий комплекс, 
який об’єднує виробників насіння та олієжирової продукції. 

Підприємства олієжирової галузі умовно поділяються на декілька категорій. 
До першої категорії належать підприємства, що виробляють олію: олієжирові та 
олієекстракційні комбінати. До другої категорії належать дрібні виробники олії в 
компаніях, для яких виробництво олії – не основний вид діяльності. Третю 
категорію складають виробники олієжирової продукції – маргаринові заводи, 
миловарні комбінати, тощо. 

У результаті переробки насіння олійних культур отримують продукти 
первинної переробки (олію та шрот), продукти більш глибокої переробки (майонез, 
маргарин, мило, жири кондитерські, оліфи) та крихту кісточкову, отриману після 
переробки плодових кісточок, соняшникове борошно та білкові кислоти. 
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Серед основної продукції виділяють: олія соняшникова (різних сортів та 
видів); олія соєва (різних сортів та видів); олія ріпакова (різних сортів та видів); 
промислової олійно-жирової продукції (оліфи); жири (різних сортів); масла 
(продовольчі та промислові). Допоміжна продукція – це вся продукція, що 
виготовляється побічно в процесі виготовлення основної. Допоміжною продукцією 
можуть бути: мила, шампуні, мастильні засоби та інші. 

В світовій структурі споживання серед 17 олійних культур соняшнику 
належить 6,6%, олія рапсова займає 9,9%, пальмова – 22,4% і соєва – 26% 
споживання. 

Олія в наш час є дуже важливим продуктом, який використовується в 
харчуванні, тому вона користується дуже великим попитом серед населення.  

На сьогодні за статистикою в домашньому споживанні країн Центральної 
Європи використовують близько 98% соняшникової олії, 1,8% – оливкової та 0,2% 
олій, отриманих з інших культур.  

Виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні в січні-липні 2015 
року склало 2,023 мільйони тонн, що на 22,4% менше, ніж за перші сім місяців 2014 
року. Таким чином, Україна стала найбільшим у світі експортером соняшникової 
олії. 

В даний час найбільшим у світі експортером соняшникової олії є Україна. 
Соняшникову олію добувають з насіння двома основними способами: 

механічним та хімічним. 
 

8.1.1. Характеристика сировини, напівфабрикатів і продукції 
 
Рослинні олії – складні суміші органічних речовин – ліпідів, що виділяються з 

тканин рослин (соняшник, бавовна, льон, рицина, рапс, арахіс, оливки та ін.). 
Випускають наступні види рослинних олій: рафінована (дезодорована і 
недезодорована), гідратована (вищий, I і II сорту), нерафінована (вищий, I і II 
сорту). 

До складу рослинних олій, отриманих з насіння, входять 95–98% 
тригліцеридів, 1–2% вільних жирних кислот, 1–2% фосфоліпідів, 0,3–0,1% 
стеринів, а також каротиноїди і вітаміни. З ненасичених жирних кислот у складі 
олії переважають олеїнова, лінолева, ліноленова, які складають 80–90% загального 
вмісту жирних кислот. Так, в соняшниковій олії міститься 55–71% лінолевої і 20–
40% олеїнової кислот. 

Сировиною для виробництва рослинних олій служить в основному насіння 
масляних культур, а також м'якоть плодів деяких рослин. За змістом олій насіння 
поділяють на три групи: високоолійні (понад 30% – соняшник, арахіс, рапс), 
средньо-олійні (20–30% – бавовна, льон) і низько-олійні (до 20% – соя).  

 
Соняшникова олія – одна з найважливіших рослинних олій. У кулінарії 

застосовується для смаження і для додавання до салатів. З неї виробляють маргарин 
і кулінарні жири (шляхом гідрування). Соняшникова олія застосовується для 
виготовлення консервів, а також у миловарінні та лакофарбовій промисловості. 
Соняшникова олія входить до складу різних мазей. Олійність насіння соняшнику – 
один з основних показників, що характеризує ефективність роботи олійно-жирової 
промисловості. 
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Сира соняшникова олія має приємні запах і смак. Щільність за температури 
10 °C складає 920 – 927 кг/м3, температура застигання від –16 до –19 °С, 
кінематична в'язкість за температури 20 °C – 60.6×10-6 м2/с. Йодне число 119 – 136, 
гідроксильне число 2–10.6. 

Склад жирних кислот y соняшниковій олії (у %): лінолева 46 – 62, олеїнова 24 
– 40, пальмітинова 3.5 – 6,4, стеаринова 1.6 –4.6, ліноленова до 1, арахінова 0.7–0.9, 
міристинова до 0.1. Середня молекулярна маса жирних кислот 275–286. Склад 
фосфоровмісних речовин, токоферолу, вісків, вологи, летких речовин, не жирових 
домішок, величина кольорового числа, прозорості, перекисного числа, температура 
спалаху, а також сорт – залежать від способу віджимання, екстракції і подальшої 
обробки олії, змінюючись в широких межах. 

Соняшникова олія не може містити холестерин, оскільки вона має рослинне 
походження. Тим не менш, багато виробників в рекламних цілях спеціально 
підкреслюють його відсутність. 

  
Оливкова олія – рослинна олія, що виготовляється з плодів європейської 

маслини (Olea europaea). За жирнокислотним складом є сумішшю тригліцеридів 
жирних кислот з дуже високим вмістом ефірів олеїнової кислоти. 

Смакові якості оливкової олії погіршуються з часом, тому рекомендується 
вживати весь запас продукту впродовж року. 

Оливкова олія має широке застосування в кулінарії, косметології, виготовленні 
мила. Оливкова олія – цінний дієтичний продукт, завдяки високому вмісту 
мононенасичених жирних кислот і поліфенолів. 

 
Соєва олія краще за інших підходить для дитячого харчування, оскільки 

містить речовини, необхідні для формування центральної нервової системи та 
зорового апарату. Це прекрасний дієтичний продукт, що містить ненасичені жирні 
лінолеву та ліноленову кислоти, солі кальцію, натрію, магнію, фосфору, вітаміни Е 
та С. Цінним компонентом соєвої олії є лецитин. Соєва олія, завдяки сильній 
антихолестериновій дії, рекомендується за високого вмісту холестерину в крові. 

Завдяки високій якості зерна та вегетативній масі, соя є однією з головних 
білково-олійних культур у світі. Вона знаходить своє призначення в тваринництві, 
харчовій промисловості, в техніці та медицині. 

Із соєвого зерна шляхом пресування отримують соєву олію. Після рафінування 
соєва олія стає прозорою, має добрі смакові якості, довго зберігається і 
споживається на рівні соняшникової та оливкової олії. Соєва олія використовується 
під час смаження, випічці, нею заправляють салати. У свіжому вигляді її смак і 
запах не відрізняється від соняшникової, але швидко гіркне. 

 
Олія ріпакова виробляється з насіння ріпаку, рослини сімейства 

хрестоцвітних. Ріпак – Brassica napus var oleifera – в дикому вигляді в природі не 
зустрічається. Ріпак культивують у Західній і Центральній Європі, Китаї, Індії, 
Канаді, Україні та Білорусі. 

Довгий час ріпакова олія використовувалася в основному миловарній, 
текстильній, шкіряній промисловості. 

Широке застосування ріпакової олії як харчового продукту стало можливим, 
починаючи з 1961 року, коли в Канаді вдалося вивести рослини, що не містять 
ерукової кислоти, що справляє на організм токсичну дію. 
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Сьогодні ріпакова олія – один з найпопулярніших видів рослинної олії  в 
Європі. Ріпакова олія – цінний продукт харчування, один з найбільш збалансованих 
за складом видів рослинних олій. 

Корисні властивості ріпакової олії: 
- характеризується збалансованим поєднанням насичених, поліненасичених і 

мононенасичених жирних кислот; 
- джерело незамінних жирних кислот; 
- містить в порівнянні з іншими рослинними оліями найменшу кількість 

насичених жирних кислот; 
- містить велику кількість вітаміну Е. 

Ріпакова олія виробляється нерафінованою та рафінованою. Вживання 
ріпакової олії в дієті дозволяє знизити вміст холестерину в крові, особливо 
ліпопротеїнів низької щільності. 

Ріпакову олію застосовують в основному в миловарній, текстильній, шкіряній 
промисловості, а також для виробництва оліфи. Ще застосовують в технічних цілях 
як мастило і пальне. Після рафінації і гідрогенізації використовується в 
маргариновій промисловості. Підходить і для побутового споживання, але за 
своїми смаковими якостями значно поступається соняшниковій. 

 
Пальмову олію одержують з плодів олійної пальми. У м’якоті плоду міститься 

до 70% олії, багатої на каротиноїди та пальмітинову кислоту. Вона жовтогарячого 
кольору і твердішає за температури нижче +30 °С. Її застосовують для виробництва 
маргарину, мила та свічок. 

Вона має високу температуру плавлення (понад 36,5 °С) і характеризується 
незбалансованим жирно-кислотним складом, оскільки містить більше половини 
насичених жирних кислот. 

Тому важливо замінити частину цієї олії іншим жиром, оскільки заміна в 
раціоні 5% насичених жирних кислот поліненасиченими знижує ризик 
захворювання ішемічної хвороби серця на 42%. У зв'язку з цим, найбільш 
перспективним вважається використання пальмової олії у суміші з іншими жирами 
і оліями для виробництва спеціальних жирів з використанням процесів 
фракціонування, гідрогенізації, переетерифікації, що дозволяє забезпечити 
широкий діапазон технологічних і споживчих властивостей у поєднанні з 
підвищеною харчовою цінністю. 

Такі спеціальні жири широко використовуються як м'які кондитерські з 
пониженим вмістом трансізомерів для виробництва начинок вафель, тортів, 
цукерок, рулетів, інших борошняних виробів. 

 
Кукурудзяну олію отримують шляхом обробки зародків кукурудзяного 

борошна сухим шляхом, олії отримують небагато – 18–20%. У крохмально-
патоковому виробництві зародки відмиваються від крохмалистих речовин; із таких 
зародків олія випресовується майже повністю (40–50%). У першому випадку олія 
виходить більш стійкою під час зберігання і має кращий смак.  

Олію можна отримувати шляхом холодного та гарячого пресування. Олія 
холодного пресування золотисто-жовтого кольору, гарячого – темніша. 

Олія складається із тригліцеридів олеїнової (до 45%), линолевої (до 48%) та 
граничних кислот (до 11%). У числі граничних кислот, окрім пальмітинової та 
стеаринової, знаходяться арахінова, капронова, каприлова та капринова кислоти; в 
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числі неграничних є гіпогеєва кислота. Олія містить вітамін Е та фітостерини, 
йодне число 111–133. Щодо хімічного складу, то в кукурудзяних зародках 
міститься 49–57% жирної олії, 13–18% білкових речовин, близько 5% фітину та 
інших речовин, включаючи токофероли. 

Використовується в хлібопекарській промисловості, для приготування 
майонезів, для заправлення салатів і смаження продуктів. 

 
Виноградна олія має високу біологічну активність, містить активний 

антиоксидант. 
Завдяки цьому використовується переважно в косметичній продукції, зв’язує в 

клітинах вільні радикали, тим самим уповільнює процеси старіння клітини. 
 
Абрикосова олія містить тригліцериди, природний віск, стеарин, олієрозчинні 

вітаміни. 
Заповнює втрату шкірного жиру під час умивання, несприятливих 

атмосферних впливах. Має антиоксидантну активність. 
 
Обліпихова олія містить унікальний комплекс вітамінів, мікроелементів, 

органічних кислот та інших біологічно активних речовин. Має вітамінізуючу, 
протизапальну, антиоксидантну, антисептичну та живильну дію. Використовується 
в якості протирадіаційного, протиопікового, ранозаживлюючого засобу та засобу, 
що регенерує тканини. 

 
Лляна олія за своєю біологічною цінністю стоїть на першому місці. У насінні 

льону міститься 46% вітаміну F, йодне число 165–192, кислотне число 0,55–3,5. 
Лляна олія живить мозок, поліпшує клітинний обмін, ліквідує запори, поліпшує 
якість шкіри, а також знижує рівень холестерину. Вона особливо корисна людям, 
які відчувають гостру нестачу вітаміну F. Олія легко окислюється, тому необхідно 
ретельно оберігати її від контакту з повітрям та світлом. Сприяє епітелізації ран, 
забезпечує протизапальну дію, нормалізує обмінні процеси в клітках, має унікальну 
проникаючу здатність, природно зволожує шкіру. 

Лляна олія належить до швидковисихаючих олій. Ця здатність обумовлена 
високим вмістом ненасичених жирних кислот. Лляна олія має важливе технічне 
значення: з неї виробляються швидковисихаючі лаки, фарби й оліфа. Вона також 
вживається в їжу (рафінованою), використовується в медицині (наприклад, як 
основа для готування мазей). 

 
Горіхову олію використовують перш за все у харчовій промисловості: з неї 

видобувають цінні ароматичні сполуки – трояндову, фіалкову, цитринову ефірні 
олії. У парфумерній промисловості використовують продукти переробки горіхової 
олії, а саму олію – для виробництва високоякісних художніх фарб, а також у 
поліграфічній промисловості. 

До складу ядер горіха волоського входять різноманітні органічні й мінеральні 
сполуки: жири, білки, вуглеводи – 13% (глюкоза, сахароза, декстрини, крохмаль і т. 
д.), дубильні й ароматичні речовини, вітаміни, 2,9% клітковини, 1,6% золи. 

Плоди містять 50–70% олії і 15–20% білка. Олія грецьких горіхів містить у собі 
вітаміни А, Д, Е, К, антиоксиданти та полінасичені жирні кислоти (лінолева Омега-
6 і ліноленова Омега-3), які ще називають незамінними. 
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Кедрова олія (олія ядер кедрових горіхів) містить мікроелементи та вітаміни. 

Має живильну та антиоксидантну активністю. Активно переносить і легко 
вивільняє корисні речовини, відновлюючи пошкоджені тканини. 

 
Масло фундука містить такі вітаміни як: вітамін С, вітаміни групи В (В2, В6, 

В1). У маслі фундука містяться необхідні для людини амінокислоти і такі 
мікроелементи: магній, фосфор, кальцій, цинк, кобальт, залізо, натрій, а також 
велика кількість вітаміну Е. Це масло зміцнює кісткову систему, завдяки високому 
вмісту кальцію. 

Фундук і масло фундука цілком можуть замінити м'ясо за кількістю білків. 
Тому масло часто використовується для приготування вегетаріанських страв. 

На олії фундука не можна смажити. Це масло додають у заправки і соуси до 
різних салатів. 

Смак олії фундука дуже насичений і злегка гіркуватий, тому його розбавляють 
менш ароматними оліями, такими як рафінована соняшникова. 

 
Із зародків пшениці способом низькотемпературної екстракції теж одержують 

олію. Це густа рідина від світло-жовтого до темно-помаранчевого кольору. 
Характерною особливістю олії є цілий комплекс біологічно активних речовин. 
Вони містяться в олії в максимально концентрованому вигляді під захистом 
власних антиоксидантів. Олія із зародків пшениці – одне з найкращих джерел 
природного вітаміну Е (токоферолу). 

Через насичений «пшеничний» запах та густину цю олію майже не 
використовують у кулінарії. Проте завдяки унікальному вмісту амінокислот 
(триптофану, метіоніну, лейцину, валіну, ізолейцину), поліненасиченних жирних 
кислот (Омега-6, Омега-3 і Омега-9), вітамінів (Е, А, D, B1, B2, B3, B5, B6, B9 тощо) і 
більше 20 різноманітних макро- і мікроелементів (калій, кальцій, фосфор, 
марганець, залізо, цинк, селен, йод тощо) вона активно використовується в 
медицині та косметології. Олія із зародків пшениці – дуже корисна лікувальна олія. 
У ній міститься 85–90% ненасичених жирних кислот. 

Склад олії із зародків пшениці: легкозасвоювані ненасичені жирні кислоти 
(вітамін Р), фосфоліпіди, каротиноїди, амінокислоти, ферменти, біологічно активні 
речовини, макро- і мікроелементи (калій, натрій, кальцій, залізо, мідь, цинк, магній, 
фосфор, хром), вітаміни (А, D2, Е). 

Дія олії із зародків пшениці:вітаміни, які входять до складу олії, беруть участь 
в ліпідному і білковому обмінах, стимулюють роботу імунної системи, покращують 
обмінні процеси в кістковій тканині та шкірі, стимулюють процес кровотворення, 
беруть участь в утворенні гемоглобіну, нормалізують ендокринний баланс. 

 
Арахісова олія – містить 27% протеїнів і 16% вуглеводів. Якісною є лише олія 

холодного віджиму, якої в продажу майже немає. Нерафінована арахісова олія має 
червоно-коричневий колір, рафінована – солом’яно-жовтий. Широко 
застосовується в косметології, медицині та харчовій промисловості. 

 
Бавовняна олія містить 40–50% линолевої кислоти. У ній немає ліноленової 

кислоти. 
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Нерафінована бавовняна олія – це рідина червоно-бурого кольору зі 
своєрідним запахом і гірким смаком; рафінована – солом’яно-жовта. В їжу 
застосовують тільки рафіновану олію, тому що нерафінована бавовняна олія 
містить отруйну речовину – госипол. Хімічний склад і властивості бавовняної олії 
залежать від сорту бавовнику, а також від району та умов його оброблення. 
Бавовняна олія використовується в основному для виробництва оліфи, а рафінована 
– в їжу, для виробництва консервів, маргарину та кулінарних жирів. 

 
Мигдалева олія – жирна олія, що складається головним чином з гліцеридів 

лінолевої та пальмітинової кислот. Містить фітостерол, тріолеін, токостерол, 
амігдалин, глицериди линоленової і олеїнової кислот, вітаміни Е і F, емульсин та 
інші активні компоненти. 

Прозора жирна рідина, безбарвна або блідо-жовтого кольору, без запаху, 
приємного олійного (горіхового) смаку; не висихає на повітрі; не застигає за 
температури –10 °С, а лишається прозорою й рідкою. 

Мигдалева олія змішується з хлороформом і ефіром; розчинна в безводному 
спирті. 

Мигдалеву олію видобувають з ядер солодкого та гіркого мигдалю, шляхом 
холодного пресування. Рафінована мигдалева олія, одержана гарячим пресуванням, 
використовується в косметичній і парфюмерній промисловості і як харчовий 
продукт, а нерафінована – у миловарінні. 

Мигдалеву олію застосовують як розчинник у педіатрії (проносна речовина у 
формі емульсії), для виготовлення розчинів і суспензій (для підшкірних і в/м 
ін’єкцій), у виробництві назальних спреїв, у препаратах для місцевого застосування 
на шкіру, особливо косметичних. Мигдалеву олію можна стерилізувати за 
температури 150 °С протягом 1 год. Є стабільним продуктом і не гіркне протягом 
тривалого часу. 

 
Кунжутну (сезамову) олію одержують з насіння кунжуту. Олія майже без 

запаху і з приємним смаком. Кунжутна олія – харчовий продукт, рівноцінний 
іншим рослинним оліям, однак в ній немає вітаміну А і мало вітаміну Е. 

Кунжутна олія використовується в кондитерській, консервній та інших 
промисловостях, а також із технічною метою. 

 
Конопляна олія містить 46% линолевої кислоти і 28% ліноленової. 
Олія, отримана з насіння сільськогосподарської коноплі, поряд з лляною олією, 

завжди була однією з найпопулярніших і улюблених олій. Дві “основних” 
рослинних олії, вживаних щодня в їжу північними слов’янами, протягом тисячоліть 
– це лляна і конопляна олія . 

Цілющий вплив на організм людини конопляної олії, пояснюється тим, що наш 
організм отримує натуральний продукт, до складу якого він найбільш адаптований, 
а багато компонентів цього “рідного” продукту йому життєво необхідні для 
повноцінного функціонування.  

Конопляна олія містить антиоксиданти, каротин, фітостероли, фосфолпіди, так 
само як безліч корисних мінеральних речовин, включаючи кальцій, магній, сірку, 
калій, залізо, цинк, і фосфор.  
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Олія з конопляного насіння – джерело цінного білка і містить всі двадцять 
амінокислот, включаючи дев’ять основних (незамінних) амінокислот. Також, 
конопляна олія містить вітаміни А, B1, B2, B3, B6, C, D, і E. 

Зелений колір олії конопель – результат високого рівня хлорофілу, який 
присутній в насінні. 

Але найбільш цінна особливість конопляної олії- відсоток вмісту жирних 
кислот, який вище, ніж у будь-якого іншого рослинного масла. Це найбільш 
збалансована за складом олії, загальний вміст EFA (есенціальні жирні кислоти) 
складає більше 75%. 

Крім того, олія конопель містить 2.6% GLA (Гамма – Лінолева Кислота), 
похідна EFA. 

Пропорція між кислотами Омега 3 і Омега 6 становить 1:3, це 
найоптимальніше співвідношення двох есенціальних жирних кислот (EFA) Омега 3 
(LNA) і Омега 6 Кислот (LA). 

Метод отримання конопляної олії: холодне пресування з насіння конопель.  
Конопляна олія – нерафінована. 
В Україні основною олійною культурою є соняшник. Він відноситься до 

родини Айстрових. Налічується 28 видів соняшнику, більшість з яких є 
багаторічними. Соняшник олійний відноситься до однорічних культур. Плід 
соняшнику – подовжена клиноподібна сім'янка, що складається з шкірки 
(лушпиння) і білого сім'я (ядра), покритого насінною оболонкою. На частку 
лушпиння припадає 22–56% від загальної маси сім'янки. Вміст олії в насінні 
соняшнику перевищує 50% і в чистому ядрі становить 70%.  

Відокремлене від ядра соняшнику лушпиння використовується як сировина 
для отримання фурфуролу. Соняшникова макуха (залишок ядра після віджимання 
олії) є одним з найбільш цінних видів кормів для сільськогосподарських тварин. 
Кошики соняшнику використовують для отримання пектину та інших продуктів. 

 
8.1.2. Особливості виробництва і споживання готової продукції 

 
У практиці виробництва рослинних олій існують два принципово різних 

способи добування олії з рослинної олієвмісної сировини: механічний спосіб 
віджимання олії – пресування і розчинення олії в легколетких органічних 
розчинниках – екстракція. Ці два способи виробництва рослинних олій 
використовуються або самостійно, або в поєднанні.  

В даний час для добування олії спочатку використовують спосіб пресування, за 
якого отримують 3/4 всієї олії, а потім – екстракційний спосіб, за допомогою якого 
добувають решту олії. Пресують олію на безперервно діючих пресах шнекового 
типу. Зі збільшенням тиску частинки мезги зближуються, масло віджимається, а 
пресований матеріал ущільнюється в монолітну масу макухи. При цьому в макусі 
залишається 5–8% олії (від маси макухи). 

У процесі екстракції в залишку, який називають шротом, залишається не 
більше 0,8–1,2% олії. В якості розчинників застосовують екстракційний бензин, 
гексан, ацетон, дихлоретан та інші. Олія, яка знаходиться на поверхні розкритих 
клітин, під час омивання бензином легко розчиняється в ньому. Значна кількість 
олії знаходиться всередині нерозкритими клітин або всередині замкнутих 
порожнин (капсул). 
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Добування цієї олії вимагає проникнення розчинника всередину клітини, 
розчинення олії і виходу розчинника з олією у навколишнє середовище. Процес цей 
відбувається за рахунок молекулярної і конвективної дифузії. В результаті 
екстракції отримують розчин олії в розчиннику, який називається місцела, і 
знежирений матеріал – шрот. Концентрація олії у місцелі 12–20%.  

Процес очищення олії від небажаних груп ліпідів і домішок називають 
рафінацією. Механічна рафінація включає різні фізичні методи: відстоювання, 
фільтрацію і центрифугування. Гідратація олії – оброблення водою для осадження 
слизових і білкових речовин. Лужною рафінацією називають оброблення олії 
лугом. Адсорбційна рафінація (відбілювання) – видалення і відбілення олії 
порошкоподібними речовинами (адсорбентами – глиною, кремнеземельними 
сполуками, вугіллям та ін.) Дезодорація – ліквідація запаху олії методом 
фракційної відгонки, заснованої на різницях в температурах кипіння тригліцеридів 
і ароматичних речовин. 

 
8.1.3. Стадії технологічного процесу 

 
Виробництво рослинної олії екстракційним способом складається з наступних 

стадій: 
– очищення та сушіння насіння; 
– вилучення чистого ядра і його подрібнення; 
– пропарювання і смаження мезги; 
– добування олії (пресування і екстрагування); 
– очищення (рафінація) олії; 
– фасування та зберігання. 
Екстракційний спосіб отримання рослинної олії наведений на принциповій 

схемі (рисунок 8.1) та складається з наступних етапів: 
 
Очищення і сушіння насіння 
 
На переробку зазвичай надходить неоднорідне за складом насіння олійних 

культур. Вміст домішок негативно впливає на якість олії, збільшує її втрати, 
знижує продуктивність машин. Отже, щоб забезпечити оптимальні умови 
переробки насіння олійних культур, його очищають від сторонніх органічних та 
мінеральних домішок. Процес очищення ґрунтується на різниці в розмірах, формі, 
густині та аеродинамічних властивостях насіння й домішок. Очищають насіння за 
допомогою сепараторів різної конструкції з відкритим або закритим повітряним 
циклом. 

Для збереження якості насіння олійних культур і стабілізації технологічного 
процесу виробництва олії, крім очищення (шеретування, відокремлення оболонок, 
подрібнення ядра та ін.), необхідне кондиціювання насіння за вологістю. 
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Рисунок 8.1. Принципова сема виробництва олійної сировини 
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Оптимальною для якісного і тривалого зберігання насіння олійних культур 
вважається вологість, приблизно на 2–3% нижча за критичну, яка розрахована за 
величиною олійності насіння. Але насіння, що поступає на заводи, має вологість 
вище оптимальної. Найбільш розповсюдженим методом зниження вологості 
насіння перед його зберіганням є теплове сушіння, під час якого насіння 
нагрівається сушильним агентом. Іншим методом післязбиральної обробки 
вологого насіння є активне вентилювання. Разом з тим для нормального ведення 
технологічного процесу вологість насіння більшості олійних культур (винятком є 
насіння бавовнику, яке перед надходженням на виробництво зволожують до 10–
11%) має бути нижчою, ніж під час зберігання. Якщо вологість насіння перед 
переробкою треба зменшити, застосовують теплове сушіння або активне 
вентилювання. Для сушіння використовують шахтні, барабанні та газові 
рециркуляційні сушарки.  

Період заготування олійної сировини обмежений двома-трьома місяцями. У 
зв'язку із цим зберігання великих мас олійного насіння є складним і відповідальним 
завданням. Це ще ускладнюється тим, що вміст вологи в поступаючому насінні 
може перевищувати оптимальні значення для зберігання й переробки. 

У процесі зберігання насіння, як і будь-який живий організм, дихає. Про 
інтенсивність дихання насіння можна судити за кількістю виділеного діоксиду 
вуглецю за одиницю часу. Вміст і кількість діоксиду вуглецю в повітрі, який 
виділяється олійним насінням під час його дихання, вимірюється газоаналізатором. 

 
Вилучення чистого ядра і його подрібнення 
 
Лущення олійного насіння та відокремлення ядра від оболонки. У залежності 

від характеру та міцності зв'язку плодової або насінної оболонки з ядром всі олійні 
рослини поділяються на дві групи: 
- рослини з кожурними плодами чи насінням; 
- рослини з безкожурними плодами чи насінням. 

У кожурних плодів і насіння зовнішня оболонка не зростається з основною 
олієвмісною тканиною й, як правило, відокремлена від неї повітряною 
порожниною. 

У безкожурних плодів і насіння ядро міцно зрослося з покривними тканинами 
(з лушпинням), тому, наприклад, насіння льону переробляють без відокремлення 
оболонки від ядра. 

За технологічною термінологією, як насіннєві, так і плодові оболонки, 
називають лузгою. 

Попереднє відокремлення оболонок від ядра сприяє підвищенню олійності 
сировини, що переробляється, і підвищенню продуктивності технологічного 
обладнання, крім того, підвищується якість олії. 

Відокремлення оболонок насіння від ядра проводиться у два етапи: 
- руйнують поверхневі покривні оболонки насіння (операція шеретування); 
- отриману суміш розділяють на ядро та оболонку (чи лушпиння) – операція 

відвіювання (сепарування). 
Фізико-механічні властивості тканин олійного насіння зі зміною його вологості 

суттєво змінюються. Для лущення необхідно мати суху, неміцну оболонку та 
вологе міцне ядро. Для лущення насіння соняшнику застосовують метод удару. 
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У всіх випадках для лущення насіння доцільно використовувати одноразову 
дію робочих органів машини. 

Якість лущення насіння характеризується вмістом небажаних фракцій: 
- цілого насіння; 
- частково незруйнованого насіння (необруш); 
- зруйнованого ядра; 
- олійного пилу. 

Присутність у лущеному насінні цілого насіння та частково незруйнованого 
насіння небажана. Ще більш небажаним є наявність зруйнованого ядра і олійного 
пилу. 

За технологічними нормами, Лущене насіння може містити: частково 
незруйнованого насіння не більше 5%, зруйнованого ядра – не більше 3% від маси 
ядра. 

Оболонки видаляються, ядро надходить на подрібнення, а частково 
незруйноване і ціле насіння – на повторне шеретування. 

Наступним процесом є сепарування лущеного насіння для максимального 
відокремлення плодових і насінних оболонок від ядра за мінімальних втрат олії. 

Для видобутку олії з насіння чи ядра необхідно зруйнувати структуру клітин. 
Стінки клітин суттєво ускладнюrоть технологічні операції, що необхідні для 
вилучення олії. Кінцевий результат процесів подрібнення – переведення олії в 
клітинах насіння у форму, що доступна для подальших технологічних операцій. 

Необхідна ступінь подрібнення в традиційній технології досягається шляхом 
впливу на матеріал певних механічних зусиль. Це розколювання, розчавлювання, 
розтирання або ударні дії. Найчастіше це вплив декількох видів зусиль. 

Подрібнення пов'язане з утворенням нової більшої поверхні. Матеріал після 
подрібнення ядра чи насіння називається м'яткою і відрізняється від початкового 
насіння більшою поверхнею. Чим інтенсивніше подрібнення, тим менша кількість 
клітин залишається незруйнованими і тим більше олії буде знаходитися у вигляді 
тонких плівок на поверхні часток м'ятки. 

Якість подрібнення ядра значно залежить від вологості насіння. Структура 
клітин ядра максимально руйнується за його вологості 5,5 – 6%. М'ятку не можна 
зберігати тривалий час, оскільки ферменти клітин (ліпаза) швидко розкладають 
жири, гідролізуючи їх на гліцерин і вільні жирні кислоти та погіршуючи 
властивості олії. 

 
Пропарювання і смаження мезги 
 
Олія в м'ятці розподілена у вигляді тонких плівок на поверхні часточок 

подрібненого ядра або насіння й утримується на ній силами молекулярної 
взаємодії, величина яких перевищує тиск, який створюють преси для видавлювання 
олії. Для зменшення сил, що зв'язують олію з поверхнею м'ятки, застосовують 
волого-теплову обробку (ВТО) (підсмажування). Волого-теплова обробка 
здійснюється у спеціальних апаратах – жаровнях. Продукт, одержаний після 
волого-теплової обробки, називається мезгою. В промисловості відомі два типи 
підсмажування – вологе й сухе. 

Вологе підсмажування м'ятки сладається із двох етапів: 
- зволоження й підігрівання м'ятки (виконується в апаратах для попередньої ВТО 

– це інактиватори, або пропарочно-зволожувальні шнеки). Інтенсивне коротке 
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нагрівання м'ятки до 80–85 °С із одночасним зволоженням слугує для 
рівномірного розподілу вологи й для активації ферментних систем насіння. 
Вологість м'ятки після зволоження для соняшнику й льону не більше 8–9%; 

- висушування й нагрівання зволоженої м'ятки. Вологість мезги доводять до 
досягнення фізико-механічних властивостей, необхідних для роботи шнекового 
преса даного типу (преса, експелера, екструдера, форпреса) шляхом досягнення 
необхідного рівня денатурації білкових сполук у меззі. Специфічною 
особливістю другого періоду є сушка м'ятки в шарі висотою більше 300 мм, при 
цьому виникає явище самопропарювання. 
Сухе підсмажування полягає у висушуванні та нагріванні м'ятки до певної 

температури без попереднього її нагрівання і зволоження. Сумарна дія вологи, 
тепла і кисню повітря під час підсмажування сприяють інактивації ферментної 
системи м'ятки, яка сприяє інтенсивному протіканню гідролітичних та 
окислювальних процесів. Тому перед сухим підсмажуванням проводять 
інактивацію ферментів у м'ятці в пропарювальних шнеках інтенсивним і 
короткочасним нагріванням її до 80 – 85 °С з одночасним зволоженням. 

Уповільнюючи процес підсушки мезги, самопропарювання збільшує глибину 
позитивних технологічних змінмезги та підвищує її однорідність. Кінцева вологість 
готової мезги низька. Матеріал підсушують за температур, що поступово 
підвищуються від 80 до 105 °С. 

Готова мезга має вологість 5–6%, температуру 100–105 °С, що забезпечує 
попередній віджим олії. Для кінцевого віджиму параметри мезги мають бути більш 
жорсткими. 

Ефективність пресування (глибина віджиму олії) обумовлена параметрами 
готової мезги: 
– температурою; 
– вологістю; 
– глибиною денатурації білкових сполук, що визначають фізико-механічні 

властивості мезги. 
 
Добування олії (пресування і екстрагування) 
 
Віджим олії. На початку віджиму олії з мезги матеріал ущільняється, що 

призводить до контакту плівок олії, що розміщені на контакті (на контактуючих 
ділянках мезги). Товщина плівок олії збільшується за рахунок контакту. Олія вже 
не втримується на частках, тим більше, що загальна поверхня часток весь час 
зменшується. 

Олія починає виділятися у вільному стані. Із подальшим ущільненням мезги 
частки її деформуються, і олія починає текти не тільки з поверхні, але й 
внутрішніми капілярами часток, що деформуються. Подальше збільшення тиску на 
матеріал призводить до сплавлення часток. Цьому сприяє зростання температури 
матеріалу із-за перетворення частини технологічної енергії в теплову. У результаті 
збільшення тиску й температури пластичність мезги значно зростає, мезга перестає 
сприймати тиск, і олія майже не виділяється, хоча в середині матеріалу ще 
залишається певна кількість олії. 

Залежність між конструкцією преса й фізико-механічними властивостями 
мезги, яка пресується дуже складна. Тільки за певного співвідношення 
температури, вологи та обумовлених ними пластичних властивостей 
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підготовленого матеріалу (його капілярно-пористої структури), можливий 
максимальний віджим олії в даному пресі. Вологий матеріал не формується у 
вигляді макухи, а виходить із пресу у вигляді м'якої маси. Віджим олії практично не 
відбувається.  

Якщо мезга пересушена, то із пресу виходить не макуха, а сипкий 
несформований матеріал у вигляді борошна чи крупки.  

Температура процесу пресування суттєво впливає на віджимання олії та роботу 
преса. Максимальний тиск, що розвивається шнековими пресами, складає 25–30 
МПа. Ступінь стискання мезги, що виходить із пpecy, знаходиться в межах 2,8–4,4. 
Час пресування в пресах різних типів складає 78–225 с. Температура мезги в ході 
пресування збільшується на 15–30 °С у порівнянні з температурою мезги, що 
поступає на прес. 

На сучасних заводах застосовують шнекові преси, основними робочими 
органами яких є шнековий вал і зеєрний циліндр. Залежно від тиску, створюваного 
в зеєрному просторі, на матеріал, що пресується, а також від вмісту олії, яка 
залишається в макусі, на олійних заводах застосовують різні типи шнекових пресів. 
За призначенням вони поділяються на преси для попереднього відокремлення олії 
(форпреси), преси глибокого, або кінцевого, відокремлення олії (експелери) та 
преси подвійної дії (в одному агрегаті здійснюється попереднє і кінцеве відділення 
олії). 

Механічним способом неможливо досягти повного знежирення матеріалу, так 
як на поверхні макухи завжди залишається тонка плівка олії, що втримується 
великими поверхневими силами. Сили, що втримують олію в поверхневих плівках 
у багато разів перевищують тиск, що розвивають сучасні преси. Єдиний метод, що 
дозволяє забезпечити практично повне вилучення ліпідів (олії) з матеріалу, є 
екстракційний. 

Вимоги до розчинника для екстрагування рослинних олій (оптимальний 
розчинник): 
- повинен мати хорошу розчинну здатність відносно до олії (найголовніша 

вимога); 
- бажано щоб інші компоненти олійної сировини в ньому не розчинялись; 
- щоб розчинник і місцела негативно не впливали на обладнання та матеріал; 
- щоб розчинник повністю видалявся з місцели та шроту у вузькому 

температурному інтервалі; 
- не був шкідливим для працівників заводу; 
- не був вибухо та пожежонебезпечним; 
- був дешевим і не дефіцитним. 

 
На олійних заводах для виділення олії екстракційним способом як розчинник 

використовують бензин, а в останні роки – суміш бутан-пропану, яка за 
нормальних умов є газоподібною. 

Особливостями процесу екстракції є: 
- олійність шроту на виході з екстрактора зі збільшенням вологості матеріалу 

значно зростає; 
- матеріал низької вологості під час переміщеня в екстракторі легко руйнується й 

утворює багато дрібних часток. Це збільшує щільність матеріалу в екстракторі 
та ускладнює проникність розчинника; 
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- уміст великої кількості дрібних часток у матеріалі завжди дає серйозні 
ускладнення процесу екстракції; 

- гранулювання макухи забезпечує підвищення однорідності розмірів часток та 
більшу пористість їх в об'ємі; 

- структура гранул має кращу проникність для розчинника.  
Екстракція у своїй фізичній основі є дифузійним процесом. 
Тому рушійною силою екстракції є різниця концентрацій місцели –тобто 

розчину олії в розчиннику в середині та зовні матеріалу, який екстрагується. Під 
впливом різниці концентрацій у міцелі олія переміщується із середини матеріалу в 
зовнішній розчин до того моменту часу, поки не буде однакова концентрація в 
частці та в розчиннику ззовні частки та не зупиниться процес екстракції. 

Перенесення олії в місцелу може відбуватися молекулами, тобто шляхом 
молекулярної дифузії, і у вигляді груп молекул, або невеликих об'ємів шляхом 
конвективної дифузії. У реальних умовах процес екстракції олії відбувається 
комбінованим способом, який включає молекулярну та конвективну дифузії. 

На швидкість екстрагування впливають: величина контактних поверхонь 
розчинника й олії, що екстрагується; температура процесу; величина молекул 
розчинника й сполук ліпідів, що екстрагуються; в'язкість розчинника. 

У реальних умовах екстракції доводиться враховувати додаткові фактори. 
Наприклад, олія, що екстрагується, у матеріалі знаходиться не у вільному стані, а 
завжди втримується силами різної інтенсивності. 

Для більшості промислових установок необхідні структури матеріалів, що 
забезпечують максимальний видобуток олії. Це сирі пластівці, крупка з 
форпресової макухи, форпресові пластівці та гранули після пресів грануляторів або 
екструдерів. 

Для отримання з форпресової крупки пластівців її піддають 
високотемпературній обробці. Температура матеріалу, що поступає на екстракцію, 
повинна бути на 5 °С нижча ніж температура кипіння розчинника, і не повинна 
перевищувати 50 °С під час знежирювання бензином та нафтовим розчинником 
Нефрасом. Якщо температура матеріалу більше 50 °С, то потрібно матеріал 
охолодити.  

Екстракційний спосіб добування олії можна застосовувати як у чистому 
вигляді, так і в комбінації з форпресовим способом. Прикладом екстракційного 
способу добування олії в чистому вигляді є пряма екстракція «Сирої м'ятки» під час 
переробки сої. 

Для добування олії з насіння соняшнику і льону застосовують схему 
форпресування, тобто на першому етапі використовують преси неглибокого 
одержання олії. 

Після форпресування макуху направляють на екстракцію для остаточного 
добування олії. Щоб збільшити поверхню дотику між розчинником та подрібненою 
сировиною (макуховою крупкою), останню плющать і дістають пластини 
завтовшки 0.2–0.4 мм. 

Є два варіанти для добування олії екстракційном способом – настоювання і 
послідовне знежирювання. Під час настоювання матеріал заливають розчинником. 
Через деякий час олія переходить у розчинник та утворюється розчин (місцела), 
який потім зливають. Знежирений матеріал знову заливають чистим розчинником і 
так повторюють доти, поки не буде добута майже вся олія. 
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За послідовного знежирювання чистий розчинник безперервно надходить на 
максимально знежирений матеріал. У процесі екстракції розрізняють два періоди:  
1. Добування вільної олії, тобто тієї, що міститься на зовнішніх і внутрішніх 

поверхнях;  
2. Добування олії, яка знаходиться у незруйнованих або частково деформованих 

клітинах. Після закінчення екстракції у шроті міститься приблизно 1% олії та 
близько 40% розчинника. 
Нині екстракційний спосіб добування олії на заводах України є провідним, 

тому що забезпечує більший вихід олії, ніж під час використання пресового 
способу. 

 
Очищення (рафінація) олії 
 
Рослинна олія – складна багатокомпонентна система, в якій, крім гліцеридів, 

містяться механічні домішки та деякі інші речовини. Тому високу її якість можна 
забезпечити ретельним її очищенням. Умовно розрізняють очищення первинне і 
глибоке – рафінування. 

За ступенем очищення та цільовим призначенням рослинна олія буває 
нерафінована (очищена від механічних домішок), гідратована (очищена від 
фосфатидів), рафінована (очищена від фосфатидів, вільних жирних кислот, 
барвників), рафіновано-дезодорована (рафінована олія, очищена від ароматичних та 
смакових речовин, пестицидів і канцерогенів). 

Найпоширенішим способом очищення олії є фільтрація на спеціальних 
фільтрпресах. Перевагою цього способу є те, що він дає змогу відокремлювати 
механічні домішки, густина яких не відрізняється від густини олії. Олію 
фільтрують крізь спеціальну тканину або тканину з фільтрувальним папером у 
фільтрпресах рамного чи камерного типу. 

На олійних пресових заводах продуктивністю до 200–250 т насіння за добу 
олію очищають переважно способом подвійної фільтрації. Після відокремлення 
крупних частинок на гущеуловлювачах олія надходить на першу так звану гарячу 
фільтрацію, яка здійснюється на рамних фільтрах. Після першої фільтрації олія 
охолоджується до 20–25 °С за допомогою повітряних калориферів і знову повторно 
фільтрується на таких самих фільтрпресах. Відфільтрована й охолоджена олія 
надходить у складські ємкості для зберігання. 

Від фосфатидів олію очищають гідратацією. В олію вводять насичену пару або 
воду під час перемішування, внаслідок чого фосфатиди і білкові речовини 
зволожуються. Маючи гідрофільні властивості, білкові речовини під час гідратації 
інтенсивно вбирають воду, набухають, укрупнюються, утворюючи пластівці, які 
випадають в осад. 

Одним з поширених способів очищення олії від жирних кислот є обробка її 
слабкими розчинами лугів (NaOH). Під час взаємодії жирних кислот з лугами 
утворюються нерозчинні в олії солі – мила, які випадають в осад у вигляді 
пластівців. Щоб очистити олію від барвників, застосовують так зване адсорбційне 
рафінування. Суть його полягає в обробці олії спеціальними відбілюючими 
порошками, дрібненькі часточки яких адсорбують на своїй поверхні барвники. 

Неприємний запах і смак видаляються з олії дезодорацією. Для цього у 
спеціальних апаратах періодичної або безперервної дії крізь шар олії пропускають 
перегріту, дуже розріджену водяну пару, що в техніці називається дистиляцією. 
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Фасування і зберігання олії 
 
Олії надходять в реалізацію фасованими і нефасованими. Соняшникову олію 

рафіновану дезодоровану, кукурудзяну дезодоровану, арахісову випускають тільки 
у фасованому вигляді. 

Зберігають за температури не вище +18 °С. За температури  нижче 0 °С 
зберігання не рекомендується, тому що олія мутніє і згущується. 

Терміни зберігання олії такі: 
- фасовані у пляшки (від 500 до 1000 г.) і фляги – 4 місяці;  
- фасованої у бочки – 1,5 місяця, кукурудзяної рафінованої дезодорованої – 4 

місяці; 
- соєвої – 45 діб; 
- бавовняної – 3 місяці, оливкової і арахісової – 6 місяців;  
- гірчичної нерафінованої – 8 місяців. 

 
8.1.4. Машинно-апаратурна схема виробництва олії 

 
Лінія починається з комплексу обладнання для очищення і сушіння насіння, 

що складається з ваг, силосів, сепараторів, магнітних уловлювачів, витратних 
бункерів і сушарок.  

Наступним йде комплекс обладнання для відділення чистого ядра і його 
подрібнення (дисковий млин, аспіраційна віялка і п’ятивальцевий верстат). 

Основним є комплекс обладнання для пропарювання і смаження мезги, що 
складається з шнекових або ємкісних  жаровень. 

Провідним комплексом обладнання лінії є шнековий прес і екстраційний 
апарат. Далі йде комплекс обладнання лінії для очищення олії, що складається з 
дистиляторів, відстійників, сепараторів, фільтр-пресів, нейтралізаторів і вакуум –
сушильних апаратів. 

Завершальним є комплекс фінішного обладнання лінії, що складається з ваг, 
машин пакувальної і для укладання пачок фасованої олії в ящики. 

 
Механічний спосіб отримання соняшникової олії 
 
Серед різних технологій отримання рослинної олії важливе місце займає 

механічний спосіб отримання олії. В основі механічного способу лежить 
пресування подрібненої маси механічним шляхом. Перевагу віддають пресуванню 
в шнекових пресах, а не в гідравлічних, тому, що пресування в гідравлічних пресах 
– це процес періодичної дії і потребує великих затрат праці.  

Очищення насіння від сміттєвих домішок проводиться спеціальними 
машинами з урахуванням геометричних розмірів та аеродинамічних властивостей, 
для видалення металевих домішок використовують феромагнітне очищення за 
допомогою електромагнітних сепараторів різних марок. 

Підсушування насіння проводять за умови якщо його вологість на рівні 
критичної або більша. Оптимальною вологістю насіння олійних культур перед 
лущенням вважається така, яка на 2% менша від критичної. 

Після лущення насіння обробляється в сепараторних та пневмоочисних 
машинах з метою відокремлення ядра від плодових та насінних оболонок з 
мінімальними втратами олії. Для цього використовують аспіраційні та віяльні 
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машини, які розділяють рушанку на фракції: ядро ціле, ядро подроблене, ціле та 
недолущене насіння. Останні дві фракції направляються на повторне лущення. 

Наступним етапом є подрібнення ядра, яке суттєво впливає на вихід олії і 
продуктивність обладнання. Головне завдання цього процесу полягає у тому, щоб 
максимально зруйнувати клітинну структуру. Для цього насіння соняшнику кілька 
разів пропускають крізь вальцеві станки. На якість подрібнення значно впливає 
вологість ядра. Найкраще руйнування клітинної структури відбувається за його 
вологості 5,5–6,0%. Подрібнене ядро називається м’яткою, яку неможна довго 
зберігати, тому, що ферменти ліпідів швидко розщеплюють жири, гідролізуючи їх 
на гліцерин та вільні жирні кислоти. Від цього погіршуються, як харчові так і 
технологічні властивості олії. 

До пресу надходить вже просмажена м’ятка, тобто мезга, тривалість 
підсмажування 40–45 хвилин. Пресування проходить в шнекових пресах різного 
типу з виходом олії 35–40%. Олія після пресування містить тверді та колоїдні 
домішки, зокрема білкові речовини, фосфатиди, жиророзчинні вітаміни, які 
зменшують тривалість зберігання олії. 

Для очищення олії використовують різні способи: відстоювання, 
центрифугування та фільтрування. Очищену олію зберігають в щільно закритих 
ємкостях, без доступу повітря, вологи та світла.  

 
Хімічний спосіб отримання рослинної олії 
 
В основі цього способу покладено оброблення спеціально підготовленої 

олійної сировини органічними розчинниками. А саме макуха з пресового цеху після 
попереднього видалення олії потрапляє на дробарки (дискові та молоткові), де 
перетворюється на крупку. В деяких схемах олійний матеріал у вигляді крупки 
направляється в екстрактор. Форма частинок матеріалу у вигляді листочка 
(пластинки матеріалу товщиною приблизно 0,4 мм) дозволяє мати в екстракторах 
легкопроникну розчинником масу матеріалу. Для отримання олійного матеріалу у 
вигляді листка крупку направляють на плющильні вальці. 

Після плющильних вальців листок направляється в екстрактор. Екстрактор є 
основним апаратом екстракційного цеху, він призначений для видалення олії в 
розчинник під час протиточного контактування. В наш час в якості екстракційного 
розчинника використовують бензин (температура кипіння за атмосферного тиску 
65–68 ºС). Розчин олії в бензині називається місцелою, а знежирений матеріал 
(залишкова олійність приблизно 1%) – шротом. Крім олії в шроті міститься бензин 
(до 40%), для видалення якого шрот, що виходить із екстрактора направляється у 
випарник. Шляхом подавання пари у випарнику відганяється бензин, який у 
вигляді пари в суміші з водяною парою потрапляє в конденсатор, а шрот після 
охолодження і, якщо необхідно, зволоження відправляється на склад шроту для 
відвантаження в якості цінного кормового продукту. 

Місцела, яка виходить з екстрактора, також обробляється з метою розділення 
на олію та бензин. В деяких екстракторах (вертикальному шнековому) місцела 
виносить деяку кількість дрібної і твердої фази, яка відфільтровується до подавання 
на розділення шляхом дистиляції. 

Як правило дистиляція (теплова відгонка бензину від олії) проводиться в дві 
стадії. На стадії проміжної дистиляції під дією тепла, підведеного з парою, 
відбувається нагрівання місцели до кипіння та випаровування бензину. Пари 
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бензину виходять з апарату на конденсацію, а місцела потрапляє в кінцевий 
дистилятор, де і проходить повне видалення бензину з олії. Кінцева дистиляція 
проводиться як правило, з застосуванням вакууму, та подавання «гострої» пари. 
Суміш парів бензину та водяної пари виходить з кінцевого дистилятора на 
конденсацію, а отримана в кінцевому дистиляторі олія виводиться з нього, 
охолоджується, зважується та направляється в олієсховище.  

 
Машинно-апаратурна схема виробництва олії хімічним способом 

 
Машинно-апаратурна схема виробництва олії хімічним способом зображена на 

рисунку 8.2. 
Насіння соняшнику, попередньо зважене на вагах 1 подається на короткочасне 

зберігання в силос 2. Насіння може містити велику кількість домішок, тому його 
двічі очищають на дво – і триситових сепараторах 3 і 4, а також на магнітних 
вловлювачах 5. Домішки рослинного походження, відокремлені на сепараторах, 
збирають і використовують у комбікормовому виробництві.  

Очищене від домішок насіння зважують на вагах 6 і подають у витратний 
бункер 7, звідки вони транспортуються в шахтну сушарку 8, що складається з 
декількох зон. Спочатку насіння сушать, а потім охолоджують. У процесі 
теплового оброблення їх вологість зменшується від 9–15 до 2–7%. Температура 
насіння під час сушіння близько 50 °С, після охолодження 35 °С. Висушене насіння 
проходить контроль на вагах 9, а потім направляються в силоси 2 на тривале 
зберігання або в проміжний бункер 10 для подальшого перероблення. 

Подальше перероблення насіння полягає в максимальному відділенні оболонки 
від ядра. Цей процес передбачає дві самостійні операції: лущення насіння і власне 
відділення оболонки від ядра (сепарування). Насіння лущиться на дисковому млині 
11, куди вони надходять з проміжного бункера 10. Одержане після млина насіння, 
складається з частинок, різних за масою, формою і розмірами, в якому присутні цілі 
ядра, їх частинки, ряд різноманітних за розміром і формою частинок оболонки та 
ціле насіння – недоруш. Тому для відділення оболонки від ядра в основному 
застосовують аспіраційні віялки – повітряно-ситові сортувальні машини 12, з якої 
ядро подається в проміжний бункер 13, а всі інші частини суміші обробляються для 
відділення цілих ядер та уламків насіння соняшнику, які разом з цілими ядрами 
поступають на подальшу переробку. 

Після зважування на вагах 14 ядра соняшнику подрібнюються на 
пятивальцевому верстаті 15. Процес подрібнення може здійснюватися за один або 
два рази – попереднє і остаточне. Під час подрібнення відбувається руйнування 
клітинної структури ядер соняшнику, що необхідно для створення оптимальних 
умов для найбільш повного і швидкого добування олії з подальшим пресуванням 
або екстрагуванням.  

Продукт подрібнення – мезга – з верстата 15 надходить в жаровню 16, в якій за 
рахунок волого-теплової обробки досягається оптимальна пластичність продукту і 
створюються умови для полегшення відділення олії на пресах. Під час смаження 
вологість мезги знижується до 5–7%, а температура підвищується до 105–115 °С. 
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Рисунок 8.2. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва олії хімічним способом: 
1 – ваги; 2 – силос; 3 – двоситовий сепаратор; 4 – триситовий сепаратор; 5 – магнітні 

вловлювачі; 6 – ваги; 7 – витратний бункер; 8 – шахтна сушарка; 9 – ваги; 10 – проміжний 
бункер; 11 – дисковий млин; 12 – повітряно-ситові сортувальні машини; 13 – проміжний 

бункер; 14 – ваги; 15 – пятивальцевий верстат; 16 – жаровня; 17 – шнековий прес;  
18 – фільтр-прес; 19 – молоткова дробарка; 20 – вальцевий верстат; 21 – екстрактор;  

22 – відстійник; 23 – попередній дистилятор; 24 – кінцевий дистилятор;  
25 – ваги; 26, 27 – пакувальні машини. 

 
 
З шнекового преса 17, в який після жаровні подається мезга, виходять два 

продукти: олія, що містить значну кількість частинок ядра і тому очищається у 
фільтр-пресі 18, і макуха, що містить 6,0–6,5% олії, яку необхідно ще відділити. 
Тому надалі гранули макухи піддаються подрібненню в молотковій дробарці 19 і 
вальцевих верстатах 20, а продукт подрібнення – екстрагуванню в екстракційному 
апараті 21. Апарат має дві колони, з'єднані перемичкою, в яких розташовані шнеки, 
що транспортують частинки макухи з правої колони в ліву. Протитечією до руху 
макухи перемішуються екстрагувальна речовина – бензин, що є летким 
розчинником. У зв'язку з тим, що бензин в суміші з повітрям спалахує за 
температури близько 250 °С, на екстракційних заводах температура перегрівання 
технологічної пари не повинна перевищувати 220 °С. 

За допомогою дифузії олія добувається з розірваних клітин макухи, 
розчиненою в бензині. Суміш олії, бензину та деякої кількості частинок виходитьз 
правої колони екстрактора 21 і направляється у відстійник або патронний фільтр 
22. 
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З лівої екстрагувальної колони апарату 21 виводиться знежирений продукт, 
який називається шротом. Після вилучення з нього залишків бензину шрот 
направляється на комбікормові заводи.Очищений від твердих частинок розчин олії 
в бензині – місцелла – подається на дистиляцію. У попередньому дистиляторі 23 
місцелла нагрівається до 105–115 °С, і з неї за атмосферного тиску частково 
відганяются пари бензину. В кінцевому дистиляторі 24, який працює під 
розрідженням, з місцелли видаляються залишки бензину, і очищена олія подається 
на ваги 25. Після вагового контролю олія подається в пакувальну машину 26, а в 
машині 27 пачки фасованого масла укладаються в ящики. 
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8.2. Технологічний комплекс виробництва маргарину 
 
Маргарин це фізично-хімічна система, один з основних компонентів якої – 

вода (дисперсна фаза) – розподіляється в іншому – маслі (дисперсійне середовище) 
– у вигляді найбільших часточок, утворюючи емульсію типу «вода в маслі». 

Назва з'явилася в 1813 році, коли Мішель Ежен Шеврель відкрив "маргаринову 
кислоту". Існувала думка, що маргаринова кислота є однією з трьох жирних кислот 
(які в своїй комбінації формують більшість тваринних жирів), олеїнової кислотою 
або стеариновою (октадекановою) кислотою. У 1853 році німецький хімік 
Вільгельм Хайнц виявив, що ця "маргаринова кислота" насправді просто була 
сумішшю стеаринової (октадеканової) кислоти з раніше невідомою пальмітиновою 
(гексадекановою) кислотою. Сьогодні маргариновою кислотою називають одну з 
карбонових кислот. 

У 1860–х французький імператор Наполеон III запропонував винагороду тому, 
хто зробить хороший замінник вершкового масла, орієнтований на споживання 
збройними силами і нижніми класами населення. Французький хімік Іполит Меже-
Мур'є винайшов спосіб каталітичного затвердіння рідких жирів (рослинних жирів, 
або жирів морських тварин), і назвав отриманий продукт "олеомаргарін" (назва 
потім була скорочена до назви продукту "маргарин"). 

Слово маргарин тепер є загальним терміном для позначення будь-якого 
продукту із спектру широко схожих їстівних олій. Олеомаргарін також іноді 
скорочують до "олео". 

За складом, властивостями та харчовою цінністю маргарин – це високоякісний 
харчовий продукт, рівноцінний вершковому маслу. До його складу входять 
гідровані рослинні олії та гідрований китовий жир, молоко, сіль, цукор, 
фосфоліпіди та емульгатори.  

У маргарині міститься: жиру 39–84%, води 16–61%, білка 0,3–0,5%, вуглеводів 
0,7–1%, мінеральних речовин 0,3–0,5%. Енергетична цінність 100 г маргарину 545–
744 ккал. 

Маргарин має високу засвоюваність (94–97%) завдяки низькій температурі 
плавлення (17–38 ° С) і структурі у вигляді високодисперсної емульсії жиру і води. 

Біологічна цінність маргарину визначається вмістом в ньому поліненасичених 
жирних кислот, фосфатидів, вітамінів А і Е. Маргарин за своїми харчовими 
властивостями, хімічним складом, засвоюваністю і біологічною цінністю, не 
поступається вершковому маслу і перевершує тваринні жири. 

Стійкість маргарину в процесі обробки, зберігання та споживання обумовлена 
наявністю емульгаторів – речовин з поверхнево активною здатністю, які 
стабілізують емульсію «вода в маслі».  

Маргарин використовують в хлібопекарській та кондитерській промисловості, 
кулінарії, у виробництві харчових концентратів, а також для безпосереднього 
вживання в їжу. 

Промислове виробництво маргарину в країнах Центральної Європи почалось у 
1920–х роках.  

В процесі гідрогенізації олії перетворюються з рідкого стану у твердий жир, 
який називають гідрогенізованим жиром або саломасом. 

Сутність процесу гідрогенізації – радикали ненасичених жирних кислот і 
гліцеридів рідких жирів, приєднуючи за певних умов водень за місцем подвійного 
зв'язку, переходять у високомолекулярні насичені жирні кислоти. Наприклад, рідка 
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олеїнова кислота, що має температуру топлення 14 °С, перетворюється у тверду 
стеаринову кислоту, температура топлення якої 70 °С:  

 
СН3(СН2)7СН = СН(СН2)7СООН + Н2(СН3(СН2)16СООН 

 
Харчова цінність жирів визначається калорійністю, засвоюваністю організмом 

та специфічною фізіологічною дією. 
Жири є найбільш важливим компонентом їжі людини. На їхню частку 

припадає приблизно 1/3 калорій, які надходять до організму з їжею. Калорійність 
жирів залежить від хімічного складу: в середньому 1 кг жиру становить 9300 ккал, 
або 39 МДж, причому чим більше в жирі вуглецю та водню, тим вище його 
калорійність. 

До складу жирової фази м'яких маргаринів входять гідровані жири (саломаси), 
рідкі та тверді рослинні олії, переетерифіковані жири, калорійність яких 
коливається від 39,5 до 41 МДж. Відповідно, калорійність м'якого маргарину є 
досить значною і становить (на 100 г продукту): для низькокалорійних – не менше 
360ккал, середньокалорійних – не менше 450 ккал, висококалорійних – не менше 
650ккал . 

Відомо, що жири не розчиняються у воді та травних соках. Виявлено, що 
шлунковий сік діє тільки на жири, які знаходяться у стані емульсії, а великі за 
розміром жирові частки погано обробляються ним, тому недостатньо засвоюються 
організмом. 

Вважають, що ацилгліцерини більшості жирів у кишечнику під впливом 
ферментів та інших складових частин травних соків, які виділяються залозами, 
розщеплюються до гліцерину та жирних кислот і тільки тоді засвоюються стінками 
кишечнику. Причому гліцерин, як водорозчинний, засмоктується стінками 
безпосередньо, а жирні кислоти – тільки у вигляді розчинної у воді нестійкої 
комплексної сполуки жирних і жовчних кислот. Потім гліцерин та жирні кислоти 
знову утворюють ацилгліцерини нейтрального жиру, який у вигляді емульсії 
лімфатичною системою надходить у кров, а далі – в запасну жирову тканину. 

Виявляється, що високодисперсні емульсії нерозщепленого жиру з частками 
розміром не більше 0,1мкм здатні без попереднього розщеплення засмоктуватися 
стінками кишечнику, лімфатичною системою переходити у кров та утворювати 
жирові відкладення в організмі. 

Таким чином, для кращого засвоювання жиру необхідно, щоб він мав здатність 
легко утворювати тонкодисперсні емульсії. Диспергування та емульгування жиру 
полегшується в тому разі, коли він знаходиться у травній системі в рідкому стані. 
За цих обставин м'які маргарини краще засвоюються організмом, ніж тверді 
брускові маргарини. 

За сучасними уявленнями, харчовий жир є не тільки концентрованим 
джерелом енергії, але й носієм незамінних для людини жирних кислот і 
жиророзчинних вітамінів. 

Фізіологічна роль незамінних поліненасичених жирних кислої полягає в тому, 
що вони є попередником або елементом ліпідних структур клітини – біомембран, 
які забезпечують злагодженість обмінних процесів в організмі. 

З іншого боку, поліненасичені жирні кислоти є матеріалом для синтезу в 
організмі циклічних перекисів арахідонової кислоти (так званих простагландинів), 
які регулюють усі процеси життєдіяльності на клітковому рівні. 
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Поліненасичені жирні кислоти не синтезуються в організмах ссавців і людини. 
Дієнові та трієнові кислоти, необхідні для синтезу названих вище похідних 
арахідонової кислоти, організм повинен одержувати з їжею, тобто жир повинен 
виконувати свою пластичну функцію. 

Слід зазначити, що найбільш ефективними, з фізіологічної точки зору, є 
ненасичені жирні кислоти, які містять перший подвійний зв'язок між третім і 
четвертим вуглецевими атомами – так звані омега-3-жирні кислоти. До них 
відносять ліноленову, ейкозапентаєнову та докозагексаєнову кислоти. 

Позитивно впливають на людський організм і омега-6-жирні кислоти: 
лінолева, гамма-лінолева і арахідонова . 

 
8.2.1. Характеристика сировини, напівфабрикатів і продукції 

 
Основою маргарину є саломас – гідрогенізований (рідкі рослинні олії, 

перетворені хімічним шляхом у тверді жири) жир у вигляді сала білого кольору з 
неявно вираженим запахом, температурою плавлення 31–34 °С. 

Саломаси поділяють на чотири марки:  
1. Саломас для маргаринової продукції, виготовлений з олії, має температуру 

плавлення 31–34 °С, твердість 160–320 г/см (за замовленням виготовляють 
саломас цієї марки з температурою топлення до 27° С, твердістю до 80 г/см і з 
температурою топлення 40–43 °С і твердістю 300–500 г/см);  

2. Саломас для маргаринової продукції з суміші олії і тваринних топлених жирів у 
співвідношенні відповідно 60–80% і 20–40% має температуру топлення 32–36 
°С, твердість 160–320 г/см;  

3. Саломас для кондитерського жиру, має температуру топлення 35–37 °С, 
твердість 550–750 г/см, його використовують для виготовлення шоколадних 
виробів, цукерок, харчових концентратів;  

4. Саломас для виробництва твердого кондитерського жиру для жирової глазурі, 
виготовляють методом переетерифікації, має температуру топлення 42–45 °С, 
твердість 800–1000 г/см. 
Для виробництва маргаринової продукції використовують також універсальні 

суміші, які складаються з саломасу марки 1 різної твердості та олії у різних 
співвідношеннях. 

Переетерифікація – це технологія одержання складних ефірів переміщенням 
залишків жирних кислот від молекул рідкого жиру до молекул твердого жиру або 
всередині молекули тригліцериду. Наприклад, від триолеїну залишок олеїнової 
кислоти переміститься у тристеарин, а на звільнене місце стане залишок 
стеаринової кислоти, тобто вони поміняються місцями. Від такого переміщення 
утворюються змішані тригліцериди (триолеїн-стеарин) мазкої або твердої 
консистенції. 

Переетерифіковані жири виготовляють із сумішей саломасу, олії і пальмового 
жиру (марка 1), із суміші саломасу, тваринних топлених жирів і олії (марка 2). 
Залежно від рецептури температура топлення переетерифікованих жирів 
коливається в межах 17–35 °С, твердість – 30–130 г/см. 

Саломас буває рослинний, одержуваний з рослинних олій (соняшникова, 
бавовняна, соєва, ріпакова та ін., саломаси, переетерифіковані жири, вершкове 
масло, універсальні жирові суміші, кокосова, пальмоядрова, пальмова олії, 
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пальмовий стеарин, пальмітин бавовняної олії), та тваринний, що виробляється з 
рідких жирів морських тварин (китів) і риб. 

Всі жири, що входять до складу маргарину, обов'язково попередньо рафінують, 
дезодорують до повного «знеособлення» за кольором, смаком і запахом. 

У маргарин вводять коров'яче молоко натуральне або сухе для надання йому 
молочного смаку та аромату вершкового масла. Маргарин, приготований з 
додаванням води, називають «безмолочним», а з додаванням вершкового масла – 
«вершковим». Молоко і воду використовують для створення водно-молочної фази. 
Для покращення смаку і запаху додають ароматизатори, які утворюються у 
сквашеному молоці та у вигляді окремих сполук: діацетил, або суміш його з 
масляною кислотою, гамманоналактон, цитринову, ванільну есенції, ароматизатор, 
топлене вершкове масло тощо. 

Смакові добавки та барвники (β–каротин, аннато та ін.) формують смак і колір 
маргарину. Смакові властивості залежать від цукру, солі, лимонної кислоти, какао 
порошоку і ваніліну (тільки в шоколадному), а біологічна цінність – від вітамінів А, 
Е, фосфатидного концентрату, рідких олій тощо. 

Емульгатори сприяють утворенню стійкої молочно жирової емульсії 
маргарину. Консерванти перешкоджають розвитку мікроорганізмів і псування 
продукту. Емульсія створюється за допомогою традиційних емульгаторів 
(моногліцерид стеаринової кислоти, дигліцерид стеаринової кислоти, суміші моно- 
і дигліцеридів стеаринової кислоти та фосфоліпідів), а також нових емульгаторів і 
добавок на основі поверхнево активних речовин: ефіри діацетилової кислоти, ефіри 
молочної кислоти і моногліцеридів (лактоефіри), гідрат моногліцеридів та ін.  

В основі класифікації маргарину лежать наступні ознаки: 
- за призначенням маргарин ділять на бутербродний, столовий, для промислової 

переробки; 
- за якістю – столовий маргарин поділяють на вищий і 1–й сорти; 
- за консистенцією – твердий брусковий, м'який наливний, рідкий. 
- за масовою часткою жиру – висококалорійний (80–82%), із зниженою жирністю 

(65–72%), низькокалорійний (40–60%).  
До низькокалорійного маргарину відносяться також пасти-спреди. 
 

8.2.2. Стадії технологічного процесу 
 

Стадії технологічного процесу виробництва брускових і м'яких маргаринів 
безперервним або періодичним способом: 
- підготовка жирової сировини; 
- підготовка емульгаторів та інших нежирових компонентів; 
- підготовка молока; 
- приготування емульсії; 
- отримання маргарину, переохолодження, кристалізація маргаринової емульсії. 

Механічна (пластична) обробка маргарину; 
- фасування, упаковка, штабелювання готової продукції. 

Виробництво брускових і м'яких маргаринів наведено на принциповій схемі 
(рисунок 8.3) та складається з наступних етапів: 
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Рисунок 8.3. Принципова схема виробництва маргарину 
 
 
Підготовка рослинних олій, жирів і вершкового масла 
 
Рафіновані дезодоровані жири і масла зберігають у баках жиро-сховища 

окремо за видами не більше 24 год. Температура зберігання твердих жирів і масел 
повинна бути на 5–10 °С вище температури їх плавлення. Для запобігання 
окислення рафінованих дезодорованих масел і жирів рекомендується їх зберігати в 
атмосфері інертного газу – азоту або діоксиду вуглецю. 

Вершкове масло звільняють від тари і завантажують у камеру з плавильним 
конусом. Температура розплавленого вершкового масла повинна бути в межах 40–
45 °С. Однорідність консистенції розплавленого масла підтримується за допомогою 
мішалки або насоса шляхом рециркуляції. 

 
Підготовка емульгаторів 
 
Для рівномірного розподілу і підвищення ефективності дії емульгаторів 

дистильовані моногліцериди розчиняють в рафінованому дезодорованому 
рослинному маслі в співвідношенні 1:10 за температури 80–85 °С. У цей же розчин 
за температури 55–60 °С додають м'які моногліцериди, після чого за необхідності 
вводять фосфатидний концентрат в кількості, яка передбачена рецептурами. 
Комплексний емульгатор, який застосовується замість композиції моногліцеридів, 
розчиняють в рафінованій дезодорованій олії у співвідношенні 1:15 за температури 
65–75 °С. Якщо використовують імпортний емульгатор, то його розчиняють у 
рафінованій дезодорованій олії у співвідношенні 1:10 за температури 48–55 °С. 

 
 
 
 

Підготовка 
молока 

Приготування 
емульсії 

Отримання маргарину, 
переохолодження, кристалізація 

маргаринової емульсії. Механічна 
(пластична) обробка маргарину 

Фасування, пакування маргарину 

Підготовка емульгаторів 
та інших нежирових 

компонентів 

Підготовка 
жирової сировини 
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Підготовка барвників, вітамінів, ароматизаторів 
 
Для додання м'якому маргарину кольору застосовують масляні розчини 

натурального бета-каротину, виділеного з моркви, гарбуза, пальмової олії, 
мікробіологічного бета-каротину, барвників куркуми і насіння аннато. Барвники і 
вітаміни розводять у дезодорованому рослинному маслі. Ароматизатори вводять 
безпосередньо в жирову або водно-молочну фази маргарину. 

 
Підготовка лимонної кислоти і водорозчинних ароматизаторів 
 
Лимонну кислоту використовують у вигляді 1–10% водного розчину, в який 

одночасно вводять водорозчинні ароматизатори. 
 
Підготовка солі, цукру, консервантів і крохмалю 
 
Сіль використовують у вигляді насиченого розчину 24–26% концентрації. 
Цукор або підсолоджувачі використовують під час виробництва десертних 

м'яких маргаринів у вигляді водного розчину 30% концентрації. 
Консерванти (бензойну, сорбінову кислоти, бензоат натрію) використовують в 

низькожирних м'яких маргаринах при введенні молока, особливо в літній період і 
за підвищених температур зберігання. Консерванти розчиняють у воді в 
співвідношенні 1:2. 

Крохмаль спочатку розчиняють у холодній воді у співвідношенні 1:2, потім 
заварюють гарячою водою до співвідношення 1:20, витримують 30 хв, 
охолоджують і передають у витратну ємність. 

 
Підготовка молока і вторинних молочних продуктів 
 
Молоко коров'яче цільне пастеризують, а потім охолоджують до температури 

23–25 °С. 
Сквашування молока здійснюють біологічним шляхом або кислотною 

коагуляцією. 
Під час використання сухого молока його розбавляють водою з розрахунку 

отримання не менше 8,5% знежирених сухих речовин у готовому розчині. 
В разі використання вторинних молочних продуктів їх розчиняють під час 

перемішування у воді у співвідношенні 1:3 – для сухої молочної сироватки; 1:6 – 
для сироваткових білкових концентратів (КСБ). Отримані розчини нагрівають до 
температури 85–90 °С і 60–65 °С відповідно, витримують протягом 30 хв, 
охолоджують і подають у витратні ємності на виробництво. 

 
Приготування емульсії 
 
Компоненти маргарину відповідно до рецептури змішують у вертикальному 

циліндричному змішувачі, в якому відбувається також попереднє емульгування. В 
змішувачі знаходиться гвинтова мішалка з частотою обертання 59,5 об/хв. До 
корпусу змішувача прикріплені відбійники, які не дозволяють суміші 
закручуватися за ходом обертання. Змішувач оснащений водяною сорочкою. 
Продукт надходить через штуцер і виходить через спускний патрубок. Груба 
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емульсія із змішувача надходить у емульгатор відцентрового типу, робочим 
органом якого є два обертових і два нерухомих диска, в простір між якими 
надходить емульсія. Диски обертаються зі швидкістю 1450 об./хв., забезпечуючи 
інтенсивне диспергування емульсії до розміру частинок діаметром 6–15 мкм. 

Після емульгатора маргаринова емульсія, пройшовши через зрівняльний бак з 
насосом високого тиску, подається в переохолоджувач, який є одним з основних 
апаратів для отримання маргаринової продукції та забезпечує емульгування, 
охолодження і механічну обробку емульсії. Переохолоджувач складається з 
декількох однакових циліндрів – теплообмінників, що працюють послідовно. 

Блок циліндрів трисекційного переохолоджувача встановлений у верхній 
частині апарата, кожен з циліндрів являє собою теплообмінник типу "труба в трубі" 
з теплоізоляцією. Перша внутрішня труба є робочою камерою, в якій розташований 
порожнистий вал, куди подається гаряча вода для запобігання налипання 
маргаринової емульсії. На валу закріплені дванадцять ножів, вал обертається з 
частотою 500 об/хв. Простір між другою і першою трубою займає випарна камера 
для охолоджуючого агента – аміаку, який подається системою трубопроводів. 
Маргаринова емульсія, охолоджуючись, кристалізується на поверхні внутрішньої 
труби і знімається ножами. Температура емульсії на виході з третього циліндра 12–
13 °С. 

Потім емульсія надходить у кристалізатор, де їй надаються необхідні 
кристалічна структура, необхідна твердість, однорідність і пластичність, необхідні 
для фасування маргарину. Основними вузлами кристалізатора є фільтр-
гомогенізатор і три секції – конічна і дві циліндричні, в яких маргарин повільно 
рухається до конічної насадки і потім в фасувальний автомат. Компенсуючий 
пристрій забезпечує дискретну подачу маргарину на фасування. Температура при 
цьому підвищується до 16–20 °С за рахунок теплоти кристалізації. 

Під час охолодження маргаринової емульсії відбувається складний процес 
кристалізації і рекристалізації тригліцеридів жирової основи маргаринів, що 
визначає найважливіші якісні показники готової продукції – консистенцію, 
пластичність і температуру плавлення. 

За високих температур м'які маргарини представляють собою суспензію 
твердих тригліцеридів у рідких і характеризуються невеликим вмістом твердої фази 
в жирових основах. Зі зниженням температури найменш розчинні високоплавкі 
тригліцериди починають виділятися у вигляді кристалів і вміст твердої фази 
збільшується. Під час охолодження маргаринової емульсії протікає складний 
процес кристалізації, в основі якого лежать явища поліморфізму, пов'язані з 
переходом менш стійких (метастабільних) низькоплавких кристалічних а-форм 
через проміжні ромбічні Р-форми до стійких (стабільних) високоплавких 
кристалічним модифікаціям. У м'яких маргаринах кристали жиру зазвичай присутні 
в Р-формі. Перехід в Р-форму негативно впливає на структурно-реологічні 
властивості м'яких маргаринів через утворення великих кристалів з більш щільною 
структурою молекул, з високою температурою плавлення і щільністю. Для 
забезпечення однорідної пластичної структури м'яких маргаринів емульсію після 
глибокого охолодження піддають інтенсивному перемішуванню і тривалій 
механічній обробці. Кристалізація маргаринової емульсії в поєднанні з механічною 
обробкою призводить до виникнення дрібнодиспергованих кристалів твердої фази, 
які утворюють в рідкій фазі коагуляційні структури. При цьому тверда і рідка 
фракції жирової основи м'яких маргаринів розподіляються рівномірно, і готовий 
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продукт не втрачає текучості при наливанні в коробочки з полімерних матеріалів, 
набуває пластичну консистенцію, що зберігається тривалий час за температур 5–7 
°С. Порушення режимів кристалізації й охолодження призводить до браку 
маргаринів, які неможливо усунути механічною обробкою. 

Отриманий таким чином маргарин подається до балансової ємності 
розливально-пакувального агрегату, який дозує (150–500 г) і розфасовує маргарин в 
стаканчики з полімерних матеріалів (полістирол, поліпропілен), запаює 
металізованими кришечками. 

Для виробництва низькожирних маргаринів необхідно більш сильне 
емульгування, яке досягається шляхом рециркуляції емульсії. Під час рециркуляції 
необхідно уникати потрапляння повітря в емульсію. У виробництві молочних 
низькожирних маргаринів особливу увагу приділяють інтенсивності 
перемішування. У разі надмірного емульгування може відбутися реверсія фази і 
емульсія буде зруйнована. Крім цього, особлива увага приділяється правильності 
підбору складу жирової і водно-молочної фаз, кількості та типу емульгатора, 
суворому дотриманню технологічного режиму. Технологія виробництва перед 
стадією фасування передбачає стадію декристалізації, необхідну для того, щоб 
низькожирний продукт на стадії фасування під час розливання мав напіврідку 
пастоподібну консистенцію. Для цього застосовують декристалізатори, що 
руйнують кристалічну структуру продукту з метою утворення дрібнокристалічної 
структури і блискучої поверхні продукту. 

 
8.2.3. Машинно-апаратурна схема виробництва маргарину 
 
Виробництво м'якого маргарину включає такі основні стадії: емульгування, 

теплова обробка, охолодження, пластифікація, кристалізація, пакування готового 
продукту. 

Для одержання дрібнодисперсної емульсії м'яких маргаринів, у тому числі й 
низькокалорійних, для змішування компонентів застосовують високошвидкісні 
мішалки з частотою обертання 11,7–21,7 с-1, насоси-емульсатори, а також 
гомогенізатори, які забезпечують обробку емульсій під тиском 0,2–1,0 МПа. 

Після попереднього емульгування маргаринову емульсію подають на 
переохолодження, де холод витрачається на зниження її температури і компенсацію 
прихованої теплоти кристалізації, а потім емульсія надходить на подальше 
диспергування в агрегаті механічної обробки (декристалізаторі). 

Для одержання пластичного маргарину необхідно забезпечити максимальне 
відведення тепла на кінцевій стадії – в останньому циліндрі переохолоджувача. 
Зниження температури на цій стадії повинно становити не менше 20% від 
загального температурного градієнта.  

Найбільшого поширення набув витискувальний переохолоджувач безперервної 
дії. Він складається з таких основних вузлів: пристрій для охолодження емульсії, 
який включає комплект охолоджуючих циліндрів і камеру для випаровування 
аміаку, пристрій для пластифікації і кристалізації, а також систему подачі та 
відведення маргаринової емульсії та холодильного агента. 

На рисунку 8.4 наведено машинно-апаратурну схему виробництва м'яких 
маргаринів на лінії фірми «Camtack». 
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Підготовлені жирові компоненти – темперовані саломас та рослинні олії – з 
ємкостей 11, розчин емульгатора з ємкості 4 і барвник з бака 5 насосами 3 
передають до приймального бака на автоматичні ваги 8. Водорозчинні компоненти 
– молоко, розчини цукру і солі – з ємкості 1 і воду з ємкості 2 подають у бачок 9 
системи автоматичного дозування. Інші жиро- і водорозчинні добавки з ємкостей 6 
і 7 передають насосами-дозаторами 10 у приймальні бачки на ваги. 

Зважені компоненти жирової і водно-молочної фаз насосами 3 передають до 
змішувача 24, де протягом 5–10хв відбувається їх змішування. Для підвищення 
ступеня дисперсності емульсію піддають рециркуляції в системі протягом 5–10 хв 
за допомогою відцентровою насоса-емульсатора 25. Зі змішувача 24 маргаринова 
емульсія подається через подвійний фільтр 23 у пастеризатор 20, у якому вона 
автоматично нагрівається гарячою водою до 85–90 °С, а далі охолоджується 
холодною водою до 40–45 °С. Пастеризована маргаринова емульсія насосом 
високого тиску 19 спрямовується до чотирициліндрового витискувального 
охолоджувача 17. 

Для того щоб під час охолодження запобігти утворенню великих кристалів, 
переохолоджена маргаринова емульсія зазнає пластифікації шляхом додаткової 
механічної обробки у двоциліндровому декристалізаторі 18. У початковий період 
роботи, доки ще не встановився стабільний режим, маргаринова емульсія після 
декристалізатора спрямовується у систему 21–22 вторинної обробки, з якої насосом 
3 повертається до змішувача 24. 

Після стабілізації режиму емульгування та охолодження маргарин надходить 
до розподільного пристрою 16, де поділяється на два паралельних потоки, а далі 
через фільтри-структуратори 15 надходить у кристалізатори 14. З них 
напівзастиглий, але все ще рухливий маргарин подається до фасувальних автоматів 
13, куди одночасно подаються стаканчики та кришки. Надлишок маргарину 
відводиться до системи 21–22 вторинної обробки, звідки розплавлена емульсія 
передається до змішувача 24. 

Стаканчики з полівінілхлориду місткістю 250г наповнюються маргарином, 
щільно закриваються кришками і конвеєром спрямовуються до пакувального 
автомата 12. Автомат знімає стаканчики з маргарином з конвеєра, складає їх по 36 
штук у картонні короби, які передаються до складу готової продукції. 

Машинно-апаратурну схему виробництва м'якого маргарину на лінії фірми 
«Schröder» наведено на рисунку 8.5. 

Жирові та водно-молочні компоненти м'яких маргаринів дотуються за 
допомогою мікропроцесорної техніки за спеціальною програмою в автоматичному 
режимі. Рафіновані дезодоровані жири та олії, розчин барвника з підготовчого 
відділення і масляний розчин емульгаторів з ємкості 6 через фільтр 4 насосом 5 
подаються до ємкості 1 на автоматичні ваги для жирових компонентів. Молоко 
пастеризоване, розчини цитринової кислоти і цукру, вода після відповідної 
підготовки та насичений розчин солі концентрацією 24–26% з ємкості 3 через 
фільтр 4 насосом 5 подається до ємкості 2 на вагах для зважування водно-молочної 
фази. Усі компоненти жирової та водно-молочної фаз зважуються у кількості, 
передбаченій рецептурою, і насосом 5 послідовно спрямовуються до змішувача 7. 
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При цьому перший компонент водно-молочної фази подається до змішувача 
тільки після того, як туди надійшли один або два жирових компоненти і розчин 
емульгатора. Подача до змішувача всіх компонентів жирової і водно-молочної фаз 
повинна закінчуватись одночасно або так, щоб останньою зливалась одна з водних 
складових. Після завершення зважування до змішувача вручну вводять жирові та 
водні добавки (ароматизатори, вітаміни тощо). Усі компоненти мішалкою старанно 
перемішують у змішувачі 7 за температури 39–43 °С. Підготовлена емульсія зі 
змішувача 7 насосом-емульсатором 5 перекачується у видатковий змішувач 8, з 
якого однорідна емульсія потрапляє у трициліндровий насос високого тиску 9 і під 
тиском 1,0–5,0 МПа подається до пастеризатора 10, де пастеризується за 
температури 80–85 °С і далі охолоджується в ньому до 39–43 °С. Температура 
нагрівання підтримується автоматичним пристроєм регулювання. Доки не 
стабілізується режим роботи пастеризатора, емульсія надходить у зворотній бак 12, 
звідки насосом 7 подається до змішувача 8. 

З пастеризатора маргаринова емульсія потрапляє до комбінатора 11 – 
пристрою, що складається з трьох охолоджуючих циліндрів та одного циліндра для 
додаткової механічної обробки, – де охолоджується до температури 10–13 °С 
внаслідок випаровування рідкого аміаку за температури 10–20 °С. У циліндрі для 
додаткової обробки в процесі інтенсивною перемішування здійснюється 
перекристалізація маргарину з виділенням прихованої теплоти кристалізації і 
відповідним підвищенням температури на 2–3 °С. Далі маргарин через 
кристалізатори 15 потрапляє на фасувальні автомати 14, де наливається у 
стаканчики з полівінілхлориду місткістю 250 г. Стаканчики і кришки подаються на 
фасувальні автомати вручну.  

Наповнені та закриті кришкою стаканчики транспортуються конвеєром до 
пакувальних автоматів 13, які виконують формувально-пакувальну та 
обандеролювальну операції. 

Надлишок продукту, який не потрапив до фасувальних машин, відводиться 
через буферний пристрій до зворотного бака 12, там розплавляється до 
температури не нижче 40 °С і насосом 5 передається до видаткового змішувача 7. 

Для підтримки необхідного температурного режиму у трубопроводах та 
апаратах лінії вода температурою 25–30 °С з підігрівачів 2 подається в оболонку 
кристалізатора і циліндр додаткової механічної обробки комбінатора. Ножові вали 
охолоджуючих циліндрів комбінатора підігріваються водою з температурою 40–
50ºС, що запобігає утворенню застиглого продукту на валах у місцях кріплення 
ножів. Водою температурою 60 °С зігрівають трубопроводи подачі розчину 
емульгаторів, усі зворотні трубопроводи, оболонки бака вагів жирової фази. 
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8.3. Технологічний комплекс виробництва спредів 
 
Комбіноване масло або спред – харчовий жировий продукт (емульсія типу 

"Вода в жирі"), що складається з молочного та рослинного жиру з масовою часткою 
загального жиру від 50% до 85% і в якому частка молочного жиру не менша ніж 
25% від загального жиру, з щільною або м'якою консистенцією з (без) додаванням 
харчових добавок, наповнювачів і вітамінів. 

Вперше комбіноване масло виготовлене в 1969 р в Швейцарії. 
Масло з частковою заміною молочного жиру на рослинні олії виготовляють в 

багатьох країнах світу, у тому числі і в Україні. 
Підбір жирової основи повинен забезпечувати оптимальний вміст і 

співвідношення поліненасичених жирних кислот, концентрацію – до 8% або повну 
відсутність транс-ізомерів жирних кислот і незначну кількість холестерину. 

Заборонено у назві спредів вживати слово «Масло» безпосередньо або у 
словосполученнях. 

Спред – це смачний, поживний та корисний продукт на основі рослинних і 
молочних жирів. Його назва походить від англійського дієслова to spread, що в 
перекладі означає «намазувати». В Європі та США спредом часто називають усе, 
що можна намазати на хліб: джем, мед, арахісове та вершкове масло. У нас цей 
продукт ще називають легким або рослинно-вершковим маслом. Різновидами 
спредів є рослинно-вершкові суміші та молочно-рослинні пасти, які відрізняються 
одна від одної вмістом молочного жиру. Якщо у спреді доля молочного жиру має 
бути не менше 25%, то у сумішах його процент має становити не менше 10%, а в 
пастах – не більше. 

В спредах, на відміну від маргарину, законодавчо обмежено кількість 
шкідливих для людського організму трансжирів, вживання яких збільшує ризик 
розвитку діабету, зниження працездатності організму та призводить до 
послаблення імунної системи. Нормована законодавством масова доля трансжирів 
у спредах не перевищує 8%.  

Основна відмінність спреду від вершкового масла, це добавка рослинних жирів 
у різних пропорціях. Також спреди діляться на три види залежно від складу 
сировини, і ще на кілька видів залежно від жирності. Загалом, якщо порівнювати 
спред, все з тим же маргарином, то безумовно він не тільки більш прийнятний для 
вживання, він є менш калорійним за вершкове масло та має схожий смак.  

Дуже важливо, який склад рослинних жирів, використаних для виготовлення 
спредів. Жири із суміші пальмової та кокосової олій майже не містять транс-
ізомерів і можуть бути використані в поєднанні з молочним жиром. А ось ці ж 
жири в суміші з гідрованними рослинними оліями вже містять від 16–26% транс-
ізомерів. Є також штучні аналоги молочного жиру. Такі жири містять всього 6–7% 
транс-ізомерів. 

Активно розробляються рецептури комбінованих жирових продуктів – спредів 
у яких молочний жир замінено жиром немолочного походження. 

 
8.3.1. Характеристика сировини, напівфабрикатів і продукції 

 
Основними складовими рецептури спредів є ліпіди, ПАР (емульгатори) та 

вода. Частка жирів повинна бути не менше 50 %. Зазвичай, склад спреду формують 
таким, що продукт легко розмазується, навіть після охолодження. 
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У технологіях спредів додавання рослинних олій у знежирене молоко 
здійснюють шляхом диспергування попередньо одержаної грубої емульсії за 
допомогою спеціального обладнання – емульсора – або шляхом багатократної 
рециркуляції підігрітої до температури плавлення жирового компонента суміші 
його зі знежиреним молоком. Технологія спредів не потребує ефективного 
диспергування олій та 100%-ї стійкості отриманих молочно-рослинних емульсій. 
Стабільні молочно-рослинні емульсії, зазвичай, отримують із додаванням 
поверхнево-активних речовин та за допомогою ефективної механічної дії. 

Відомо, що харчові жири відрізняються неоднаковою стійкістю під час 
зберігання, що визначається їх жирнокислотним складом, вмістом і 
співвідношенням різноманітних супутніх речовин і добавок, тому наявність у 
спредах різних жирів з відмінною стійкістю до окислення створює певні проблеми 
під час їх зберігання. 

Основною сировиною є: молоко натуральне, пастеризоване, знежирене, 
вершки, сухе цільне і знежирене молоко, жир молочний, масло з коров’ячого 
молока (вершкове і топлене), рослинне масло (соняшникове, кукурудзяне, соєве, 
арахісове, бавовняне, оливкове, гірчичне, ріпакове, пальмове, пальмоядрове, 
кокосове), олеїн пальмовий, стеарин пальмовий, тверді рослинні жири та жирові 
композиції, замінники молочного жиру. 

Вся жирова сировина рослинного походження повинна бути рафінована і 
дезодорована.  

Допоміжною сировиною є: смако-ароматичні харчові добавки, емульгатори, 
стабілізатори, консерванти і фарбники, дозволені для вживання в харчових 
продуктах 

Розрізняють декілька видів спредів. 
– Спред солодковершковий виробляється з пастеризованих натуральних вершків 

та (або) продуктів перероблення коров'ячого молока, масла з коров'ячого 
молока, масла топленого та рослинних жирів або їх композицій (кислотність 
плазми не більше ніж 23°Т, рН – 6,25). 

– Спред кисловершковий виробляється з використанням чистих культур 
молочнокислих бактерій та (або) харчових кислот, ароматизаторів (кислотність 
плазми від 26 до 55°Т, рН – від 6,10 до 4,50). 

– Спред солоний виробляється з додаванням кухонної солі (масова частка 
кухонної солі повинна бути не більше ніж 1,5%). 

– Спред з наповнювачами виробляється з додаванням наповнювачів. 
За органолептичними показниками спреди і жирові суміші повинні мати смак і 

запах молочного жиру (з незначним присмаком рослинних жирів, якщо це жирові 
суміші), бути однорідної консистенції (для жирових сумішей допускається щільна 
зернистість), мати колір, в разі використання наповнювачів, зумовлений їхнім 
кольором, масова частка жиру для спредів має становити 50–85%, для жирових 
сумішей – не менш ніж 99%, для молочного жиру – не менше ніж 25%, мати 
кислотність плазми (для солодковершкових спредів) не більше ніж 23°Т, рН – 6,25; 
для спредів кисловершкових – від 26 до 55°Т, рН – від 6,10 до 4,50; для жирових 
сумішей цей показник не нормується. Кислотність жирової фази (число Кеттс-
торфера) для спредів – не більше ніж 2,5 (з наповнювачами – не більше ніж 3,5). Як 
фізико-хімічний показник для спредів і жирових сумішей введено перекисне число, 
яке становить під час випускання з підприємства – не більш ніж 5 ммольО2/кг, а 
після закінчення терміну придатності до споживання – 10 ммольО2/кг. Масова 
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частка трансізомерів олеїнової кислоти в жирі, в перерахунку на метилелаїдат не 
повинна становити більше ніж 8% як у спредів, так і в жирових сумішах. 

Масова частка кухонної солі повинна бути не більше ніж 1,5%, температура 
плавлення – від 27 до 36 °С. Визначений вміст вітаміну А і бета-каротину, 
бензойної кислоти (не більше ніж 1000 мг/кг), сорбінової кислоти (не більше ніж 
800 мг/кг).  

Спреди випускають не розфасованими і фасованими, у вигляді брикетів, 
упакованих в пергамент або в алюмінієву фольгу, в стаканчики або коробочки і 
інші дозволені види упаковки. 

 
8.3.2. Стадії технологічного процесу 

 
Стадії технологічного процесу виробництва спредів: 
– підготовка компонентів за рецептурою; 
– складання високожирної суміші, її емульгування, нормалізація; 
– пастеризація; 
– маслоутворення; 
– фасування, пакування, зберігання. 
 
Процес виробництва спредів зводиться до якісної підготовки суміші, складеної 

з молочної основи і рослинних жирів з можливим додаванням інгредієнтів, що 
сприяють поліпшенню смаку, аромату і консистенції продукту, що виробляється. 
Основні технологічні операції виробництва спредів наведені на принциповій схемі 
(рисунок 8.6) та складається з наступних етапів. 

 

 
 

Рисунок 8.6. Принципова схема виробництва спредів 
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Підготовка компонентів за рецептурою. Немолочні та молочні жири 
розігрівають до температури 50–65 °С в ємності з сорочкою або іншому 
обладнанні, придатному для плавлення жиру. Температура компонентів 
(високожирні вершки, розплавлений рослинний жир) при складанні високожирних 
молочно-рослинної суміші повинна становити 65±5 °С. Даний температурний 
режим забезпечує мінімальні відмінності щільності та в'язкості змішуються 
компонентів, що гарантує стабільність емульсії. 

Для нормалізації високожирної суміші використовують сухе незбиране або 
знежирене молоко, сухі сколотини, які попередньо розчиняють у воді або молоці за 
температури 45–50 °С, використовуючи ванну з мішалкою і термостатичною 
сорочкою та відцентровий насос для циркуляції даної суміші до отримання 
однорідної маси. Стабілізатори структури вносять в високожирну суміш в кількості 
0.1–0.2%, ароматизатор і барвник – в кількості 0.01–0.1%, перемішують 5–10 хв. 

 
Складання високожирної суміші, її емульгування і нормалізація. У 

резервуар (з сорочкою і мішалкою) вносять розрахункову кількість масла 
вершкового, топленого, немолочних жирів. Включають мішалку і дозують 
розрахункову кількість молока незбираного або знежиреного, молока сухого, 
сколотин, ароматизатора, барвника, стабілізатора, води. Змішування проводиться 
шляхом ретельного перемішування мішалкою і диспергування, яке здійснюється 
найчастіше закільцьованим на ванну відцентровим насосом, диспергатором, 
гомогенізатором або емульсором. Під час використання відцентрового насоса, 
диспергатора продукт циркулює за температури 55–65 °С протягом 10–15 хв, що 
достатньо для отримання однорідної дисперсії без видимого вільного жиру на 
поверхні. Емульгованих високожирні суміш перемішують за допомогою мішалки, 
за необхідності охолоджують до температури 4–50 °С. 

 
Пастеризація. Отриману високожирну емульсію пастеризують в 

пастеризаційній установці за температури 72–75 °С 20 хв, за температури 85–95 °С 
без витримки. 

 
Маслоутворення. Перетворення високожирної емульсії в масло відбувається 

після пастеризації суміші, нормалізації і охолоджується її до температури 50–65 °С. 
Потім суміш подається на маслоутворювач для термомеханічної обробки. 
Температура продукції на виході з маслоутворювача має бути 12–14 °С. 

Як холодоагент використовують крижану воду або розсіл з температурою від    
-2 до -10 °С. 

 
Пакування масла. Відбувається в транспортну або споживчу тару. Перед 

фасуванням масла в стаканчики, коробочки, масло витримують за температури 15–
18 °С і завантажують у вхідний бункер фасувального обладнання.  

 
8.3.3. Машинно-апаратурна схема виробництва спредів 

 
Устаткування для виробництва спредів поділяється на обладнання для 

підготовчих операцій і обладнання для вироблення спредів. Підготовчі операції з 
виробництва спредів здійснюються за допомогою ємностей для дозрівання вершків, 
а для вироблення спредів служать масло утворювачі. 
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На рисунку 8.7 наведено технологічну схему виробництва спредів. 
 

 

 
 
 

Рисунок 8.7. Машинно-апаратурна схема виробництва спредів: 
1, 2 – розтоплювачі жиру та масла; 3 – ємність для розчинення сухого молока;  

4 – диспергатор; 5 – відцентрові насоси; 6 – мішалки; 7 – диспергатор; 8 – насос; 
9 – пастеризатор; 10 – ємність; 11 – гвинтовий насос; 12 – маслоутворювач;  

13 – фасувальний автомат. 
 
 

Жирові компоненти (вершкове масло і рослинні жири) розтоплюють в 
розтоплювачах жиру 1 і масла 2. Сухе молоко розчиняють в ємності 3 за 
допомогою диспергатора 4. Отримані розтоплені жири і відновлене молоко 
перекачують відцентровими насосами 5 в оснащену мішалкою ємність для 
отримання молочно-жирової емульсії 6. Для покращення дисперсності емульсії 
використовують диспергатор 7. Після отримання однорідної маси, суміш, насосом 
8 подається в пастеризатор 9, де піддається пастеризації за температури 85–96 °С. 

Пастеризована суміш направляється в ємність 10, де охолоджується до 
температури 60–70 °С. Гвинтовим насосом 11 суміш подається на маслоутворювач 
12, де охолоджується до температури 14–18 °С і, внаслідок інтенсивної механічної 
обробки, утворюються масло. Продукт направляється на фасування в коробки або 
безпосередньо у фасувальний  автомат 13. 
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Питання для самоперевірки 
 

1. Характеристика сировини та напівфабрикатів під для виробництві олій. 
2. Особливості виробництва і споживання олій. 
3. Стадії технологічного процесу виробництва соняшникової олії. 
4.  Машинно-апаратурна схема виробництва соняшникової олії. 
5. Характеристика сировини, напівфабрикатів при виробництві маргаринів. 
6. Стадії технологічного процесу виробництва маргаринів. 
7. Машинно-апаратурна схема виробництва маргарину. 
8. Характеристика сировини, напівфабрикатів при виробництві спредів. 
9. Стадії технологічного процесу виробництва спредів. 
10. Машинно-апаратурна схема виробництва спредів. 
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Технологічні комплекси крохмале-патокових 
виробництв 

 
9.1. Технологічні комплекси виробництва крохмалю 

 
Крохмаль – це полімер глюкози (С6Н10О5)n, який утворюється в рослинах і є їх 

основним резервним вуглеводом. Для його промислового одержання найбільш 
придатні: картопля, зерна кукурудзи, пшениці, жита та інші крохмалевмісні 
культури. 

Крохмаль утримується в клітинах рослинних тканин у вигляді крохмальних 
зерен різної форми. Під час одержання сирого крохмалю основною метою є 
добування цих зерен і їхнє очищення від забруднень. Для цього руйнують клітинні 
стінки рослинної сировини, що часто досягається механічним впливом (є й інші 
види впливу, наприклад тепловий). 

Крохмаль легко змінює фізико-хімічні властивості під дією теплового 
оброблення, хімічних реагентів, амілолітичних ферментів. Ці процеси 
супроводжуються деструкцією полімерних молекул крохмалю, що складаються з 
амілози й амілопектину. На основі цих процесів одержують модифіковані крохмалі 
й інші крохмалепродукти: патока, декстрини, глюкоза.  

Під час нагрівання у воді зерна крохмалю руйнуються з утворенням клейстеру. 
Клейстеризація крохмалю – складний процес, що йде в три етапи. Спочатку 
крохмальні зерна набухають, приєднуючи невелику кількість води. Із підвищенням 
температури приєднується велика кількість води, що супроводжується сильним 
набряканням зерен зі збільшенням їхнього об'єму в сотні разів і підвищенням 
в'язкості розчину. Ця стадія незворотна. Набрякання крохмалю відбувається 
внаслідок розриву водневих зв'язків і гідратації макромолекул полісахаридів. На 
останній стадії розчинні полісахариди витягуються водою, зерна втрачають форму і 
перетворюються в мішечки, суспендовані в розчині.  

Клейстеризація картопляного крохмалю відбувається за температури 55–68 °С, 
кукурудзяного – за температури 64–71 °С. 

Найбільшим споживачем крохмалів є паперова промисловість, яка одержує 
більше 60% всього крохмалю, що виробляється. Ще 15% використовує харчова 
промисловість і стільки ж – всі інші споживачі.  

Світове виробництво крохмалю і крохмалепродуктів за останнє десятиліття 
подвоїлося і на даний час складає близько 60 мільйонів тонн, у тому числі у США 
36 мільйонів тонн, а країнах Євросоюзу – 9 мільйонів тонн. Із кукурудзи 
виробляють 45 мільйонів тонн (7%), із маніока і пшениці – 6 і 4,8 мільйонів тонн 
(10 і 8%), а з картоплі близько 4,2 мільйонів тонн (7%). 

Асортимент крохмалю в різних країнах базується на місцевих видах 
крохмалевмісної сировини. У країнах Євросоюзу кукурудзяного крохмалю 
виготовляють 4,5 мільйонів тонн (50%), пшеничного – 2,43 мільйонів тонн (27%), 
картопляного – 2,07 мільйонів тонн (23%). 
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Для промислового отримання крохмалю в якості сировини використовують 
рослини, в яких великий вміст крохмалю робить виробництво його економічно 
обґрунтованим. 

Розглянемо основні види крохмалів. 
 
Кукурудзяний крохмаль. Застосовують у виробництві соусів, начинок для 

пирогів, пудингів, Його використовують, як добавку під час випікання булочних і 
кондитерських виробів у тих випадках, коли необхідно послабити дію клейковини і 
надати більшу м'якість і ніжність продукту з одночасним зменшенням добавки 
цукру і жиру (бісквітний напівфабрикат, вафельні стаканчики для морозива, 
печиво, пекарські суміші та т. п.). Пересушений кукурудзяний крохмаль зі 
зниженою вологістю використовують у кондитерській промисловості для 
формування м'яких цукерок і корпусів шоколадних цукерок. Кукурудзяний 
крохмаль застосовують у консервному виробництві. Цей крохмаль використовують 
у технічних цілях у паперовому виробництві, у текстильній і медичній 
промисловості. 

 
Картопляний крохмаль. Використовують у виробництві фруктово-ягідних 

киселів для загущення супів, соусів, підлив, у виробництві деяких видів ковбасних 
виробів, сосисок та сардельок, для стабілізації деяких видів кондитерських кремів, 
виготовлення клейних речовин, вироблення штучного саго. Картопляний крохмаль 
використовують у технічних цілях у текстильній, паперовій, поліграфічній 
промисловості, а також у побуті. 

 
Пшеничний крохмаль. Студні пшеничного крохмалю відрізняються значною 

м'якістю, еластичністю. Цей крохмаль використовують у хлібопекарської та 
кондитерської промисловості. Його застосовують у виробництві желейних виробів 
типу лукуму і рахат-лукуму. Пшеничний крохмаль використовують і в технічних 
цілях. 

 
Амілопектиновий крохмаль. Використовують для стабілізації салатних 

приправ, соусів, кремів. За кордоном амілопектиновий крохмаль застосовують для 
виробництва різних речовин, що клеять. 

 
Сорговий крохмаль. За фізико-хімічними властивостями близький до 

кукурудзяного. Його використовують у тих же галузях промисловості та для тих же 
цілей, що і кукурудзяний крохмаль. 

 
Крохмаль високоамілозний кукурудзяний. Відрізняється високим вмістом 

лінійної фракції – амілози. Клейстер цього крохмалю або його модифікацій під час 
висушування утворює тонкі, еластичні, прозорі, жиростійкі міцні плівки і покриття, 
що володіють різною розчинністю у воді. Амілозний крохмаль використовують у 
харчовій промисловості для приготування їстівної плівки і покриттів; у 
кондитерській промисловості у якості основи для приготування желейних виробів. 

 
Рисовий крохмаль. Утворює непрозорий клейстер низької в'язкості, який 

володіє високою стабільністю під час зберігання. Рисовий крохмаль 
використовують як стабілізатор білих соусів, додає їм стійкість до заморожування і 
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відтавання, а також для приготування пудингів. Рівномірна зернистість, незначний 
розмір зерен роблять рисовий крохмаль зручним для приготування продукції 
парфумерної промисловості. Його застосовують також у текстильній і паперовій 
промисловості. 

 
Крохмаль з маніока. Виробляється з бульб маніока. За своїми показниками 

дуже близький до картопляного крохмалю.  
 

 
9.1.1. Характеристика сировини, напівфабрикатів і продукції 

 
Найбільш поширеною сировиною для виробництва крохмалю є кукурудза та 

картопля. Розглянемо переваги та недоліки використання кожної із сировини. 
Кукурудза для виробництва крохмалю має переваги у порівнянні з картоплею, 
оскільки відрізняється високою транспортабельністю і краще зберігається. Це дає 
можливість кукурудзопереробним заводам працювати цілий рік, у той час як 
картоплепереробні заводи працюють тільки 3–5 місяців. Це пов’язано із сезонністю 
збирання врожаю сировини, а також терміном їх зберігання. Однак, одержання 
крохмалю з кукурудзи трохи складніше, ніж із картоплі. Пояснюється це більш 
складною будовою і структурою зерна кукурудзи та в ній більший вміст білка і 
жиру, ніж у картоплі. Проте сировина використовується у виробництві повніше, 
ніж під час переробки картоплі, заводи технічно краще оснащені. А також втрати 
сухих речовин сировини під час переробки кукурудзи значно менші, ніж під час 
переробки картоплі. Вихід крохмалю з 1 га картоплі та кукурудзи приблизно 
однаковий. 

На переробку надходить кукурудза вологістю 13–16%, картопля 75%. У складі 
сухих речовин картоплі знаходяться крохмалю 7%, кукурудзи – 70% до маси 
сухого зерна. Ці види сировини рівноцінні за виходом у перерахуванні на сухі 
речовини. 

Виробництво крохмалю із зернових має особливості. Через більш складну 
будову зерна крохмалю, виділення його із клітин вимагає додаткових операцій: 
замочування зерна у підкисленій воді (вміст двооксиду сірки 0,15–0,2%), після чого 
проводять дроблення, відділення зародка, тонкий розмел крупок. Далі проводять 
процес аналогічно процесу одержання крохмалю з картоплі. 

Середній хімічний склад картопляної бульби складає 75% вологи і 25% сухих 
речовин, з яких 18,5% крохмалю, 2% азотистих речовин, 1% клітковини, 0,9% 
мінеральних речовин, 0,8% цукру, 0,2% жиру і 1,6% інших речовин (пектинові, 
пентозами та ін.). 

У виробництві картопляного крохмалю ступінь використання сировини 
характеризується коефіцієнтом вилучення крохмалю, який коливається від 82 до 
88%. Вихід крохмалю залежить від його вмісту в картоплі, яка переробляється і від 
втрат крохмалю з побічними продуктами та стічними водами. Основні втрати 
крохмалю у виробництві відбуваються з мезгою у вигляді зв'язаного крохмалю 
(близько 40%) і вільного крохмалю (3–4%), що становить близько 1,7% маси 
переробленої картоплі. 

За якістю картопляний крохмаль поділяють на сорти: екстра, вищий, перший і 
другий, кукурудзяний крохмаль – на два сорти: вищий і перший. Сорт крохмалю 
визначають органолептично за такими показниками: колір, люстр (це блиск, 
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характерний для вищих сортів картопляного крохмалю). За фізико-хімічними 
показниками визначають кислотність і зольність. 

Стандарти встановлюють загальні вимоги: вологість картопляного крохмалю 
20%, кукурудзяного 13%. У харчовому крохмалі неприпустима наявність 
двооксиду сірки; хрускоти кулінарної проби клейстеру; наявність важких металів. 

Крохмаль упаковують у чисті сухі лляні, джутові, або крафт-мішки масою 25, 
50, 60 кг; розфасовують у целофанові або поліетиленові пакети масою 100–1000 г. 
Пакети укладають у шухляди. 

Зберігають крохмаль у чистих, сухих, добре провітрюваних приміщеннях на 
стелажах за температури не вище 10–15 °С і відносній вологості повітря не більш 
як 70%, тому що крохмаль гігроскопічний. 

 
9.1.2. Стадії технологічного процесу переробки картоплі на крохмаль 
 
Стадії технологічного процесу переробки картоплі на крохмаль: 
– зберігання та очищення картоплі; 
– тонке подрібнення картоплі (одержання кашки); 
– виділення вільного крохмалю з кашки; 
– відділення і промивання мезги; 
– рафінування крохмального молока; 
– промивання крохмалю. 
Технологічні операції виробництва картопляного крохмалю наведені на 

принциповій схемі (рисунок 9.1) та складається з наступних етапів: 
 
Зберігання та очищення картоплі 
 
Картопля зберігається у спеціально обладнаних сховищах за температури 2–8 

°С. Але навіть за правильного зберігання можуть бути втрати, крім того зберігання 
картоплі понад 5–7 місяців недоцільно, оскільки це призводить до значних втрат 
сухих речовин, у тому числі крохмалю, тому найбільш раціональним є переробка 
картоплі без зберігання і тому підприємства, які переробляють картоплю, 
працюють сезонно. 

Картоплю подають на виробництво за допомогою гідравлічного транспортера, 
при цьому частково відокремлюють легкі домішки, пісок і землю. Водно-
картопляна суміш із гідротранспорту подається у каменевідбірник, важкі домішки 
осідають на внутрішній поверхні барабана, а картопля, яка знаходиться у 
звільненому стані проходить далі гідротранспортом.  

Видалення легких домішок із водно-картопляної суміші відбувається у 
соломоуловлювачах грабельного типу. Соломоуловлювач встановлюється над 
гідротранспортером так, щоб граблі рухалися назустріч водно-картопляній суміші.  

Кінцева відмивка картоплі від домішок відбувається у картоплемийних 
машинах комбінованого типу, при цьому процес миття становить 10–14 хв. 

Таким чином очищена картопля від домішок подається на наступний етап – 
подрібнення. 
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Подрібнення картоплі 
 
Найбільш розповсюдженими методами подрібнення картоплі є стирання її на 

барабанних тертках, принцип роботи яких полягає у стиранні бульб поверхнею, що 
складається з пилок із дрібними зубами. Подрібнення проводять двічі. Під час 
першого подрібнення використовують пилки з висотою зубів 1,5–1,7 мм, під час 
повторного (перетирання) – 1,0 мм.  

 

 
 

Рисунок 9.1. Принципова схема виробництва картопляного крохмалю 
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Вилучення мезги та картопляного соку 
 
Отримана після терткових машин картопляна кашка являє собою суміш, що 

складається із зруйнованих клітинних стінок (мезги), крохмальних зерен і 
картопляного соку. Основною задачею картопляно-крохмального виробництва є 
вилучення із кашки великої кількості картопляного соку із мінімальним його 
розбавленням. Контакт соку з крохмалем погіршує якість крохмалю, викликаючи 
його потемніння у зв'язку з окисленням тирозину, знижує в'язкість крохмального 
клейстеру, сприяє утворенню піни, слизу та інших небажаних явищ. Це дозволяє 
вилучити білкові речовини, зменшити витрати теплоти на коагуляцію їх та 
випарювання фільтрату після відокремлення коагуляційної частини білків. із другої 
сторони, швидке відокремлення картопляного соку на самому початку 
технологічного процесу викликає адсорбцію крохмальними зернами продуктів 
окислювача, що покращує якість крохмалю.  

Натуральний картопляний сік вміщує 5–7 сухих речовин, у склад яких входить 
ряд цінних органічних та неорганічних речовин. Сухі речовини кліткового соку 
вміщує до 40% азотних речовин, до 20% цукрів, 9–12% мінеральних речовин, 3–5% 
крохмалю. Азотні речовини картопляного соку на 50% складається із білкових 
речовин. До складу його золи входить в основному осад калію, солі фосфорної 
кислоти, кальцію, магнію. У незначних кількостях вміщується з’єднання заліза, 
сірки, брому та ряд мікроелементів – кремній, мідь, бор, марганець, йод. Все це 
свідчить про високу цінність картопляного соку та необхідності раціонального його 
використання. 

Вилучення картопляного соку із подрібненої кашки на виробництвах 
здійснюється в основному на осаджувальних шнекових центрифугах.  

 
Очищення крохмалю 
 
Після вилучення із кашки мезги на ситових сепараторах у крохмальному 

молоці залишаються частини мезги, які мають спільні розміри із зернами крохмалю 
як за величиною так і за густиною. Також у крохмальній суспензії залишається 
частина картопляного соку, який суттєво впливає на білизну крохмалю. Тому 
очищення крохмальної суспензії є однією з основних операцій, яка впливає на 
вихід крохмалю та на його якість. 

Для кращого відмивання крохмальних зерен від домішок та вилучення 
вільного крохмалю із мілкої мезги концентрація крохмальної суспензії, яка 
надходить на рафінацію має бути на рівні 12–14%. Подача води у рафінаційні 
відцентрові або дугові сита регулюють таким чином, щоб концентрація 
рафінувальної суспензії була від 7–9%. 

Рафінування суспензії передбачена у двох варіантах. Перший варіант 
передбачає, що крохмальна суспензія очищається від дрібної мезги на відцентрових 
ситах, потім проходить пристрій для гасіння піни і поступає на піскові 
гідроциклони. 

На дугових ситах операція рафінації проводиться також у два етапи. На 
першому використовують капронову сітку № 55, на другому № 64 або № 67. 
промивання дрібної мезги проводиться через капронову сітку № 43–46 у три етапи. 
Вміст звільненого крохмалю в промитій меззі не перевищує 5%. 
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У рафінацій ній крохмальній суспензії залишковий вміст дрібної мезги 
(залишок на ситі № 67) складає до 0,5%. Також в ній у невеликій кількості є пісок.  

У технологічній схемі картопляного виробництва включено відокремлення 
його на гідроциклонах від піску, які видаляють приблизно 90%. 

Далі крохмаль зневоднюють і висушують. 
 

9.1.3. Машинно-апаратурна схема виробництва картопляного крохмалю 
 
 

Комплекс обладнання починається з обладнання для підготовки бульб картоплі 
до переробки, до складу якого входять гідравлічні транспортери, мийні машини, 
забезпечені гичко-, піско- і каменеуловлювачами, а також автоматичні ваги з 
відкидним днищем. 

Провідним є комплекс обладнання для тонкого подрібнення картоплі, що 
включає терткові машини, насоси, фільтри і збірники накопичувачі. 

До складу комплексу входить наступне обладнання: шнекова осаджувальна 
центрифуга типу ОГШ, прийомні збірники для кашки і допоміжного обладнання. 

Завершальний обладнання включає: відцентрові ситові апарати; барабанно-
струменеві або відцентрово-лопатеві, а також гідроциклони, що включають 
декілька ступенів мультициклонів для виділення мезги і промивки крохмалю. 

В даний час на підприємствах здійснюють впровадження нової технологічної 
схеми виробництва картопляного крохмалю з використанням гідроциклонних 
апаратів (рисунок 9.2). Розділення картопляної кашки відбувається на 
гідроциклонах з отриманням очищеної суспензії крохмалю і суміші мезги і 
картопляного соку. 

Відмита картопля подрібнюється на терткових машинах 1 і кашку насосом 2 
перекачують на друге подрібнення до терткових машин 3. На друге подрібнення 
подають також надситовий продукт із дугових рафінованих сит 11. Після другого 
подрібнення кашку насосом 4 перекачують через самоочисний фільтр 5 у збірник-
накопичувач 6, де відбувається змішування кашки з густим крохмальним сходом, 
що надходять із гідроциклонів 16. Із збірника 6 насосом 7 розбавлену кашку 
подають на станцію гідроциклонів 15, що має 9 ступенів мультициклонів для 
виділення мезги і промивки крохмалю.  

Густий крохмальний схід з передостанньої ступені мультициклонів 
направляють у збірник 9, куди через фільтр 8 подають свіжу воду, призначену для 
промивки крохмалю. Для контрольної очистки крохмалю від мезги суспензію зі 
збірника 9 насосом 10 направляють на рафінувальне сито 11. Мезгу (схід) 
повертають у виробництво на друге подрібнення, а суспензію збирають у збірнику 
12, із якого насосом 13 суспензію через пісковий гідроциклон 14 подають на 
останню ступінь гідроциклонної установки.  

У результаті обробки отримують суспензію крохмалю концентрацією 37–40% 
із вмістом у ній мезги 0,01–0,02% (до сухих речовин), розчинних речовин до 0,05%. 

Суспензія або сирий крохмаль не може довго зберігатись, особливо в теплий 
період часу. Тому його відразу відправляють на переробку. 

Крохмаль сушать у сушарках різних систем, використовуючи в якості 
теплоносія підігріте повітря. Найбільшого поширення набули пневматичні 
сушильні апарати, у яких забезпечується добрий контакт крохмалю із теплоносієм. 
Так як процес сушіння протікає дуже швидко, сушарки отримали назву сушарок 
миттєвої дії. Зневоднений на центрифугах крохмаль через змішувач-живильник 17 
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надходить у розпушувач 18, де змішується з гарячим повітрям, попередньо 
очищеним у фільтрі та підігрітим у калорифері. За рахунок вакууму, що 
створюється вентилятором, крохмалоповітряна суміш піднімається у трубу 19, де 
відбувається висушування. Недосушені грудочки крохмалю повертаються у 
змішувач-живильник. Висушений крохмаль осідає в аероциклонах 20 і через 
шлюзові затвори надходить у збірний шнек 21 і бурат 22, транспортуюче повітря 
очищається у скруберах 23 і видаляється з сушарки.  

 

 
 

Рисунок 9.2. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва картопляного крохмалю: 
1 – терткова машина; 2 – насос; 3 – терткова машина; 4 – насос; 5 – самоочисний фільтр; 6 – 
збірник-накопичувач; 7 – насос; 8 – фільтр; 9 – збірник; 10 – насос; 11 – рафінувальне сито; 

12 – збірник; 13 – насос; 14 – пісковий гідроциклон; 15 – станція гідроциклонів;  
16 – знекрохмалювальний гідроциклон; 17 – змішувач-живильник; 18 – розпушувач;  

19 – труба; 20 – аероциклон; 21 – шнек; 22 – бурат; 23 – скрубер. 
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З сушарки крохмаль виходить із температурою 55–60 °С і подається у 
спеціальний бурат-охолоджувач. Охолоджений крохмаль надходить у бункер-
змішувач, а потім у відцентровий бурат для руйнування основної маси грудочок 
крохмалю, що утворилися у процесі сушіння. Далі крохмаль просіюється у 
призматичному бураті та надходить на фасування. Схід із бурату (незруйновані 
грудочки крохмалю) направляють у млин для подрібнення і подальшого 
просіювання. Цей крохмаль оцінюється вже як крохмаль II сорту.  

Рідкий схід із першого і другого ступенів гідроциклонної установки містять 
мезгу, крохмаль, їх рідка фаза представлена в основному картопляним соком. 
Знекрохмалювання суміші мезги і картопляного соку здійснюють на триступеневій 
установці 16. Після знекрохмалювання суміш містить сухих речовин 7–9%, 
вільного крохмалю 2,1–9 г/л. Вміст сухих речовин у рідкій фазі 4–5%. Під час 
переробки 1 т картоплі одержують близько 1 т суміші та картопляного соку. Її 
використовують як корм для худоби. 

 
9.1.4. Стадії технологічного процесу переробки кукурудзи на крохмаль 
 
Стадії технологічного процесу переробки кукурудзи на крохмаль: 

– замочування зерна; 
– дроблення замоченого зерна; 
– виділення і промивання зернового зародка; 
– виділення і промивання мезги (оболонки зерна); 
– тонке подрібнення кукурудзяної кашки; 
– відділення мезги від крохмально-білкової фракції; 
– поділ крохмально-білкової суспензії на крохмаль і глютен; 
– концентрування глютену і концентрування глютенової води; 
– промивання крохмалю; 
– сушіння крохмалю.  

Технологічні операції виробництва кукурудзяного крохмалю наведені на 
принциповій схемі (рисунок 9.3) та складається з наступних етапів: 

 
Замочування зерна 
Очищене від домішок зерно кукурудзи надходить у відділення для 

замочування. Метою цієї операції являється розм'якшення зерна, що в свою чергу 
полегшує відокремлення крохмалю, оболонок та зародка. А також у процесі 
замочування виводиться значна частина розчинних речовин кукурудзи, які 
ускладнюють відокремлення крохмалю – цукрів, декстринів, амінокислот, білків, 
золи тощо. У процесі замочування знижується механічна міцність зерна, 
екстрагуються розчинні елементи зерна. 

Замочування проводять розчином сірчистої кислоти H2SO3 (або піросульфіту 
натрію Na2S2O5) у замочувальних апаратах, місткість яких становить 50–130 м3. 
Розчин сірчистої води одержують насиченням води сірчистим ангідридом, 
одержаним під час спалювання сірки в спеціальних печах. Чани мають 
циліндроконічну форму, виготовляються з дерева, сталі, алюмінію або 
залізобетону. Нижня частина має розвантажувальний люк і боковий отвір для 
відведення екстракту, які перекриті решітками із щілинами. Чани групують у 
батареї об'ємом на 10–16 діб роботи і з'єднують трубопроводом і жолобами. 
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Рисунок 9.3. Принципова схема виробництва кукурудзяного крохмалю 
 
 
Для замочування зерна застосовується протитечійний метод екстракції. Свіжий 
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концентрація розчинних речовин у екстракті збільшується і, нарешті, екстракт 
надходить у чан, у який завантажена свіжа кукурудза (головний апарат). Звідси 
екстракт відбирають з концентрацією сухих речовин 7–9%. Для підтримання 
температури екстракції у чанах 48–50 °С екстракт періодично підігрівають у 
теплообмінниках. Час екстрагування 48–50 годин. Під час замочування у зерні 
кукурудзи проходять складні фізико-хімічні процеси. Із зерна у замочувальну воду 
переходить близько 70% мінеральних солей, 40% розчинених вуглеводів і 13% 
розчинного білка. Всього у замочувальну воду переходить 7–10% сухих речовин 
зерна. Під дією сірчистої кислоти зерно розм'якшується і набухає, а білок 
денатурується. Підготовлене таким чином зерно подається гідравлічним 
транспортером на наступні не менш важливі операції – подрібнення і 
відокремлення зародка.  

 
Подрібнення зерна 
 
Зерно після відділення екстракту направляється у бункер перед дробарками. 

Ціль дроблення – шляхом поділу зерна на 4–5 частин відокремити з нього зародок і 
виділити максимальну кількість крохмалю. Для цього застосовують дискові 
дробарки. 

 
Відокремлення зародку 
 
В процесі замочування кукурудзи послаблюється зв'язок зародку з 

ендоспермом. Завдяки цій операції зародок стає еластичним і майже не 
подрібнюється, що сприяє його подальшому вилученню на сепараторах або 
гідроциклонах. 

Суміш дробленого зерна і крохмального молока із першої дробарки надходить 
на першу стадію відокремлення зародка, яку проводять на гідроциклонах. Для 
виділення із кашки 90–97% зародка необхідне послідовне дворазове дроблення і 
дворазове відділення зародка. Додатково зародок очищається від залишку кашки на 
гідроциклоні, на дугових ситах відокремлюється від крохмального молока, а також 
2–3 рази відмивається від вільного крохмалю зворотною виробничою водою. Потім 
зародок механічно зневоднюється, висушується і використовується як сировина для 
одержання із нього кукурудзяної олії. Він містить у перерахуванні на суху 
речовину 50% жиру. Молоко, відділене під час промивання зародку, додається до 
замоченої кукурудзи перед подрібненням.  

 
Тонке подрібнення мезги 
 
Після дворазового подрібнення зерна кукурудзи і вилучення із нього паростків 

одержана маса складається із крохмалю, великих частинок ендосперму, глютену. 
Щоб вилучити крохмаль, що зв'язаний із некрохмалистою частиною зерна, 
потрібно піддати кашку подальшому подрібненню. 

Кашка після відділення зародка на дугових ситах відокремлюється від першого 
крохмального молока і надходить на тонке здрібнювання. Подрібнення мезги 
здійснюється на жорнах або млинах.  

Метою тонкого подрібнення є максимальне вивільнення зв'язаного крохмалю, 
але з мінімальним подрібненням оболонок, де крохмалю порівняно мало. У даний 
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час для цієї мети служать ударні млини, що являють собою дискові подрібнювальні 
машини, обладнані рухомими і нерухомими пальцями з особливо міцної сталі.  

 
Фільтрування і промивання крохмалю 
 
Продукт, одержаний після подрібнення кашки, містить вільні зерна крохмалю, 

білки, частини глютену, клітковину.  
Здрібнена кашка надходить на відділення вільного крохмалю шляхом 

відмивання його на ситах. Спочатку на дугових ситах відокремлюють крохмальне 
молоко від мезги, потім мезга відмивається від вільного крохмалю на ряді сит. 
Промивання мезги здійснюють за протитоковою схемою. Відмита мезга надходить 
на зневоднювання і виробництво кормів. 

Глютен – це частки нерозчинного білка із невеликою кількістю дрібних зерен 
крохмалю. На кукурудзяно-крохмальних заводах для відділення глютену 
застосовуються сепараторні станції, де встановлено кілька десятків сепараторів. 

Глютен після концентрування надходить на механічне зневоднювання і потім 
на висушування, після чого використовується у виробництві корму або на інші цілі. 

Крохмаль, що містить залишки розчинних речовин, надходить для їхнього 
видалення на промивання. Промивається крохмаль 1–2 рази шляхом розведення 
його теплою водою (40–45 °С), зневоднювання відбувається на вакуум-фільтрах. 

Крохмаль сирий, що надходить на подальшу переробку, повинний мати не 
більш як 0,1% розчинних речовин, а для виробництва патоки і глюкози в ньому не 
повинно бути понад 0,01% розчинного білка. 

Крохмальне молоко після відділення глютену ще містить деяку кількість 
домішок. Тому крохмаль додатково промивають на вакуум-фільтрах. Промитий 
крохмаль направляють на виробництво сухого крохмалю, крохмальної патоки, 
кристалічної глюкози, використовують для виготовлення модифікованих крохмалів 
і декстрину. 

Сирий крохмаль має вологість 40–52%, із якої приблизно 12–15% вільної і 35–
38% сорбційно зв'язаної вологи. Вільна волога видаляється механічно – 
центрифугуванням, інша – сушінням. Висушують крохмаль у сушарках різних 
систем, використовуючи теплоносій – підігріте повітря. 

Крім крохмалю з кукурудзи одержують олію, вона міститься у зародках у 
кількості 5–6% до маси сухих речовин. Під час замочування зерна кукурудзи 
одержують екстракт, який випарюють і направляють на виробництво кормів, 
антибіотиків, на одержання хлібопекарських пресованих дріжджів. Під час 
розділення крохмале-білкової суспензії, крім крохмалю, одержують рідкий схід, що 
йде на виділення глютену. Макуха кукурудзяна – гарний корм, що складається із 
мезги і глютену.  

 
9.1.5. Машинно-апаратурна схема виробництва кукурудзяного крохмалю 

 
Технологічний комплекс отримання кукурудзяного крохмалю включає 

наступні основні вузли: 
– станція замочування зерна, що складається з двох батарей чанів для 

замочування (7 чанів кожна), оснащених паровими нагрівачами і регуляторами 
подачі, циркуляційними насосами, гідроциклонами для виділення мінеральних 
домішок; 
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– станція подрібнення з дробарками для грубого подрібнення зерна, 
гідроциклонами для виділення зародка, ситами відціджування кашки і 
промивання зародка; 

– станція подрібнення кашки, що складається із змішувачів, подрібнювача 
ударної дії, станції дугових напірних сит для промивання кашки, установки 
гідроциклонів для виділення важких домішок; 

– станція очищення крохмальної суспензії, що включає сепаратори для 
розділення крахмале-білкової суспензії (1 і 2 групи) і автоматизовану 
гідроциклонну установку, флотокамеру; 

– станція згущення глютену, що складається із сепараторів-концентраторів, 
барабанного вакуум-фільтра, флотокамери для знекрохмалення верхнього 
сходу із сепараторів, збірників та насосних агрегатів; 

– станція виробництва сухого зародка, що включає шнек-прес для зневоднення 
зародка, сушильну установку, бункер сухого зародка, пристрій для 
зважування; 

– станція уварювання екстракту, що складається із освітлювача, випарної 
установки, збірників для його зберігання і насосів для подачі продукту на різні 
операції; 

– ділянку приготування сухого корму, обладнаний бункером для сирого корму, 
шнек-пресами для зневоднення мезги, сушаркою для сушіння суміші мезги і 
зневодненого глютену, бункером підсушеного корму і механізмами для його 
відвантаження; 

– ділянку механічного зневоднення та сушіння крохмалю, підготовки його до 
зберігання. 
Відповідно до Машинно-апаратурної схеми (рисунок 9.4), очищене зерно з 

елеватора надходить у чан для замочування 7. Замочування зерна здійснюють у 
батареях для замочування. Об’єм ємкостей для замочування визначається в 
основному потужністю підприємства. Чан для замочування являє собою 
вертикальну циліндричну посудину з конусним днищем, оснащений паровими 
підігрівниками і циркуляційними насосами, а також ситовими апаратами для 
відділення гідротранспортерної води від зерна. 

Процес замочування відбувається за принципом протитечії. Полягає цей метод 
у тому, що свіжа сірчиста кислота H2SO3 подається у чан із замоченим зерном 
(хвостовий чан для замочування). 

Після короткочасної циркуляції «на себе» ця вода для замочування насосами 
по черзі перекачується у чани в напрямку до головного, звідки у вигляді екстракту 
концентрацією 7–9% сухих речовин постійно відкачується, а потім випарюється на 
випарних установках до необхідної концентрації. Замочувальна вода, яка 
рециркулює в кожному чані "на себе" і перекачується в інші чани, підігрівається 
парою до 48–52 °С. Після замочування (48 годин), вимикається рециркуляція і 
скачується вся замочувальна вода з першого, а потім і з усіх наступних чанів. Зерно 
витримують у чані 1–2 год, подають у нього транспортну воду, а потім починають 
його переробку (зі збірника 1а, попередньо відокремивши від зернової суміші 
каміння та інші мінеральні домішки на гідроциклоні-шнековідділювачі 2. 
Аналогічні процеси відбуваються в інших чанах для кожної батареї. 

У процесі замочування зерна воду необхідно підігрівати до 45–50 °С. Для цієї 
мети подається пар під надлишковим тиском 1,5 атмосфер через барботер у 



 329 

розподільну коробку. Витрата пари складає 20% до ваги абсолютно сухої 
кукурудзи. Ця пара конденсуючись змішується із водою для замочування. 

Подачу зерна у чан для замочування і вивантаження його звідти найкраще 
робити за допомогою відцентрових насосів або гвинтових насосів. Витрата води 
для гідроподачі зерна становить 200–300% до ваги зерна. Для 
гідротранспортування зерна із чану для замочування на дугові сита 
використовують глютенову воду. Дугові сита служать для відділення із замоченого 
зерна важких домішок, а потім – для відділення води. 

Перед подрібненням зерно в чані піддається промиванню водою, яку 
використовують для приготування сірчистої кислоти. 

Замочене зерно із гідроциклона-каменевідбірника 2 подається для відділення 
транспортерної води на дугові сита 3; із бункера 4 через дозатор 5 зерно надходить 
на дробарки перший дроблення 6. Для його гідротранспортування використовують 
крохмальну суспензію із сит відціджування і промивання зародка 10. Кашка з 
дробарки перший дроблення самопливом направляється в збірник 6а, із якого 
насосом 6б подається для виділення зародка на гідроциклони перший ступені 7, 
звідки після сита відціджування 7а направляється на дробарки другого дроблення 8. 
Із збірника 8а кашка, насосом 8б, подається на гідроциклони другого ступеня 9. 

Рідкий схід із гідроциклона 9, подається в збірник 6а. Рідкий схід із 
гідроциклона 7 (I ступінь) направляється на контрольне виділення зародка на 
гідроциклон 9а. Згущений схід із гідроциклона 9 (II ступінь) самопливом надходить 
у збірник 12а, далі на сито 14. 

Основною метою дроблення замоченого зерна, здійснюваного на машинах 
ударної дії у дві стадії, є вивільнення з нього зародка. Це стає можливим завдяки 
тому, що у процесі замочування зародок набуває еластичність і легко відділяється 
від ендосперму і оболонок. Поданий на дроблення продукт повинен містити певну 
кількість твердої і рідкої фаз. Після другого дроблення у кашці: повинно міститися 
не більше 0,3% пов'язаного зародка. На першому дробленні із зерна звільняється 
78–80% зародка, на другому – 15–20%. 

Для створення необхідної консистенції зародок перед другим виділенням 
розбавляють частиною крохмальної суспензії з сит першого промивача (зі збірника 
10а). Виділений на гідроциклонах зародок подається у блокову станцію 
відціджування і промивання 10 каскадного типу, яка складається з дугових сит 
(І,ІІ,ІІІ), оснащених колосниковою решіткою. Промитий зародок подається 
гвинтовим конвеєром 11 на шнек-прес 12 для механічного зневоднення, а потім 
гвинтовим конвеєром 13 – у маслоцех на подальші сушіння і обробку. 
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Кашка після другого промивання зародка на ситі 10 III подається на сито 
відціджування 14, звідки вона направляється у змішувач 15 і далі – на подрібнювачі 
ударної дії 16. 

Подрібнена кашка надходить у збірник 17, а потім насосом 18 перекачується 
на промивання на станцію дугових сит 19, що включає також багатосекційний 
збірник із насосами, де на першому ситі кашка розділяється на крохмальну 
суспензію з глютеном і мезгу, що містить крохмаль. 

Промивання мезги здійснюється методом протитоку: мезга рухається від 
першого ступеня сит до останньої, а промивна (глютенова) вода подається на 
останній щабель сит. 

Крохмальна суспензія зі станції промивання мезги направляється з проміжного 
збірника 26 на піскові гідроциклони 28 і 28а, потім на двостадійний поділ на 
сепаратори 32, 34, а далі зі збірника 35 – на батарею гідроциклонів 38, що 
складається з 9 ступенів. 

Батарея гідроциклонів включає дев'ять ступенів гідроциклонів і працює за 
принципом протитечії. Крохмальне молоко рухається від першої групи до дев'ятої, 
верхній сход – від дев'ятого до першої. Густий схід концентрацією 38–40% з 
останнього ступеня самопливом надходить у збірник 39 і насосом 39а подається на 
ділянку механічного зневоднення та сушіння. Обладнання та процесу сушіння 
кукурудзяного крохмалю аналогічні цьому процесу для картопляного крохмалю. 

На двох стадіях сепараторів 32, 34 і гідроциклонів установці 38 здійснюється 
виділення білка і розчинних речовин із крохмало-білкової суспензії. Застосування 
схеми з протитечійним промиванням як на сепараторній станції, так і на станції 
гідроциклонів дозволяє скоротити витрату води і збільшити кількість розчинних 
речовин, які видаляються до 64–69%. 

Промита мезга після сита відціджування 20 гвинтовим конвеєром подається на 
шнек-преси 22, 24, де двічі зневоднюється, а потім гвинтовими конвеєрами 23, 23а 
через змішувач, в який одночасно подається частина згущеного глютену, 
спрямовується на трубчасту сушарку 47, де висушується парою. Сухий корм 
норією 49 подається на молоткову дробарку 51, а потім на сушарку 53 на другу 
стадію сушки. 

Згущення глютену до 8–10% сухих речовин здійснюється на сучасних 
сепараторах-концентраторах 40 і 42 і флотокамері 44. Освітлена глютенова вода із 
збірника 48 подається у виробництво на технологічні потреби: для 
гідротранспортування зерна, промивання зародка, мезги та ін. 

Від другого ступеня сепаратора-концентратора згущений глютен надходить на 
барабанний вакуум-фільтр 45а, де зневоднюється до концентрації 40–42%. Частина 
глютену може бути спрямована на подальше висушування до масової частки 
вологи 10–12% у трубчастій барабанній сушарці. Інша частина сирого глютену 
використовується у виробництві сухих кормів. 
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9.2. Технологічний комплекс виробництва патоки 
 
В асортименті цукристих речовин, що широко використовуються у різних 

галузях харчової промисловості, особливе місце займають цукристі 
крохмалепродукти: глюкоза кристалічна, патоки різного вуглеводного складу, 
глюкозно-фруктозні сиропи. За останнє десятиріччя у світі збільшився обсяг 
виробництва цукропродуктів із крохмалю та крохмалевмісної сировини майже 
вдвічі. 

Патока – це продукт неповного гідролізу крохмалю розбавленими кислотами 
або амілолітичними ферментами, сироподібна густа, в'язка, безбарвна або трохи 
жовтувата, прозора рідина солодкуватого смаку. Солодкість патоки з вмістом 40% 
редукувальних речовин (РР) у 3–4 рази нижча від солодкості цукрози. Завдяки 
своїм антикристалізаційним і гігроскопічним властивостям її широко 
використовують для виготовлення карамелі, халви, варення, багатьох видів 
цукерок, пряників, лікерів, деяких видів хлібобулочних виробів тощо. Декстрини 
патоки підвищують в'язкість цукрового сиропу і сповільнюють кристалізацію 
цукрози, а редукувальні цукри, завдяки своїм гігроскопічним властивостям, 
сприяють відповідному збереженню вологості. 

Для виробництва патоки та глюкози сучасні крохмале-патокові підприємства 
виробляють спочатку крохмаль із сировини, потім його гідролізують до цукристих 
речовин. У зв’язку з розвитком виробництва ферментів, яким властива 
специфічність дії відносно окремих зв’язків у молекулах, стало можливим 
розроблення ефективного способу гідролізу крохмалевмісної сировини з метою 
отримання цукристих крохмалепродуктів. Ферментативний гідроліз сировини 
здатен замінити технологічні операції видалення крохмалю, а більшість домішок 
може видалятись простим фільтруванням суспензії. Розроблення сучасної 
технології патоки на основі керованого ферментативного гідролізу крохмалевмісної 
сировини є досить актуальним.  

Цукристі сиропи та патока, отримані безпосередньо із крохмалевмісної 
сировини, можуть знайти широке застосування у різних галузях харчової 
промисловості як підсолоджувачі та антикристалізатори цукру.  

Розрізняють патоку кислотного і ферментативного гідролізу. 
Патока кислотного гідролізу готується переважно із кукурудзяного і рідко із 

картопляного крохмалю, у яких передбачена мінімальна кількість домішок.  
У залежності від призначення і ступеня зацукрювання патока буває таких 

видів: 
- карамельна низькозацукрена (містить редукувальних речовин 30–34% у 

перерахунку на сухі речовини); 
- карамельна (містить редукувальних речовин 34–44% у перерахунку на сухі 

речовини); 
- глюкозна високозацукрена (містить редукувальних речовин 44–60% у 

перерахунку на сухі речовини). 
У третьому виді патоки багато цукрів, тому патока використовується там, де 

небажано мати високий вміст декстринів. Цукри піддаються карамелізації: чим 
глибший гідроліз, тим інтенсивніше забарвлення патоки. 
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9.2.1. Характеристика сировини, напівфабрикатів і продукції 
 
Патока отримується із крохмалю шляхом каталітичного, хімічного гідролізу. 

Каталізатор – іони водню, а для ферментативного гідролізу – амілолітичні 
ферменти. 

На виробництво патоки крохмаль подається у вигляді крохмального молока 
визначеної густини. 

Основною складовою частиною патоки є вуглеводи, співвідношення між 
якими залежить від ступеня зацукрення крохмалю. Низькозацукрена патока містить 
11–12% глюкози, 19–20% мальтози і 65–70% декстринів; середньозацукрена – 
відповідно 19–21; 18–20; і 55–60; високозацукрена – до 45% глюкози, близько 40% 
мальтози і 6–8% декстринів. Декстрини підвищують в'язкість цукрового сиропу і 
сповільнюють кристалізацію цукрози, а редукувальні цукри, завдяки своїм 
гігроскопічним властивостям, сприяють відповідному збереженню вологості. 

Сировина, що надходить на виробництво патоки, повинна містити мінімальну 
кількість домішок, тому що вони впливають на технологічний процесу і якість 
патоки. Зазвичай переробляється крохмаль, що надходить з різних підприємств. 
Його очищують за такою ж схемою, як під час виробництва сухого крохмалю. 

 
9.2.2. Стадії технологічного процесу 

 
Стадії технологічного процесу виробництва патоки: 
– гідроліз крохмалю; 
– нейтралізація гідролізату; 
– вилучення сиропу. Очищення і знебарвлення сиропу; 
– концентрування; 
– очищення густого сиропу; 
– уварювання; 
– охолодження. 
Технологічні операції виробництва патоки наведені на узагальненій 

технологічній схемі (рисунок 9.5) та складається з наступних етапів. 
 
Очищення крохмалю і приготування крохмальної суспензії з 

концентрацією 40% сухих речовин. Першим етапом є каталітичний процес 
гідролізу крохмалю, у результаті якого відбувається зацукрювання крохмалю. 

Зацукрювання виконують періодично в автоклавах або в апаратах безперервної 
дії. 

Гідроліз крохмалю в конверторі відбувається під надлишковим тиском 0,28–
0,32 МПа., температурі 140–143 °С і витратах соляної кислоти у перерахунку на газ 
0,19–0,25% маси сухих речовин крохмалю (гідроліз ведеться також у зацукрювачах 
безперервної дії). 

 Процес гідролізу починається з розчинення крохмальних зерен і часткової 
дезагрегації крохмальної молекули. Він проходить швидше, ніж процес утворення 
глюкози. В умовах кислотного гідролізу розрив ланцюга крохмальної молекули 
може проходити у будь-якому місці, тому вже на самому початку гідролізу в 
гідролізаті присутні всі проміжні та кінцеві продукти гідролізу – від 
амілодекстринів до глюкози. Тривалість гідролізу встановлюють за йодною 
пробою. 
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Рисунок 9.5. Принципова схема виробництва патоки 

 
 
 
Нейтралізація гідролізату. Нейтралізація проводиться крейдою (CaCO3) або 

содою(NaCl).  
Під час нейтралізації содою відбувається наступна реакція: 
 

2HCl+Na2CO3=2NaCl+H2O+CO2. 
 

Якщо для зацукрювання використовується сірчана кислота, то нейтралізацію 
проводять крейдою (CaCO3): 
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H2SO4+CaCO3=CaSO4+H2O+CO2. 

 
Гіпс випадає в осад і легко фільтрується. Нейтралізація проходить за 

температури 96 – 98 °С. 
У результаті процесу нейтралізації вільні мінеральні кислоти (HCl, H2SO4) 

перетворюються у нешкідливі солі (NaCl) або нерозчинений осад (CaSO4), який 
виводиться із гідролізату в осад. 

Під час нейтралізації сиропу дуже важливо запобігти внесенню надлишку 
карбонату натрію, оскільки це може прискорити розклад глюкози і утворення 
барвників. 

 
Вилучення сиропу. Очищення і знебарвлення сиропу. Очищення сиропу 

повинно забезпечити: 
– видалення жиробілкових домішок, що відбувається вистоюванням або на 

сепараторах;  
– видалення нерозчинних компонентів із крохмалю і речовин, які утворилися під 

час нейтралізації, що відбувається методом фільтрації;  
– видалення барвників, азотних речовин, зольних елементів, зменшення 

кислотності та адсорбція ароматичних речовин, що відбувається за допомогою 
адсорбентів (активоване вугілля, іонообмінні смоли). 
Якщо патока готується з кукурудзяного крохмалю, то в гідролізаті є жир, який 

для забезпечення якісного фільтрування необхідно вилучити. Знежирення може 
відбуватись вистоюванням або на сепараторах. 

Для покращення якості процесу фільтрування до сиропу додають діатоміт та 
перемішують у спеціальних змішувачах. Знежирений сироп подається на 
фільтрування. 

Відфільтрований сироп має жовтий колір. Для його знебарвлення, усунення 
запаху і відокремлення мінеральних солей застосовується адсорбція. Як адсорбент 
використовують активоване вугілля та іонообмінні смоли. Після чого сироп 
повторно фільтрують. 

 
Концентрування. Випарювання відбувається у багатокорпусній випарній 

установці до доведення концентрації сухих речовин у сиропі 56–57%.  
 
Очищення густого сиропу. Одержаний сироп обробляють адсорбентом, 

фільтрують. 
 
Уварювання. Одержаний густий сироп піддають кінцевому уварюванню до 

концентрації сухих речовин не менше 78% (густина 1400 кг/м3). Для забезпечення 
високої якості сиропу випаровування густих сиропів ведеться з розрідженням 85–
89 кПа за температури кипіння менше 60 °С.  

 
Охолодження. Патоку охолоджують до температури 40–45 °С. Для 

запобіганню розкладу патоки охолодження потрібно проводити швидко – до 1,5 
години. Цей процес ускладнюється високою в’язкістю патоки. 
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9.2.3. Машинно-апаратурна схема виробництва патоки 
 

Кислотний гідроліз проводять у конверторах періодичної дії або зацукрювачах 
безперервної дії. Ферментативний гідроліз проводять у ферментерах. 

Гідроліз крохмалю в апаратах безперервної дії забезпечує рівномірність і 
необхідну швидкість процесів нагрівання, клейстеризації, зацукрювання, а також 
високу якість продукту. 

Сироп, отриманий під час гідролізу кукурудзяного крохмалю, містить клейку 
слизувату масу, що складається з пластин білка, просочених жиром. Якщо цей 
жирний осад не виділити із сиропу, то за наступного фільтрування слизуваті 
речовини заб'ють пори фільтрувальної тканини. 

Осад виділяють у камерах – апаратах-відстійниках, ефективніше це робити на 
сепараторах. Далі сироп направляють на фільтрацію для відокремлення домішок, 
що перейшли із крохмалю (білок, клітковина й інші), і домішок, що утворились під 
час нейтралізації. Для цієї мети застосовують різну апаратуру – фільтрпреси, 
вакуум-фільтри й інші. Фільтрують з додаванням діатоміту – панцирів морських 
водоростей. 

Патокові сиропи після фільтрації являють собою прозорі рідини, жовтого 
кольору. До барвників патокового сиропу відносяться продукти гідролізу білків, 
розкладення вуглеводів, продукти реакції меланоїдиноутворення. Поряд із 
барвниками у сиропі містяться кислі фосфати, що обумовлюють кислотність 
патоки, і деякі мінеральні речовини. 

Метою очищення патокового сиропу адсорбентами є повне його знебарвлення, 
усунення запаху, зниження кислотності. Як адсорбенти на патокових заводах 
застосовують активоване вугілля. Воно добре адсорбує барвні речовини, органічні 
домішки і майже не видаляє мінеральні. Адсорбент видаляють фільтруванням 
сиропу. Підготовлений таким чином сироп йде на випарювання у випарні апарати. 

Оскільки патока – в'язкий продукт, природне охолодження йде дуже повільно, 
зі швидким наростанням забарвлення за рахунок утворення барвників. Щоб цього 
уникнути, прагнуть швидко (протягом 40–80 хв.) остудити її до температури 40–
45 °С. Це кінцева операція технологічного процесу – охолодження патоки. Цей 
процес ускладнений через високу в'язкість патоки. 

Для цієї мети використовують спеціальні холодильники. Усередині 
теплообмінника розміщені змійовики з циркулюючою в них холодною водою. У 
центрі знаходиться циркулююча труба і мішалка. Гаряча патока циркулює і, 
проходячи між трубами змійовиків, прохолоджується. Охолоджена патока 
самопливом виходить у збірник.  

Далі патоку фасують у ємності різного об'єму і відправляють до сховища для 
зберігання. Для великотоннажних споживачів патоку відправляють цистернами до 
виробництва. 
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Рисунок  9.6. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва патоки: 
1, 2, 3, 8 – збірники; 4, 19, 20 – теплообмінники; 5 – нагрівачі; 6 – гідролізатор-зацукрювач;  
7 – нейтралізатор; 9 – збірник остаточної нейтралізації; 10 – крани; 11 – жировідділювач;  

12 – фільтрпрес; 13 – іонний реактор; 14, 15 – теплообмінники; 16 – пастка;  
17 – конденсатор; 18 – вловлювач несконденсованих газів; 21, 24 – збірники; 22 – збірник; 

23 – насос; 25 – збірник для живлення котлів; 26 – іонний реактор; 27 – фільтр;  
28 – вакуум-апарат; 29 – холодильник для патоки. 

 
 
Згідно з машинно-апаратурною схемою (рисунок 9.6) суспензію крохмалю із 

вмістом сухих речовин 40% і температурою 45–55 °С зі збірника 1 підкисляють 
соляною кислотою (або сірчаною) зі збірника 2. Соляна кислота дозується із 
розрахунку 0,1–0,12% до маси сухих речовин сировини, що переробляється. Зі 
збірника підкисленого крохмального молока 3 суспензія насосом послідовно 
подається у п'ять трубчастих теплообмінників 4, де підігрівається до температури 
52–55 °С конденсатом і надходить у нагрівачі 5. Обігрівальна пара під тиском 0,45 
МПа подається у міжтрубний простір кожного теплообмінника і забезпечує 
температуру зацукрювання – 143 °С. Після цього клейстеризований продукт 
надходить у гідролізатор безперервної дії  – зацукрювач 6. Його мідні труби 
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розташовані вертикально з підведенням продукту знизу в кожну секцію. Крани 10 
використовують для спуску гідролізату. 

Процес гідролізу контролюють за йодною пробою, в подальшому поглибленні 
гідролізу забарвлення змінюється від синього на фіолетове, потім буре і, нарешті, 
забарвлення не змінюється – немає крохмалю.  

Із зони зацукрення сироп надходить у нейтралізатор безперервної дії 7, куди зі 
збірника 8 подається розчин кальцинованої соди в кількості 70–75% від теоретично 
необхідного для нейтралізації кислоти. 

Якщо як каталізатор застосовували сірчану кислоту, то нейтралізацію 
проводять карбонатом кальцію.  

Гіпс легко видаляється під час фільтрування. Температура нейтраліза-ції 96–98 
°С. Для забезпечення кислотності сиропу рН 4,5–4,7, у схемі передбачений збірник 
остаточної нейтралізації 9. Для нейтралізації використовують розчин соди 
концентрацією 16–18%. Готовий сироп відводять з апарату спускною трубою. 
Температура сиропу, що надходить у нейтралізатор, знижується з 138–140 до 100–
102 °С, при цьому відбувається значне само випаровування. Нейтралізація сиропів 
здійснюється за температури 95–96 °С, до якої охолоджується сироп за рахунок 
подачі розчину соди і продування сиропу з парами і вуглекислотою в атмосферу. 
Нейтралізатор заповнюють кислим сиропом на 15%. 

Нейтралізований сироп подається на видалення жиробілкових домішок, яке 
відбувається вистоюванням на спеціальних апаратах, найпростішим з яких є 
жировідділювач (скіммер) 11 або на сепараторах. Під час відстоювання 
нейтралізованого сиропу за рахунок різниці густини на поверхню підіймається 
суміш жиру і білка, яка називається жиробілковою суспензією. 

Після чого сироп фільтрується з метою видалення нерозчинних компонентів із 
крохмалю і речовин, які утворилися під час нейтралізації. Для цього застосовують 
дискові та патокові фільтри, вакуум-фільтри і фільтрпреси 12. 

Після механічного фільтрування патокові сиропи являють собою прозорі 
рідини жовтого кольору. Остаточне очищення сиропів передбачає видалення 
барвників, зольних елементів, білкових речовин, зниження кислотності та 
вилучення запаху і здійснюється активним вугіллям (установка з двома 
адсорберами) або іонообмінні смоли (іонітний реактор) в іонному реакторі 13. 

Очищений рідкий сироп надходить у I корпус випарної установки, а густий 
сироп відводиться із III корпусу установки. Перед I корпусом сироп підігрівається у 
теплообмінниках 14 і 15 спочатку до температури 86 °С, а потім – 97 °С. Обігрів 
теплообмінника 14 відбувається частиною вторинної пари з I корпусу випарної 
установки, а теплообмінника 15 парою з температурою 114,6 °С. Нагрітий сироп 
надходить у I корпус випарної установки, що обігрівається цією ж парою. У I 
корпусі підтримується тиск 93 кПа, що забезпечує температуру кипіння 100 ° С і 
вторинного пара 97,7 °С, який використовується для обігріву II корпусу установки. 
У II корпусі тиск становить 49 кПа, температура кипіння сиропу 86 °С, температура 
вторинної пари 80,9 °С, який подається в нагрівальну камеру III корпусу. 
Температура кипіння і вторинного пара у III корпусі відповідно складають 67,7 і 
59,7 °С, залишковий тиск 19,6 кПа. Вторинний пар з III корпусу надходить у 
конденсатор 17, у якому змішується з холодною водою. Потім барометричною 
трубою нагріта вода, із температурою 40 ° С надходить до збірника 22. Відділення 
дрібних крапель води здійснюється у вловлювачі 18, із якого вакуум-насосом 
відкачують газоповітряну суміш, що забезпечує підтримку у всій випарній 
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установці заданого розрідження. На трубопроводі вторинної пари після кожного 
апарату встановлюють пастки 16, які відділяють від пари дрібні частинки сиропу і 
повертають їх в апарат. Барометричну воду насосом подають у теплообмінники 19 і 
20, що працюють на другому парі 2–го і 3–го корпусів установки. Підігріта вода 
використовується на виробничі потреби, чистий конденсат із теплообмінника 15 і I 
корпусу збирають у збірнику 25 і використовують для живлення котлів, конденсати 
вторинної пари з II і III корпусів збирають у збірники 21, 24 і використовують у 
виробництві. Густий сироп із III корпусу випарної установки з концентрацією 
сухих речовин 55–57% відкачують відцентровим насосом 23 у підігрівач 19, з якого 
направляють у контактні збірники густого сиропу.  

Очищення густого сиропу відбувається в іонному реакторі 26 та на фільтрі 27, 
після чого сироп с концентрацією сухих речовин 55–57% надходить у вакуум-
апарат 28, де він уварюється до концентрації сухих речовин 78–80%. Для 
уварювання застосовуються однокорпусні випарні апарати типу, вакуум-апарат із 
підвісною нагрівальною камерою, вакуум-апарати безперервної дії з трьома зонами 
підігріву, загальним випарником і горизонтальний апарат. 

З вакуум-апарата готова патока з температурою 60–70 °С самопливом або 
насосом передається в холодильник 29, який призначений для швидкого 
охолодження патоки до температури 40–45 °С за час 40–80 хв. 

 
 
 

Питання для самоперевірки 
 

1. Характеристика сировини і напівфабрикатів для виробництві крохмалю. 
2. Стадії технологічного процесу виробництва картопляного крохмалю. 
3. Машинно-апаратурна схема виробництва картопляного крохмалю. 
4. Стадії технологічного процесу виробництва кукурудзяного крохмалю. 
5. Машинно-апаратурна схема виробництва кукурудзяного крохмалю. 
6. Характеристика сировини, напівфабрикатів при виробництві патоки. 
7. Стадії технологічного процесу виробництва патоки. 
8. Машинно-апаратурна схема виробництва патоки. 
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Технологічні комплекси бродильних виробництв 
 

10.1. Технологічний комплекс виробництва спирту 
  
Спиртова промисловість, галузь харчової промисловості, що виробляє 

етиловий (винний) спирт – сирець і спирт – ректифікат з харчової сировини (зерна, 
картоплі, меляси тощо). Спирт застосовують у лікерно-горілчаному виробництві, 
для зміцнення вин, у парфумерно-косметичній і кондитерській промисловості, для 
виготовлення оцту, а також у вітамінному виробництві, у медицині й техніці. На 
спиртових заводах одержують хлібопекарські й кормові дріжджі, рідку 
вуглекислоту, кормові вітаміни тощо. 

Етиловий спирт (етанол, винний спирт) C2H5OH – безбарвна рухлива рідина, 
пекуча на смак з характерним запахом, точка кипіння 78,39 °С, замерзає за  
–110,5 °С, змішується в будь-яких співвідношеннях з водою, спиртами, ефірами, 
гліцерином, бензином та іншими органічними розчинниками, горить безбарвним 
полум’ям. Легко випаровується. Спирт, що містить 4–5 % води, називають 
ректифікатом, а що містить тільки частки відсотка води – абсолютним спиртом. 
Такий спирт одержують хімічною обробкою в присутності водовіднімальних 
засобів. 

 
10.1.1. Історична довідка 

 
Отримання спирту традиційно засноване на процесі дистиляції. Ідея  

дистиляції рідин виникла ще в I тисячолітті до н.е. Вперше процес дистиляції 
описав Аристотель (3 ст. до н.е.). Відомо, що арабські хіміки виготовляли спирт із 
вина в  6-7 століттях. Пізніше вдосконаленням процесу перегонки займалися  
алхіміки. В 860 році перський алхімік Ар-Рази вперше виготовив пляшку міцного 
алкогольного напою. Вважалося, що шляхом дистиляції можна виділити душу 
вина, завдяки чому продукт дистиляції  був названий «Spiritus vini» - дух вина. Від 
цієї назви походить термін «Cпирт». 

Перші перегонні апарати почали застосовуватися в Італії в 11 столітті. У 1334 
році лікар-алхімік з Провансу (Франція) Арно де Вілльгер отримав винний спирт з 
виноградного вина і вважав його цілющим засобом. А в 1360 році деякі французькі 
та італійські монастирі виробляли винний спирт під назвою «Aquavitae» - «Вода 
життя».  

У 1386 році завдяки генуезьким купцям спирт дістався до країн Центральної і 
Східної Європи. 

У 1660 році англійський хімік і богослов Роберт Бойль вперше отримав 
зневоднений етиловий спирт, а також відкрив його деякі фізичні та хімічні 
властивості, зокрема виявивши здатність етанолу бути високотемпературним 
паливом для пальників. Абсолютний (безводний) етиловий спирт був отриманий у 
1796 році російським хіміком Т.Є. Ловіцем. 

Поступово спирт розділився на харчовий та технічний, що отримується 
шляхом розщеплення деревних відходів. В Англії технічний спирт був звільнений 
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від підвищених податків на продаж, так як ринкова вартість спиртних напоїв 
окупала державні збори, а ось лікарям і промисловцям така вартість була не під 
силу. Для запобігання харчового вживання токсичного промислового спирту його 
змішували з метанолом і іншими неприємними на запах добавками. 

Згодом спирт отримав миттєве поширення в медицині в зв'язку з постійними 
війнами. 

На початку 20 століття відбулося відокремлення виробництв спирту і горілки. 
Виробництво спирту почало інтенсивно розвиватися після закінчення Другої 

світової війни, коли почали інтенсивно застосовувати нові науково-технічні 
технології та досягнення.  

Нині світове виробництво спирту сягає декількох мільярдів декалітрів 
щорічно. Найбільшими виробниками є Бразилія, США та Канада. Ці держави 
використовують спирт в основному як пальне для двигунів внутрішнього згорання. 
Їх державними програмами передбачається розширення виробництва і задоволення 
спиртом мінімум 10 % потреб в паливі. Альтернативне паливо з відновлювальної 
сировини екологічно чисте, приваблює споживачів всього світу, конкурує з 
традиційними видами палива.  

Спирт етиловий в умовах сьогоднішнього дня є традиційною сировиною для 
виготовлення алкогольних напоїв у лікеро-горілчаній промисловості, 
використовується для кріплення вина у виноробстві, у парфумерній промисловості 
та фармації та в медицині – як розчинник, антисептик, екстракційний агент. Для 
цих галузей спирт готовлять з доброякісної сировини, добре очищають від супутніх 
домішок, він є безпечним для людського організму і носить назву харчового. 

В Україні спирт в основному вироблявся як продукт харчового призначення. У 
спадщину з початку минулого століття спиртова галузь України отримала велику 
кількість ґуралень – маленьких кустарних заводів продуктивністю 100-500 відер 
спирту-сирцю на добу. Такі ґуральні були майже в кожному селі та основним їх 
призначення було переробити надлишок сільськогосподарської продукції, що довго 
не зберігається, і таким чином забезпечити худобу в холодний період року 
кормами. Спирт-сирець з цих заводів-гуралень направляли на лікеро-горілчані 
заводи, де з нього ректифікацією отримували харчовий етиловий спирт, який 
служив сировиною для виготовлення алкогольних напоїв.  

В 1920-30 роках в Україні бурхливо розвивалась хімічна промисловість і інші 
виробництва - споживачі спирту. В 30-і роки був збудований Лохвицький 
спиртзавод – гігант, який комплексно переробляв цукровмісну мелясу на спирт, 
дріжджі, діоксид вуглецю. Всі спиртзаводи України прийняли статус державних 
підприємств, впровадили технологію переробки меляси. При цьому спирт з меляси 
в деякі роки вироблявся на заводах України в обсязі більше 90 % від загальної 
кількості.  

В 1998-2000 рр. в Україні організовано виробництво технічного спирту з 
цукрової та крохмаловмісної сировини. Рекомендовано використовувати дефектні 
види зерна, меляси, нетрадиційні види сировини.  

Технічний спирт денатурують, змінюють запах, смак і забарвлення з метою 
унеможливлення використовувати його для приготування напоїв.  

Використовуючи досвід США, Бразилії і Канади у виготовленні та споживанні 
спирту як палива в Україні освоєна технологія паливного етанолу (біоетанолу). 
Різні кліматичні умови для різних регіонів стали причиною розробки літнього і 
зимового палива. Якщо літнє паливо допускає вміст в спирті до 3–4 % води, в 
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зимовому води не повинно бути більше 0,2 % (сумішеві бензини). Сировиною 
пропонується використати дефектне зерно, мелясу, коренеплоди, а в подальшому – 
і целюлозовмісну сировину.  

Розвиток заводів йшов шляхом концентрації виробництва, продуктивність 
збільшувалась до 3 тис. дал за добу заводів, що переробляють зерно-картопляну 
сировину і до 12 тис. дал/добу – тих заводів, що спеціалізуються на переробці 
меляси.  

Річне середнє статистичне споживання харчового спирту Україною за останні 
20-30 років знаходиться в межах 25 млн. дал. Залишаються традиційними 
споживачами лікеро-горілчана, виноробна, парфумерна, фармацевтична 
промисловість та медицина. Інші споживачі харчового спирту не є значними.  

За розрахунками потреби в технічному спирті найважливіших споживачів 
знаходяться в обсязі 10 млн. дал щорічно, а паливного етанолу – близько 50 млн. 
дал/рік.  

Загальна потреба України в спирті на найближчий час сягатиме 80–85 млн. 
дал/рік.  

Нині спиртова галузь України розширила свої завдання і працює у таких 
напрямкам:  
- Виробництво харчового ректифікованого спирту. Технологія і обладнання 

цього продукту освоєні всіма заводами, вони традиційні.  
- Виробництво технічного спирту, освоєно мелясними заводами, доповнено 

обладнанням для денатурації, окремим обладнанням для обліку і зберігання.  
- Виробництво паливного етанолу. Технологія освоєна декількома заводами.  

 
10.1.2. Способи виробництва етилового спирту 

 
Етиловий спирт добувають різними способами: 

1. Бродіння харчової сировини (зерна, картоплі тощо), цукру та відходів 
цукрового виробництва – меляси. Найважливішими типами бродіння є 
спиртове та молочнокисле. 

2. Гідролізом рослинних матеріалів. Гідроліз – реакція обмінного розкладання між 
водою і різними речовинами: солями, вуглеводами, білками. 

3. Переробкою сульфітного лугу (відходів целюлозного і паперового 
виробництва). Целюлоза – полісахарид, високомолекулярний вуглевод, який є 
головною складовою частиною оболонки рослинних клітин, продуктом 
гідролізу целюлози є гідролізний етиловий спирт. 

4. Гідратацією етилену (промисловий спосіб). Гідратація – це приєднання молекул 
води до молекул або іонів. 

5. Спиртове шумування (розщеплення) моносахаридів C6H12O6 під впливом 
ферментів (наприклад, зимази – ферменту дріжджів). 
 
Спирт із харчової сировини отримують неперервним та періодичним способом. 

Перший більш поширений та широко використовується на спиртових заводах 
1000–10000 дал спирту за добу (дал, dal – скорочення від декалітр – одна з 
основних одиниць об'єму у виробництві спирту та виноробстві, дорівнює 10 л). 

Вихідним продуктом для одержання спирту можуть слугувати полісахариди 
крохмалю, що утримуються, наприклад, у бульбах картоплі, зернах жита, пшениці, 
кукурудзи. 
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10.1.3. Стадії технологічного процесу 
 
На рисунку 10.1 показані стадії технологічного процесу виробництва спирту з 

зерна і/або картоплі. 
Крохмалевмісна сировина (зерно та/або картопля) змішуються з водою та 

ферментами. Під час розварювання утвореної маси відбувається розчинення сухих 
речовин зерна та клейстеризація крохмалю. 

На стадії зацукрення під дією ферментів крохмаль перетворюється на цукор 
мальтозу та проміжні продукти – декстрини, які необхідні для життєдіяльності 
дріжджів. Утворена маса називається суслом. 

Після зацукрювання до сусла додають дріжджі, під дією яких утвориться 
спирт. Бродіння сусла відбувається безперервно-потоковим способом в бродильних 
чанах. Виброджене сусло називають бражкою. 

Бражку подають в брагоректифікаційне відділення, де спочатку відганяють з 
неї спирт. Після цього утворений спирт-сирець очищують від головних домішок в 
епюраційній колоні, і концентрують, а також додатково очищують в 
ректифікаційній колоні. 

 
Підготовка сировини (зерно, картопля, вода, ферменти) 

 
Змішування компонентів (заміс) 

 
Розварювання замісу 

 
Зацукрення замісу 

 
Бродіння сусла 

 
Перегонка бражки 

 
Епюрація 

 
Ректифікація спирту 

 
Рисунок 10.1. Стадії технологічного процесу виробництва спирту 

 
 
Підготовка сировини до переробки 
 
Основна сировина для виробництва спирту – зерно (ячмінь, жито, пшениця, 

просо, кукурудза, овес), картопля, які відносять до крохмалемістної сировини, та 
цукровий буряк і меляса, які відносять до цукрової сировини. 

Вміст крохмалю в зерні – 46–55%, в картоплі – 9–18%. 
Підготовка зерна та картоплі. Підготовка сировини полягає в очищенні зерна 

від домішок, митті картоплі, подрібнення сировини, та розбавлення подрібненої 
маси водою до заданої концентрації сухих речовин. Чим вищий ступінь 
подрібнення зерна, тим швидше воно розвариться за більш м’яких режимів. 

Вимиту картоплю подрібнюють на молоткових дробарках або терках. Розмір 
часточок подрібненої картоплі не повинен перевищувати 3 мм. 

Зерно спочатку очищують від сторонніх домішок на повітряно-ситових 
сепараторах, а потім від металевих домішок на магнітному сепараторі. Після 
очищення зерно подрібнюють. В даний час поширене тонке подрібнення сировини, 
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з розміром часточок менше 250 мкм. Зазвичай зерно пропускають через послідовно 
встановлені подрібнювальні машини (молоткові, валкові, а також дезінтегратори). 
За тонкого високодисперсного помелу зерна порівняно з вихідною сировиною 
зростає кількість розчинних цукрів та амінокислот. Крохмаль за даного способу 
подрібнення перетворюється в зброджувані цукри (30–50 % від вихідного 
крохмалю). Розварювання зерна, приготованого із високодисперсних помелів, 
відбувається за нижчих температур (95–110 °С). 

Подрібнене зерно та картопля подаються в змішувач, в якому змішують 
подрібнену масу з водою. В залежності від вмісту крохмалю на 1 кг зерна додають 
2,5–3,5 літри води, а на 1 кг картоплі – 0,2–0,5 л. Після перемішування і нагрівання 
картопляну кашку та зерновий заміс подають в апарати для розварювання. 

Підготовка меляси. Мелясу розчиняють водою для отримання мелясного 
сусла концентрацією 22–24 мас.%. Технологія виробництва спирту з меляси 
передбачає додавання в мелясне сусло сірчаної або соляної кислот, антисептиків, 
ортофосфорної кислоти, сульфанолу або хлорного вапна. 

Зацукрювальні матеріали. Для зацукрення сировини в спиртовому 
виробництві застосовують свіжепророщений солод, а також ферментні препарати.  

Із солоду отримують солодове молоко, для чого подрібнений солод змішують з 
водою у співвідношенні 1:5. Отримане солодове молоко дезінфікують формаліном 
та направляють для зацукрення охолодженої розвареної маси. 

Ферментні препарати отримують на ферментних заводах або спеціалізованих 
цехах спиртових та пивоварних заводах. Приклади ферментних препаратів: 
- Альфа-амілаза – ферментний препарат мікробного походження. Розриває довгі 

ланцюжки крохмальних полісахаридів, утворюючи мальтодекстрини. Розріджує 
заміс перед зацукренням. 

- Глюкоамілаза – ферментний препарат мікробного походження. Після 
розрідження крохмалевмісне сусло містить мальтодекстрини. Глюкоамілаза 
гідролізує їх у вуглеводи, які потім зброджуються дріжджами. У глюкоамілазі 
містяться азотисті речовини, які є живленням для дріжджів. Препарат 
забезпечує високу швидкість зацукрення замісу. 

- Кисла протеаза – протеолітичний фермент, який сприяє гідролізу відщеплення 
амінокислот від білку, що міститься в сировині. Руйнує і покращує доступність 
білку, можливість його розчинення. Протеаза додається в заміс під час 
розрідження або зацукрення. Під час зброджування сусла дія препарату 
призводить до збільшення кількості амінокислот, які використовуються під час 
роботи з дріжджами. 

 
Розварювання крохмалемісткої сировини 
 
Основна мета розварювання – руйнування клітинної структури і розчинення 

крохмалю сировини. У розчинному стані крохмаль легко зацукрюється 
ферментами. Зерно і картоплю розварюють парою за надлишкового тиску. Під час 
теплової обробки відбуваються складні структурно-механічні, фізико-хімічні та 
хімічні зміни сировини. Під нагріванні з водою білки набрякають і денатурують, 
крохмаль клейстеризується і переходить в колоїдний розчин. Залежно від культури 
зерна клейстеризація крохмалю починається в діапазоні температур 55–60 °С і 
супроводжується збільшенням в'язкості середовища. Зі збільшенням температури 
клейстеризований крохмаль розріджується і в'язкість середовища різко 
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зменшується. Під час виходу розвареної маси з варильного апарату внаслідок 
перепаду тиску від надлишкового до атмосферного клітинна структура сировини 
руйнується і вона перетворюється на однорідну масу. 

Найбільше поширення отримало безперервне розварювання. Безперервне 
розварювання характеризується стабільністю, процес піддається оптимізації і 
автоматизації, відрізняється високою питомою продуктивністю обладнання. Вихід 
спирту з 1 т крохмалю сировини збільшується на 0,7–1,2 дал в порівнянні з 
напівбезперервним методом розварювання. Зменшуються витрата пари і втрати 
крохмалю. 

Як типові прийнято дві схеми безперервного розварювання сировини. Перша 
схема передбачає розварювання сировини за занижених температур (130–140 °С) і 
порівняно тривалому витримуванні (50–60 хв), друга – за підвищених температур 
(165–172 °С) і проходженні маси через варильний апарат за 2–4 хв. 

 
Зацукрення крохмалемістної сировини 
 
Крохмаль розвареної сировини зацукрюють солодовим молоком або 

ферментами пліснявих грибів. У розвареній масі крохмаль знаходиться в 
розчиненому стані (90 %) і у вигляді крохмального клейстеру (10 %). 

Зацукрення розвареної маси здійснюють переважно безперервним способом за 
певних умов: температури, pH середовища, концентрації субстрату і 
зацукрювального матеріалу. Під час зацукрення близько 67 % крохмалю 
перетворюється на мальтозу і 33 % – в декстрин, який під час бродіння 
дозацукрюється ферментами середовища. Зацукрена маса називається суслом. 
Процес зацукрення включає охолодження розвареної маси, змішування маси з 
зацукрювальним матеріалом, зацукрення і охолодження сусла. 

Під час зацукрення розварена маса безперервно надходить в зацукрювач – 
циліндричний сталевий апарат об’ємом 3–5 м3, обладнаний мішалкою і змійовиком 
для подачі води. У зацукрювачі маса охолоджується до 57–58 °С не менше 10 хв. 
Одночасно з охолодженням в апарат падають 16–18 % солодового молока від 
об'єму розвареної маси. Зацукрена маса (сусло) безперервно відводиться з 
зацукрювача через теплообмінник, в якому охолоджується до 20–24 °С, в 
бродильне відділення. 

 
Зброджування зацукреної маси 
 
Під час зброджування цукри дифундують в дріжджову клітину, де залучаються 

до ланцюга ферментативних процесів, кінцевий результатом яких – утворення 
спирту і діоксиду вуглецю, що викидаються дріжджовою клітиною в довкілля як 
продукт її метаболізму. 

Окрім спирту і діоксиду вуглецю, під час бродіння утворюються вторинні та 
побічні продукти – гліцерин, оцтовий альдегід, вищі спирти (сивушна олія). 

Бродіння здійснюється в бродильних апаратах (ферментаторах) періодичним 
або безперервним способом. Ферментатори – це циліндричні сталеві резервуари 
місткістю 50–100 м3, обладнані змійовиками і патрубками для підведення сусла, 
дріжджів, води, пари і відведення збродженої маси. Періодичний процес бродіння 
характеризується великою кількістю непродуктивних операцій і низькою 
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продуктивністю бродильної апаратури. Продуктивність за спиртом з 1 м3 
ферментатора складає лише 2 дал/доб. 

Більш широко використовується неперервно-потоковий спосіб бродіння, який 
передбачає використання двох дріжджових апаратів, зброджувачів та батареї 
бродильних апаратів, з’єднаних між собою трубопроводами. Коли головний апарат 
заповнюється суслом, починається перетікання зброджуваного середовища 
бродильною батареєю, що складається з 10 апаратів. Тривалість бродіння складає 
56–60 год. Зріла бражка містить спирту 8–10 об. %. Її направляють в сепараторне 
відділення для відділення дріжджів, а потім у відділення ректифікації. 

 
Отримання спирту з бражки та його подальше очищення 
 
Мета очищення етилового спирту – звільнення його від супутніх летких 

домішок і отримання спирту стандартної міцності. Дуже важливо разом з 
очищенням спирту максимально сконцентрувати відібрані домішки і максимально 
звільнити їх від етанолу і води. 

Усі домішки розділені на чотири групи: головні, хвостові, проміжні та кінцеві. 
До першої групи відносять головні домішки, леткість яких вища, ніж у етанолу. 
Отже, ці домішки концентруються в парах за будь-якого вмісту спирту в рідкій 
фазі. Друга група включає хвостові домішки, у яких леткість завжди менше 
леткості етанолу. Найбільш типовою хвостовою домішкою є вода. Третя група 
представлена проміжними домішками. Характерною кінцевою домішкою є 
метиловий спирт. 

Технологічні процеси отримання спирту з бражки та його подальшого 
очищення здійснюються у ректифікаційних апаратах, послідовно в окремих 
ректифікаційних колонах: 
- В бражних (перегонка бражки з отриманням бражного дистиляту і відведенням 

барди у вигляді відходу виробництва); 
- В епюраційних (виділення з бражного дистиляту або спирту-сирцю і 

концентрування головних домішок і їх відбір з фракцією головного етилового 
спирту – побічним продуктом виробництва); 

- В ректифікаційних (концентрування спирту та його пастеризація, а також 
виділення в процесі концентрування спирту проміжних домішок у вигляді 
сивушних фракцій); 

- В сивушній або екстрактивно-ректифікаційній (концентрування сивушних 
масел і виділення їх у вигляді товарного побічного продукту виробництва); 

- В колоні остаточного очищення (додаткове очищення ректифікаційного спирту 
з відведенням на повторну ректифікацію спиртових фракцій з домішками); 

- В колоні для виділення спирту з головної фракції (виділення з головної фракції 
і концентрування метанолу, альдегідів і складних ефірів). 
 

10.1.4. Машинно-апаратурна схема виробництва етилового спирту 
 
Лінія виробництва етилового спирту складається з дільниць замісу, гідро-

ферментативної обробки, зацукрення та бродіння, брагоректифікації (рисунок 10.2). 
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Рисунок 10.2. Машинно-апаратурна схема виробництва спирту: 
a - дільниці замісу, гідро-ферментативної обробки, зацукрення та бродіння 

b - дільниця брагоректифікації 
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Позначення на рисунку 10.2: 1 – збірник фермента α-амілази; 2, 3 – молоткові 
дробарки для зерна та картоплі; 4 – змішувач; 5 – насос; 6 – контактна головка; 7, 8 – 
апарати гідродинамічної та ферментативної обробки І ступені; 9 – дозатор; 10 – апарат 
гідродинамічної та ферментативної обробки ІІ ступені; 11 – насос; 12 – паровий колектор; 
13 – контактна головка; 14 – трубчастий стерилізатор; 15 – регулювальний (редукційний) 
клапан; 16 – паросепаратор; 17 – випарник-зацукрювач; 18 – збірник глюкоамілази; 19 – 
збірник формаліну; 20 – дозатор; 21 – барометричний конденсатор; 22 – збірник 
барометричної води; 23 – насос; 24 – теплообмнінник-охолоджувач; 25 – дріжджанка; 26 – 
зброджувачі; 27 – бродильний чан; 28 – насос; 29–33 – збірники засівних дріжджів 
(маточник), сірчаної кислоти, карбоміду, олеїнової кислоти та інших компонентів; 34 – 
спиртовловлювач; 35 – збірник вловленого спирту; 36 – передаточний чан; 37 – бражна 
колона; 38 – уловлювач; 39 – бражний підігрівач; 40 – сепаратор бражки; 41 – конденсатор; 
42 – конденсатор сепаратора; 43 – епюраційна колона; 44 – дефлегматор; 45 – конденсатор; 
46 – конденсатор спиртової колони; 47 – дефлегматор; 48 – спиртова колона; 49 – 
холодильник; 51 – конденсатор; 52 – холодильник сивушного спирту; 

ліхтарі: 50 – спирту; 53 – сивушного спирту; 54 – ефіральдегідної фракції 
 
Дільниці замісу, гідро-ферментативної обробки, зацукрення та бродіння. 

Зерно і/або картопля подрібнюються в молоткових дробарках 2 і 3, та подаються в 
змішувач 4, де змішуються з водою (60–65 °С) та ферментом α-амілазою. 
Відношення зерна та води складає 1:3. 

Із змішувача зерновий заміс (або картопляна кашка) насосом 5 подається в 
контактну головку 6, де підігрівається парою до температури 70–72 °С, і далі в 
апарати гідродинамічної та ферментативної обробки І степені 7, 8. Після 
заповнення апарату за допомогою насосів 8 підключається циркуляційний контур, 
який забезпечує перемішування маси в апараті за температури 65–70 °С. На цій 
стадії відбувається розрідження маси, розчинення крохмалю та сухих речовин 
зерна за рахунок дії α-амілази. 

Далі заміс через дозатори 9 відводиться в апарат гідродинамічної та 
ферментативної обробки ІІ степені 10, який розділений на 3 секції, в яких заміс 
послідовно підігрівається та витримується за температури від 65 до 95 °С. 
Підігрівання відбувається за рахунок подачі в апарат пари. 

Розріджена та гідролізована маса із апарату 10 насосом 11 подається в 
трубчастий стерилізатор 14, і далі, через регулювальний (редукційний) клапан 15 – 
в паросепаратор 16. Із паросепаратора суміш відводиться на зацукрення. 

Якщо сировина потребує більш високої температури стерилізації, то суміш 
додатково підігрівається парою в контактній головці 13. 

Пара для нагрівання сировини в процесах нагрівання замісу, гідродинамічної 
та ферментативної обробки та додаткового нагрівання під час стерилізації 
розподіляється через паровий колектор 12. 

Вторинна пара, яка відходить із паросепаратора 16, подається для нагрівання 
замісу в першій секції апарату 10. 

Із паросепаратора суміш подається у випарник-зацукрювач 17, де змішується з 
ферментом глюкоамілазою та формаліном, який пригнічує кислотоутворювальні 
бактерії під час бродіння. У випарнику-зацукрювачі суміш витримується близько 
30 хвилин за температури 55 °С. 

Вторинна пара, яка утворилась у випарнику-зацукрювачі, подається в 
барометричний конденсатор 21, завдяки чому в апараті 17 утворюється 
розрідження, і суміш випарюється за нижчих температур. 
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Зацукрена суміш – сусло, насосом 23 подається для охолодження в 
теплообмінник 24, і далі розподіляється на дільницю бродіння. 

На дільниці бродіння сусло надходить в бродильні чани 27, де виброджує 
неперервно-поточним способом. Дріжджі готуються в дріжджанках 25, надходять в 
зброджувач 26 і далі в бродильні чани 27. Засівні дріжджі надходять з маточника 
29. Для забезпечення дріжджових клітин азотистими речовинами передбачена 
подача карбоміду із збірника 31. Для підкислення дріжджового сусла в дріжджанки 
із мірника 30 подається сірчана кислота. Для гасіння піни, що виникає під час 
бродіння, в бродильні чани із мірника 33 подається олеїнова кислота. 

Виброджене сусло перекачується в передаточний чан 36, з якого подається на 
дільницю брагоректифікації. 

Під час бродіння утворюється суміш парів спирту та вуглекислого газу, які 
відводяться у спиртовловлючач 34. Вловлений спирт через збірник 35 повертається 
в передаточний чан. 

 
Дільниця брагоректифікації. Виробництво ректифікованого етилового 

спирту з бражки відбувається в брагоректифікаційних апаратах, які можуть бути 
поділені на три основні групи: непрямої, прямої і напівпрямої дії. 

Брагоректифікаційні апарати непрямої дії забезпечують одержання спирту 
високої якості та прийняті як типові. Всі колони в таких апаратах зв'язані між 
собою лише рідинними потоками і тому вони легкі у керуванні. Але апарати цього 
типу витрачають значну кількість пари і води. 

У брагоректифікаційному апараті прямої дії епюрована водно-спиртова пара 
використовується як живлення спиртової колони. Ці апарати найбільш економічні 
відносно витрати нагрівальної пари і води, але в них отримують менше 
ректифікованого спирту. 

В апаратах напівпрямої дії водно-спиртова пара з бражної колони через 
сепаратор подається в епюраційну колону. Епюрат, що звільнився від легколетких 
домішок, направляється у вигляді рідини в спиртову колону. Ці апарати витрачають 
дещо менше нагрівальної пари, ніж апарати непрямої дії, і забезпечують високу 
якість спирту. 

Найбільш розповсюджені на спиртових заводах брагоректифікаційні апарати 
непрямої дії, схема якої зображена на рисунку 10.2 b. Апарат оснащений трьома 
основними ректифікаційними колонами: бражною, епюраційною і спиртовою. У 
нижні частини всіх колон подається через регулятор нагрівальна пара. 
Обігріваються колони відкритою парою або закритою за допомогою виносних 
випарників. 

Бражка насосом подається в бражний підігрівач 39, де підігрівається до тем-
ператури 85–90 °С водно-спиртовою парою, що надходить із бражної колони 37. 
Підігріта бражка проходить сепаратор 40, де з неї виділяються вуглекислота і 
частково головні домішки, і направляється на верхню тарілку бражної колони 37. 
Газ і пара із сепаратора 40 через конденсатор 42 надходять у спиртовловлювач. 

У бражній колоні 37 бражка позбувається леткої частини і у вигляді барди 
відводиться з колони. Водно-спиртова пара з колони через уловлювач 38, де 
відділяються рідкі частинки, потрапляє в дефлегматор-підігрівач 39 бражки і потім 
в конденсатор 41, де конденсується. Бражний дистилят з дефлегматора-підігрівача, 
конденсаторів і спиртовловлювача подається в епюраційну колону 43. Ця колона 
оснащена також дефлегматором 44 і конденсатором 45. Епюраційна колона 
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призначена для виділення головних домішок. У виснажній частині колони головні 
домішки виділяються, а у верхній частині концентруються. Пара з верхньої частини 
епюраційної колони надходить у дефлегматор 44, де більша частина її 
конденсується і у вигляді флегми повертається на верхню тарілку колони. Незначна 
частина пари проходить через дефлегматор і в конденсаторі повністю 
конденсується. Отриманий дистилят (ефіро-альдегідна фракція) міцністю 95–
96,5% об. – вміщує спирт, альдегіди, легколеткі ефіри і кислоти. Головна фракція 
відводиться з апарату через ліхтар 54. 

Водно-спиртовий розчин, що позбувся основної частини головних домішок 
(епюрат) направляють у спиртову колону 48. У спиртовій колоні з епюрату 
виділяється концентрований етиловий спирт, проміжні фракції – сивушна олія і 
сивушний спирт. Пара із залишками головних домішок з верхньої частини 
спиртової колони потрапляє в дефлегматор 47 і конденсатор 46. Частина 
конденсату у вигляді флегми повертається в колону. З конденсатора рідина, яка 
називається непастеризованим або нестандартним спиртом, направляється назад в 
епюраційну колону 43. Ректифікований (пастеризований) спирт у вигляді рідини 
відбирається з 3, 4, 6, 7, 8–ї тарілок спиртової колони, починаючи згори, надходить 
в холодильник 49, а з нього через оглядовий ліхтар 50 і лічильник спирту 
направляється у спиртосховище. 

Проміжні домішки із спиртової колони виводяться у вигляді двох фракцій. 
Більш леткі домішки у вигляді рідини (сивушний спирт) відводяться з 17–20 
тарілок колони, рахуючи знизу. Сивушний спирт відводиться через холодильник 52 
та ліхтар 53. 

Сивушна фракція у вигляді пари відбирається з 5, 7, 9, 11–ї тарілок і надходить 
в конденсатор 51. Отримана рідина через ліхтар потрапляє в екстрактор, 
промивається водою, де з неї виділяється сивушна олія. 

З кубової частини ректифікаційної колони через гідравлічний затвор 
відводиться лютерна вода. 

Для збільшення виходу спирту, поліпшення його якості, забезпечення 
стабільного режиму ректифікації апарати можуть бути оснащені додатковими 
колонами: сивушною, розгінною, остаточної очистки тощо. Сивушна колона 
призначена для концентрування компонентів сивушної олії та інших проміжних 
домішок. 

У колонах остаточного очищення з ректифікованого спирту видаляються 
залишки головних і кінцевих домішок. У цих колонах може бути також підвищена 
на 0,2–0,3 % концентрація ректифікованого спирту. 

Розгінні колони призначені для виділення спирту з ефіро-альдегідної фракції і 
концентрування головних домішок. 

Брагоректифікаційні апарати споживають велику кількість теплоти. З метою 
зниження енерговитрат створені апарати, в яких одна або декілька колон працюють 
під вакуумом. Це означає, що теплота нагрівальної пари в цих апаратах 
використовується багаторазово. З цією метою також використовуються теплові 
насоси. 
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10.1.5. Інтенсивний спосіб  розварювання і зацукрення крохмалемістної 
сировини 

 
На сучасних спиртових заводах розварювання крохмалемістної сировини та її 

зацукрення відбувається інтенсивним способом (рисунок 10.3). 
 

 
 
Рисунок 10.3. Машинно-апаратурна схема інтенсивного розварювання та зацукрення 

крохмалемістної сировини 
 

Подрібнена сировина надходить в підігрівач замісу 1, а потім – в контактор-
підігрівач і далі для розварювання в прямоточний трубчастий розварювач 3, який 
обладнаний діафрагмами. Завдяки такій будові апарату швидкість проходження 
розвареної маси в ньому зростає, в результаті чого вона добре перемішується та 
диспергується. Потім маса надходить в паросепаратор-витримувач 4, проходить 
конденсатор 5, в якому відбувається зниження температури. Маса температурою 
58–62 °С надходить для зацукрювання ферментним препаратом або солодовим 
молоком в зацукрювач 6. Через вловлювач 7 зацукрена маса насосом 8 подається в 
теплообмінник 9 і далі в бродильне відділення. Тривалість розварювання складає 
2–3 хвилини. Витрати пари – 67 % до маси сировини, витрати електроенергії – 
12,25 кВтгод на тону зерна. Схема відрізняється низькою металоємністю, не 
потребує використання пари високого потенціалу. В даному апараті виникає 
вторинної пари в 1,5–2,0 рази більше, ніж у розглянутому раніше. Частково 
вторинна пара направляється на підігрівання замісу в трубчастий підігрівач 1 та 
змішувальну машину для підігрівання замісу. 

Заміс або картопляна кашка температурою 45–50 °С безперервно подаються в 
підігрівач 1. Після підігрівання вторинною парою до температури 75–85 °С вони 
надходять в контактор-підігрівач 2, в якому нагрівання середовища проводять 
гострою парою за надлишкового тиску 0,8 МПа. Заміс кукурудзи підігрівають до 
180 °С, інших зернових культур – до 170 °С, картопляної кашки – до 166 °С. Час 
розварювання дуже зменшений та складає 2–3 хвилини. В результаті перепаду 
тисків температура зернового замісу на виході із трубчастого розварювача складає 
145–155 °С, а картопляної кашки – 145–152 °С. Для заводу потужністю 100 дал 
спирту за добу використовують 8–10–секційні трубчасті розварювачі загальною 
довжиною 45 м, з діаметром труб 150 мм.  
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Розварена маса надходить в паросепаратор-витримувач 4, звідти через 
конденсатор 5 після охолодження до температури 60 °С завдяки створенню 
вакууму маса направляєтсья в зацукрювач 6. В зацукрювач в якості 
зацукрювальних матеріалів подаються розчини ферментних препаратів і солодове 
молоко. Зацукрену масу через вловлювач 7 плунжерним насосом подають в 
теплообмінник. Охолоджене до температури 26 °С сусло надходить у бродильне 
відділення. 
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10.2. Технологічний комплекс виробництва солоду 
 

Солод – продукт штучного пророщування зерна злакових культур (жито, 
ячмінь, овес, пшениця, просо), а також бобових (сої, гороху) в спеціально 
створених та регульованих умовах. Солод використовується у виробництві пива, 
квасу, спиртових напоїв та хлібних виробів. 

Кінцевий продукт пророщування називається свіжопророщеним солодом, в 
результаті висушування він перетворюється на сухий солод. 

Мета солодовирощування – накопичити в ячмінному зерні ферменти і 
забезпечити їх дію на різні групи речовин зерна, перетворюючи високомолекулярні 
речовини на низькомолекулярні продукти розщеплення. Особливе значення мають 
амілолітичні ферменти, під впливом яких, крохмаль зерна гідролізується, 
перетворюючись на зброджувані цукри. Найбільш важливі процеси, які 
відбуваються під час солодовирощування: розчинення зерна, розщеплення 
крохмалю, розщеплення білкових речовин. Зміна параметрів під час пророщування 
зерна, а також режимів сушіння свіжопророщеного солоду дозволяють отримувати 
різні типи солоду – світлий, темний, напівтемний, карамельний тощо. 

Для виробництва темних сортів пива використовують карамельний і палений 
солод. Карамельний солод – це сильно забарвлений ароматичний продукт, що 
отримується зі свіжопророщеного світлого солоду шляхом зацукрення і 
обсмажування. 

Палений солод – це сильно забарвлений продукт, який отримують з сухого 
світлого солоду в результаті зволоження водою і швидкого обжарювання за 
температури 260 °С. 

 
10.2.1. Застосування солоду 

 
Солод використовують у виробництві пива, полісолодових екстрактів, які 

отримують з суміші кукурудзяного, вівсяного і пшеничного солодів, концентрату 
квасного сусла, хлібного квасу, безалкогольних напоїв, етилового спирту і хлібних 
виробів. А також дієтичних та функціональних продуктів. 

Під час виробництва пива, полісолодових екстрактів, концентрату квасного 
сусла і безалкогольних напоїв сухий солод використовується як основна сировина, 
що служить джерелом ферментів, вітамінів, ароматичних фарбувальних і 
мінеральних речовин. Серед загального випуску солоду різних видів найбільше 
споживання має витриманий солод для виробництва пива. 

У спиртовому виробництві застосовується суміш свіжопророщених солодів 
різних злакових культур, яка служить джерелом ферментів для зацукрення 
крохмалевмісної сировини (пшениці, кукурудзи, картоплі тощо). 

У хлібопекарському виробництві застосовують подрібнений житній світлий 
неферментований і темний ферментований солод. 
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10.2.2. Сировина для виробництва солоду 

 
Зерно ячменю. Для виробництва солоду в основному використовуються 

спеціальні пивоварні сорти ячменю. В ячмені міститься крохмаль, який під час 
приготування пивного сусла перетворюється в зброджуваний екстракт. 

Якість пивоварних ячменів має відповідати таким показникам: 
1. Висока здатність до поглинання води; 
2. Висока здатність проростання; 
3. Висока здатність до утворення ферментів; 
4. Висока розчинність; 
5. Високий вихід екстракту. 
Зерно пшениці. Пшеничний солод застосовують для виготовлення 

пшеничного пива. Пшеничний солод виготовляють з пшениці з низьким змістом 
білку – не більше 11,5 %. 

Інші види зернової сировини. Для виробництва деяких дієтичних та 
функціональних харчових продуктів на основі полісолодових екстрактів у якості 
сировини для виробництва солоду використовують кукурудзу, горох, сорго, овес. 
Зазвичай частка солоду, яка з них виробляється, дуже мала порівняно з солодом з 
ячменю. 

Вода. Жорсткість води, яка використовується для виробництва солоду, має 
бути не вищою за 7 мг екв/л, так як в м'якій воді замочування ячменю відбувається 
швидше, ніж в жорсткій. 

Серед всіх видів солоду найбільше використовується пивоварний солод, 
технологічний комплекс виробництва якого розглянемо більш детально. 

 
 

10.2.3. Стадії технологічного процесу 
 
Приготування солоду – це складний комплекс технологічних операцій 

(рисунок 10.4), основними з яких є: 
- Очищення і сортування зерна 
- Миття, дезінфекція і замочування зерна 
- Пророщування зерна (свіжопророщений солод для виробництва спирту і 

ферментації) 
- Сушіння солоду 
- Оброблення сухого солоду (солод для виробництва хлібних виробів, солодових 

екстрактів і концентрату квасного сусла) 
- витримування сухого солоду (витриманий солод для виробництва пива). 
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Рисунок 10.4. Принципова схема виробництва солоду 
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Очищення і сортування зерна 
 
Зернова маса (в основному ячмінь), яка надходить на пивоварні та солодові 

заводи, містить зерна різних розмірів і різні домішки, і у такому вигляді непридатна 
для зберігання і вирощування солоду. Домішки не лише погіршують якість зерна, 
але і створюють умови для його псування. Тому зернову масу перед зберіганням 
очищають. 

В результаті очищення з основної культури виділяють мінеральні домішки 
(земля, пісок, пил), органічні домішки (остюки, порожні плівки), насіння 
бур’янистих рослин, шкідливі домішки (ріжки, кукіль), зернові домішки (щупляві, 
пророщені та биті зерна) і металеві домішки. Зерно зазвичай піддається очищенню 
двічі: первинне – перед зберіганням і вторинне – безпосередньо перед переробкою. 

Необхідність сортування ячменю перед зберіганням обумовлена тим, що зерна 
різного розміру мають різну водочутливість, дрібні зерна інтенсивніше поглинають 
вологу і потім швидше розвиваються, ніж великі. Для забезпечення однакової 
вологості під час замочування і рівномірного розвитку під час пророщування, після 
первинного і вторинного очищення ячмінь сортують на плоских грохотах або 
барабанних ситах на три фракції за товщиною зерна: менше 2,2 мм – 3 сорт 
(кормове); 2,2–2,5 мм – 2 сорт; більше 2,5 мм – 1 сорт. Ретельне сортування зерна 
дозволяє збільшити продуктивність солодових апаратів. 

 
Замочування ячменю 
 
Вміст вологи в ячмені під час зберігання становить 14–15 %. Активні життєві 

процеси в зародку починаються за вологості 30 %. За 38 % ячмінь проростає 
швидко і рівномірно, а гарне розчинення ендосперму і накопичення ферментів 
відбувається за вологості 44–48 % і вище. Тому основна мета замочування – 
зволоження зерна до вмісту вологи, оптимального для пророщування. 

Об’єм зерна під час замочування збільшується на 35–45 %. Вода надходить в 
зерно через отвори в кінчиках зерна, головним чином з боку зародка. Висохлі 
колоїдні структури клітин зрілого зерна з великою силою притягують воду. Гуммі-
речовини здатні поглинути (до маси сухої речовини) до 800 % води, білкові 
речовини – до 180, крохмаль – до 70 і целюлоза – до 30 %. 

Вільна волога, що з'явилася в зерні, забезпечує перехід в розчин ферментів і 
живильних речовин і їх міграцію до зародка. Це створює сприятливі умови для 
проникнення в ендосперм ферментів, які переводять резервні нерозчинні речовини 
зерна в розчинні, що легко засвоюються зародком. В результаті активації ферментів 
у зерні прискорюються біохімічні процеси, особливе його дихання. Нормальний хід 
аеробного дихання залежить від наявності кисню в середовищі. 

Під час змочування 1 кг зерна за 1 год. поглинає 63 міліграми кисню і виділяє 
86 міліграм діоксиду вуглецю. За нестачі кисню у воді може розпочатися анаеробне 
дихання зерна з утворенням етилового спирту, оксиду вуглецю, оцтового альдегіду 
і інших вторинних продуктів спиртного бродіння. Спирт за концентрації 0,1 % 
гальмує розвиток зародка, а за концентрації 0,8 % майже повністю пригнічує його 
ріст. Продукти анаеробного дихання є клітинними отрутами, які ведуть до 
руйнування структури тканин, до автолізу. 

Діоксид вуглецю, що є нормальним продуктом як аеробного, так і анаеробного 
дихання зерна, також негативно впливає на життєві процеси, що відбуваються в 
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зерні. Тому для забезпечення нормального розвитку зерна під час змочування його 
піддають штучній аерації. 

В результаті змочування відбувається глибока перебудова всього 
ферментативного комплексу зерна, активування ферментів. У зерні вміст 
нерозчинних сполук зменшується, а розчинних – збільшується. Починають 
розвиватися вегетативні частини зерна (корінець, паросток). Таким чином, 
змочування можна вважати першою стадією пророщування зерна. 

Швидкість замочування в значній мірі залежить від температури води. Чим 
вища температура, тим швидше вода потрапляє в зерно. З підвищенням 
температури покращується набухання білків, крохмалю і клітковини, що 
обумовлене зниженням в'язкості води. 

Проте з підвищенням температури замочувальної води посилюється дихання 
зерна і інтенсифікується розмноження мікроорганізмів, які завжди присутні на 
поверхні зерна, що різко збільшує споживання кисню. Оптимальною температурою 
замочування вважається 10–12 °С, оскільки за нижчої гальмується розвиток 
зародка, а за більш високої зростає небезпека інфікування солоду. 

Залежно від температури під час замочування, розрізняють холодне 
(температура води нижче 10 °С), звичайне (температура води 10–15 °С), тепле 
(температура води 20–40 °С) і гаряче (температура води 50–55 °С) замочування. 
Найбільш поширене звичайне замочування. На заводах також застосовують тепле 
замочування, проте в цьому випадку обов'язково використовують активні 
дезінфектанти та інтенсивну аерацію. 

Швидкість замочування залежить також від розміру зерен. Велике зерно 
замочують довше, ніж дрібне. Для досягнення однакових значень вмісту вологи і 
рівномірного розвитку під час виробництва солоду використовують відсортоване 
зерно 1 і 2 сортів. 

Жорсткість води не повинна перевищувати 7 мг екв/л, так як в м'якій воді 
замочування ячменю відбувається швидше, ніж в жорсткій. 

Вода поглинається зерном нерівномірно. У перші 25–30 год замочування вміст 
вологи в зерні збільшується дуже швидко – 1% за 1 год і досягає 35–40 %. У 
наступні 30 – 40 год вміст вологи збільшується всього на 4–5 %. 

Способи і технологічні режими замочування зерна. Під час замочування 
зерна виконують наступні операції: миття, видалення неповноцінних зерен, 
дезінфекцію і зволоження, яке супроводжується аеруванням і видаленням діоксиду 
вуглецю, який утворився. 

Замочування починається з миття і дезінфекції. Мета цієї операції – очистити 
поверхню зерна від забруднень і видалити мікроорганізми, що на ній знаходяться. 
Якісне миття забезпечується в результаті відмочування забруднень і інтенсивного 
перемішування зерна з водою гідравлічним або пневматичним способом. Під час 
цього на поверхню спливають неповноцінні зерна і органічні домішки, які 
називаються сплавом. Останні разом з брудною водою надходять в зливну коробку 
та видаляються. 

Як дезінфікуючі засоби застосовують наприклад водні розчини негашеного 
вапна (1,5–3 кг на 1 т зерна) або перманганат калію (10–15 г на 1 т води). Можна 
також використовувати їдкий натр, каустичну соду, кислі добавки, перекис водню і 
інші дезінфікуючі засоби. Дезінфекцію проводять після первинного миття зерна і 
видалення першої брудної води. У зимовий час під час миття охолодженого зерна 
бажано застосовувати теплу воду з температурою 20–25 °С. Ячмінь замочують 
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окремо за сортами у відкритих апаратах періодичної або безперервної дії, які 
обладнані водяною і повітряною комунікаціями для подачі свіжої води і стислого 
повітря, пристроями для аерації, перемішування і перекачування зерна. 

Використовують такі способи замочування: 
- водяний з повітряними паузами і без них; 
- зрошувальний для повітря в різних модифікаціях залежно від поєднання між 

часом зрошування і відлежування шару зерна; 
- у безперервному струмені води і повітря; повторне замочування; замочування в 

мийних шнеках. 
За техніко-економічними показниками найбільш ефективними є зрошувальний 

і повітряно-зрошувальний способи замочування. Під час зрошувального 
замочування зерно спочатку миють і дезінфікують, завантажують в апарат для 
замочування шаром не вище 1 м, заливають водою і витримують протягом 6–8 год. 
Потім воду зливають і безперервно зволожують зерно зрошуванням. Вода, 
просочуючись через масу зерна, насичує його киснем і захоплює за собою 
утворений діоксид вуглецю, забезпечуючи нормальну життєдіяльність зерна. 

Повітряно-зрошувальне замочування є комбінованим способом. Зерно 
періодично зрошують водою, а шляхом відсмоктування повітря з міжзернового 
простору створюють стабільні умови аеробного дихання зерна. За цим способом 
зерно після миття та дезінфекції почергово залишають під водою (2–4 год) та без 
води (12–14 год). У період повітряної паузи зерно протягом 1–1,5 год зрошують 
водою через сегнерове колесо, а потім з нижньої частини апарату протягом 15 хв 
вакуум-насосом відсмоктують повітря. Тривалість замочування в залежності від 
виду ячменю становить 46–62 год. 

Повітряно-зрошувальне замочування чистого зерна можна проводити і 
безпосередньо в апаратах, де вирощують солод, із використанням шнекових або 
лопатевих зворушувачів. Шар зерна періодично зрошують водою через 
розпилювальні форсунки. Тривалість замочування в цьому випадку становить 35–
45 год. Перше продування шару зерна кондиційованим повітрям з температурою 
12–14 °С і вмістом вологи 95–100 % здійснюють через 5–6 год після завантаження 
апарату. Наступні продування тривалістю 20–25 хв проводять через 1,5–2 год. 
Через кожні 2–3 год зерно зрошують водою одночасно з ворушінням. Під час 
повітряно-зрошувального замочування вже за вмісту вологи 27–30 % зерно починає 
проростати. З підвищенням вмісту вологи збільшується кількість пророслих зерен. 
Даний спосіб замочування за температури води 18–20 °С і висоти шару зерна до 1,5 
м  дозволяє скоротити процес вирощування солоду на 1,5–2 доби, зменшити втрати 
сухих речовин і підвищити активність ферментів. 

Витрата води під час замочування складається з витрати на миття зерна і його 
зволоження. За звичайних способів замочування в середньому на 1 т зерна 
витрачається приблизно 10 м3 води, включаючи 1–5 м3 на зрошування. Витрата 
води за поєднаного повітряно-зрошувального замочування і пророщування в 2–3 
рази нижча. Витрата повітря коливається від 160 до 300 м3. Для економії води під 
час замочування рекомендується проводити такі заходи: повторно використовувати 
зв’язану воду; якісно видаляти домішки під час очищення зерна; використовувати 
механічне транспортування зерна і інтенсивне миття обмеженою кількістю води в 
шнекових миючих машинах, а також використовувати збірники води для 
хлорування і озонування. 
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Під час замочування ячменю для світлого солоду вміст вологи в ньому 
доводять до 43–45 %, а для темного солоду – на 2–3 % більше. 

 
Пророщування ячменю 
 
Мета пророщування – накопичити максимальну кількості ферментів і 

цілеспрямовано проводити за їх участю процеси гідролізу і синтезу за суворо 
визначених умов – достатній кількості вологи, за допомогою якої здійснюється рух 
продуктів метаболізму; надмірній або обмеженій кількості кисню; оптимальній 
температурі, від якої залежить інтенсивність процесів; за раціонального 
використання активаторів і інгібіторів ферментативних процесів; необхідному часі, 
який визначає глибину протікання процесів. 

Під час пророщування в зерні протікають складні морфологічні та біохімічні 
перетворення. До морфологічних перетворень відносяться розвиток зародка з 
зростанням корінців і пелюсток і порушенням клітинної структури ендосперму, до 
біохімічних – активація ферментів, дихання, перетворення складних речовин в 
прості. 

Довжина корінців для світлого солоду повинна бути від 3/4 до 1,5 довжини 
зерна, для темного солоду – в 1,5–2 рази більше довжини зерна. Корінці повинні 
мати злегка зів'ялі кінчики і свіжий запах. 

Складові частини стінок ендосперму гідролізуються, тобто відбувається їх 
розчинення. Це відкриває гідролітичним ферментам шлях до крохмалю і білків 
ендосперму. Він стає м'яким і легко розтирається між пальцями. Утворення і 
активація ферментів у зерні нерозривно пов'язані з життєдіяльністю зародкового 
корінця. Надалі ферменти продовжують свою діяльність і в умовах, несприятливих 
для розвитку зародка, тобто за відсутності кисню або за високих температур. Цю 
особливість ферментів використовують для зниження втрат під час вирощування 
солоду шляхом гальмування розвитку зародка на кінцевих етапах вирощування 
солоду і досягнення глибоких хімічних змін в зерні. Ферменти в зерні розподілені 
нерівномірно, головним чином в зародку, ендоспермі, що прилягає до щитка, і в 
периферійних частинах зерна. 

Значна кількість ферментів у стиглому зерні знаходиться в неактивному, 
зв’язаному з білками стані. Під час проростання зерна білки під дією 
протеолітичних ферментів розщеплюються і зв’язані з ними ферменти переходять у 
вільний, активний стан. Підвищення ферментативної активності обумовлено також 
новоутворенням ферментів. Під час вирощування солоду активність амілолітичних 
ферментів зростає в 3–5 раз, протеолітичних – в 2–4, фосфатаз – в 5–10, а 
глюкозидази – в 2 рази. Крім гідролітичних, зерно містить ферменти окисно-
відновлювального комплексу (каталаза, пероксидаза, поліфенолоксидаза), 
активність яких під час пророщування зерна також значно зростає. 

На початку вирощування солоду живлення зародка зерна забезпечується 
великим запасом цукрів, амінокислот, мінеральних та інших поживних речовин, які 
розчиняються у воді під час замочування зерна. Під час проростання в результаті 
підвищення активності ферментів починається розщеплення всіх 
високомолекулярних з'єднань зерна (крохмалю, білків, ліпідів, не крохмальних 
полісахаридів тощо), з утворенням простих низькомолекулярних з'єднань, які 
витрачаються як на ріст зародка, так і на дихання зерна. Дихання – це 
найважливіший енергетичний процес, що відбувається під дією оксидоредуктаз, які 
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каталізують перетворення вуглеводів, а також органічних кислот, ліпідів і 
азотовмісних речовин. В залежності від кількості кисню в середовищі в процесі 
дихання може протікати як аеробний, так і анаеробний процес. В результаті 
виділення теплової енергії під час дихання температура в шарі зерна підвищується, 
що сприяє інтенсифікації дихання і утворення ферментів. Інтенсивне дихання зерна 
під час його пророщування – небажаний процес, так як він супроводжується 
підвищеними втратами екстрактивних речовин, головним чином вуглеводів. Крім 
того, зростає витрата повітря для видалення теплоти з зерна та підтримки 
оптимальної температури. 

Залежно від інтенсивності аерації в пророщеному зерні крім оксиду вуглецю 
завжди утворюється деяка кількість органічних кислот, спиртів і ефірів, які 
надають свіжепрорщеному солоду специфічний запах, що нагадує запах свіжих 
огірків. 

Загальна кількість зольних компонентів під час пророщування практично не 
змінюється. 

В цілому в результаті пророщування маса водорозчинних речовин в зерні 
збільшується майже в 2 рази, тобто з 7 до 14 %. 

Фактори, що впливають на пророщування зерна. Холодний (12–16 °С) 
спосіб пророщування за всіма показниками кращий, ніж тепловий (вище 20 °С). 
Такий температурний режим забезпечує помірний ріст зародку, максимальне 
накопичення гідролітичних ферментів і глибокий розпад білкових речовин. За 
температур нижчих 10 °С знижується життєдіяльність зерна, температура вище 
20 °С призводить до безперервного росту, розчинення і підвищених втрат. 
Температура пророщування світлого солоду не повинна перевищувати 18 °С, а 
темного – 21–23 °С, що обумовлено необхідністю більш глибокого розпаду 
білкових речовин. 

Тривалість вирощування світлих солодів складає 7–8 діб, темних солодів – 9 
діб. Солод високої якості можна отримати і за 6 діб, а з застосуванням активаторів 
– за 4,5–5 діб. 

Аерація – один з найважливіших чинників регулювання біологічних і 
ферментативних процесів під час пророщування зерна. У перші 2–3 дні 
пророщування співвідношення кисню і діоксиду вуглецю в шарі зерна має бути 
більшим за одиницю, так як ріст зародка, активація і утворення ферментів можливі 
лише в аеробних умовах. Далі (після 4 діб зростання), після завершення біологічної 
фази, слід створювати анаеробні умови, за яких гальмується і зупиняється ріст 
корінця і паростка, але ферментативні процеси продовжують протікати. Однак і на 
цьому етапі необхідно шар зерна продувати кондиційованим повітрям за 
температури на 2–3 °С нижчою, ніж в шарі зерна, і вмістом вологи 98–100 %, що 
забезпечує задану температуру росту і видалення частини утвореного діоксиду 
вуглецю. Для отримання однакового за якістю солоду його необхідно розпушувати 
(ворушити) 1–2 рази на добу в залежності від дня пророщування. 

Для інтенсифікації вирощування солоду використовують різні активатори, які 
стимулюють процеси розчинення ендосперму зерна і накопичення ферментів. В 
якості активаторів застосовують гібереліни (150 – 250 мг на 1 т зерна), молочну 
кислоту (1,5 л на 1 т зерна), діамонію фосфат (0,9 кг на 1 т зерна), комплексні 
ферментні препарати.  
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Таблиця 10.1 
 

Тип солодівні Тривалість 
пророщу-
вання, діб 

Температура  
в шарі зерна, 
°С 

Спеціальне 
обладнання 
солодівень 

Навантаження 
ячменю на 
сито, кг/м2 

Основні умови для 
пророщування  

Токова 7–8 12–18 Зрошування і 
ворушіння зерна 
здійснюються 
перетрушувачами 

120–140 Висота шару на початку 
пророщування 40 см, в 
кінці – 15–12 см 

Пневматична: 
періодичної дії 
(ящик чи 
барабан) 
 

 7–8 12–16 Індивідуальна камера 
кондиціювання; 
самовивантажувальні 
зворушувачі 
конвеєрного типу 

300–550 У барабанах обертання 
проводять протягом 1–1,5 
год. кожні 3–6 год., в 
ящиках зерно ворушать 2 
рази на добу 

Типу «пересувна 
грядка» 

7–8  12–16 Групові камери 
кондиціювання; 
підситовий простір 
розділений на секції за 
днями вирощування 

 300–400 Переміщення зерна на 
сита наступних секцій і 
його ворушіння 
проводять кожні 
12год. за допомогою 
ковшового 
перетрушувача 

Великої 
одиничної 
потужності для 
поєднаного 
способу 
виробництва 
солоду 

 5–6  15–18 Індивідуальна камера 
кондиціювання; сита; 
перетрушувач; 
теплогенератор для 
сушильного агента і 
вентилятори; профільні 
конвеєри 

400–600 Витрата кондиційованого 
повітря під час повітряно-
зрошувального 
замочування 300–400 м3/ 
(т·год). Періодичність 
ворушіння 2–3 рази на 
добу 
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Способи і технологічні режими пророщування солоду. Температура 
замоченого зерна, що подається на пророщування, повинна бути 12–14 °С. 
Незалежно від виду обладнання, процес пророщування солоду потрібно проводити 
так, щоб зерно проростало рівномірно, з найменшою кількістю проростків і повним 
розчиненням ендосперму в кінці пророщування. Зерно пророщують в спеціальних 
приміщеннях, які обладнані обладнанням для очищення, сортування, замочування, 
пророщування і сушіння зерна, відділення паростків, кондиціювання води і повітря. 

Технологічні режими пророщування солоду залежно від типу солодівні 
наведені в таблиці 10.1. 

Розрізняють токові та пневматичні солодівні. У токовій солодівні ячмінь 
пророщують в тонкому шарі на бетонній або асфальтовій підлозі. Такі солодівні 
залишилися на заводах малої потужності, вони малопродуктивні та вимагають 
великих витрат ручної праці, особливо на ворушіння зерна. 

Основний спосіб вирощування солоду – це пневматичний. Він здійснюється в 
спеціальних механізованих ящиках або барабанах, через які продувається 
кондиційоване повітря. Для пророщування солоду застосовують також апарати для 
безперервного, напівбезперервного і періодичного вирощування солоду із 
збільшенням одиничної потужності апарату. Перспективним є виробництво солоду 
з поєднанням технологічних дій в одному апараті. 

В результаті пророщування отримують свіжопророщений солод, який 
відрізняється від вихідного ячменю наявністю корінців з вмістом вологи 42–46 %, 
розчинністю борошнистого тіла і характерним запахом свіжих огірків. 

 
Сушіння солоду 
 
Остання стадія виробництва солоду – сушіння свіжепророщеного солоду, мета 

якої – зниження вмісту вологи матеріалу з 40–50 до 3–6 % і надання солоду 
специфічних смаку, кольору і аромату зі збереженням високої ферментативної 
активності. Тому сушіння солоду є поєднанням складних нестаціонарних процесів 
тепло- і масообміну і біохімічних перетворень. 

Перетворення в солоді під час сушіння. Свіжепророщений солод під час 
сушіння зазнає глибоких фізичних, фізіологічних та біохімічних змін, які залежать 
від швидкості зневоднення, температури сушильного агента, вмісту вологи і умов 
сушіння. Фізичні перетворення полягають у зміні вмісту вологи, маси, кольору, 
аромату і смаку солоду. Залежно від фізіологічних і біохімічних перетворень в 
солоді виділяють три фази сушіння. 

Перша фаза – фізіологічна, протягом якої продовжується ріст листка і корінців, 
відбуваються ферментативні процеси. Температура солоду протягом 10–12 год 
підвищується з 20–25 до 45 °С. Вміст вологи зменшується до 30 %. За температури 
45 °С синтетичні процеси припиняються, а гідролітичні посилюються, це 
супроводжується розчиненням ендосперму, накопиченням низькомолекулярних 
продуктів розпаду крохмалю, білків, ліпідів і інших високомолекулярних сполук. 

Друга фаза – ферментативна, триває 5 – 7 год за підвищеної температури від 45 
до 70 °С. Ріст і дихання зародка припиняються, а ферментативні гідролітичні 
процеси посилюються. Це обумовлено перебуванням ферментів у зоні оптимальної 
температури (40–60 °С). Вміст вологи солоду знижується від 30 до 10 %, що лімітує 
протікання ферментативних реакцій. 
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Третя фаза – хімічна, протікає за температури 70–80 °С для світлого солоду і 
100–105 °С для темного солоду. Вміст вологи знижується до 3–5 %. тривалість фази 
3–4 год. За температури вище 75 °С всі ферментативні реакції припиняються. 
Ферменти частково інактивуються або переходять в зв'язаний активний стан. 
Відбувається інтенсивна взаємодія амінокислот з редукувальними цукрами, в 
результаті чого утворюються меланоїдини, які зумовлюють темний колір, 
специфічний смак і аромат готового солоду, коагулюють білки. 

У процесі сушіння ферментативна активність солоду зазнає значних змін. Вона 
поступово збільшується в фізіологічній фазі, проходить максимум в 
ферментативній фазі та знову знижується в хімічній фазі. 

У процесі сушіння солоду істотно змінюється хімічний склад солоду. 
Протягом перших 10–15 год сушіння відбувається прискорений гідроліз крохмалю, 
що призводить до збільшення кількості зброджених цукрів. За високих температур 
сушіння змінюються склад солоду і його органолептичні показники. Висока 
активність протеолітичних ферментів призводить до сильного розщеплення білків і 
накопичення продуктів їх гідролізу. Але на хімічній фазі в результаті 
меланоїдиноутвореня вміст простих вуглеводів і амінокислот в солоді зменшується. 

Вільна волога (до 12 %) видаляється за рахунок випаровування, а для 
видалення зв'язаної вологи необхідне підвищення температури. 

Фактори, що впливають на процес сушіння. Правильне співвідношення 
«температури : вміст вологи» – це найважливіша умова отримання високоякісного 
солоду. Рекомендовано дотримуватися таких співвідношень. За зміни вмісту вологи 
від 45 до 30 % температура повинна бути не вище 40 °С; від 30 до 12 % – не вище 
50; від 12 до 8 % – не вище 60; від 8 до 3 % – 75–85 °С. Втрата сушильного агента 
повинна складати 4000–5000 м3/(т·год), що відповідає швидкості у вільному 
перерізі не менше 0,4 м/с. Зменшення швидкості (менше 0,2 м/с) призводить до 
збільшення тривалості сушіння, а висока температура сушильного агента погіршує 
якість готового солоду. 

Способи і технологічні режими сушіння солоду. Основна вимога під час 
сушіння солоду – забезпечення поступового збільшення температури і відповідного 
зниження вмісту вологи солоду. Для сушіння солоду застосовують різні сушарки 
періодичної і безперервної дії. Як сушильний агент застосовують або нагріте в 
калорифері чисте повітря, або суміш холодного повітря з топковими газами. 
Останні отримують спалюванням природного газу, мазуту, коксу або вугілля. 
Перевагу віддають природному газу. Вони не повинні містити зважених частинок і 
мати сторонні запахи. Максимальна температура сушіння не повинна 
перевищувати для світлого солоду 85 °С, темного – 105, карамельного – 140 °С. 

Для отримання світлого солоду його сушіння проводять так, щоб загальмувати 
зростання зародка і дихання зерна, не допустити глибокого гідролізу крохмалю і 
білка. Для цього слід швидко видалити вологу за відносно низьких температур. 
Такий режим дозволяє зберегти високу ферментативну активність солоду, так як 
висока концентрація сухих речовин зберігає ферменти від інактивації. Аромат, 
смак і колір світлого солоду формуються в останні 3 год сушіння, коли температура 
підвищується до 80 °С. 

Під час сушіння темного солоду, на відміну від світлого, дотримуються 
глибокого гідролізу білків і крохмалю та інтенсивного накопичення цукрів і 
амінокислот. Процес сушіння відбувається в три стадії: витримування за 
температури близько 50 °С, власне сушіння за температури до 70 °С і обжарювання 
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за температури 105 °С. Такий режим призводить до збільшення тривалості сушіння 
темного солоду приблизно в 2 рази в порівнянні з сушінням світлого солоду. 

Після закінчення сушіння у сухому солоді відокремлюють паростки, які 
можуть бути причиною гіркого смаку пива. Паростки видаляють відразу після 
хімічної фази, так як внаслідок високої гігроскопічності вони швидко втрачають 
крихкість і важко відокремлюються від зерна. 

Свіжовисушений солод непридатний для переробки, і перед використанням у 
виробництві його необхідно витримати в сховищі не менше 30 діб за температури 
не вище 20 °С. Під час зберігання вміст вологи солоду підвищується на 2–3%, в 
ньому відбуваються сприятливі фізико-хімічні перетворення (збільшуються об’єм 
зерна, вміст азотистих і мінеральних речовин, підвищується активність ферментів), 
що в підсумку призводить до підвищення якості солоду. Охолоджений і сухий 
солод за оптимальних температури і вологості може зберігатися без втрати якості 
до двох років. 

 
10.2.4. Машинно-апаратурна схема виробництва солоду 

 
Лінія виробництва солоду (Рисунок 10.5) починається з комплексу обладнання, 

що складається із зерноочищувальних і сортувальних машин – повітряних і 
зернових сепараторів, циліндричних і дискових трієрів, магнітних сепараторів. 

 

 
 

Рисунок 10.5. Машиино-апаратурна схема виробництва солоду 
 
 
Наступний комплекс лінії включає апарати для миття і замочування ячменю. 

До них відносяться мийні та замочувальні апарати, що входять в комплекс 
замочувального відділення, а також апарати безперервного замочування зерна. 
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Головний комплекс лінії складається з обладнання для солодовирощування, та 
може включати ящичні солодовирощувальні апарати, солодівні з пересувною 
грядкою, статичні солодівні з поєднаним способом, солодоростильні барабани і 
кондиціонери для пневматичних солодівень. 

Не менш важливим комплексом обладнання лінії є апарати для сушіння 
солоду. До них відносяться сушарки періодичної (горизонтальні та вертикальні) і 
безперервної (шахтні та карусельні) дій з топковими пристроями і калориферами. 

Завершальний комплекс обладнання лінії забезпечує обробку сухого солоду і 
може включати ростковідбійні, солодошліфувальні машини і машини для 
подрібнення солоду. 

Ячмінь на підприємстві зберігається в бункері 1. З бункера за допомогою 
перемикачів потоку 2 подається в проміжний бункер 3. З нього після зважування на 
вагах 4, ячмінь проходить первинне очищення в повітнряно-ситовому сепараторі 5. 
Попередньо очищене зерно зважується на вагах 6 і транспортується в силос 7, де 
зберігається до моменту вторинної переробки. За необхідності провітрювання 
ячмінь з силосу 7 прямує знову в бункер 1. 

Вторинне очищення ячменю передбачає повітряно-ситову сепарацію в 
сепараторі 8, відділення металевих домішок в магнітному сепараторі 9, 
відокремлення куколя і вівсюга в трієрах 10 і 11 і розподіл ячменю за розміром 
зернин в ситовому грохоті 12. Фракції ячменю 1 і 2 сортів збираються в бункерах 
13, а фракція 3 сорту відводиться і може бути використана як корм худобі. На 
виході з бункерів 13 встановлені розподільники потоку 14. 

Очищений і відсортований ячмінь дозатором 15 подається в замочувальний 
чан 16, де відмивається від забруднень і за необхідності оброблюється 
дезінфікуючими засобами. У чан 16 подаються вода і повітря, яке забезпечує 
перемішування зерна.  

Легке зерно і дрібні домішки (сплав) під час миття спливають на поверхню і 
відділяються разом з мийною водою. Вимите зерно перекачується в замочувальний 
чан 17, де його вологість підвищується до 41–42 %. Після закінчення замочування 
зерно з водою перекачується в солодоростильний апарат 18 для пророщування 
протягом 6–8 діб. У ньому зерно продувається повітрям із відносною вологістю 96–
98 % і температурою 12 °С. За необхідності зерно зрошується водою температурою 
12 °С. Температура зерна під час зрошування складає 14..18 °С. 

Із солодоростильного апарату 18 продукт живильником 19 завантажується в 
камеру підв'ялювання 20, а потім у вертикальні сітчасті канали сушарки 21. 
Сушарка має до чотирьох зон, завдяки чому тепле повітря кілька разів проходить 
через шар солоду. Температура повітря 40..85 °С, тривалість сушіння 24–36 год 
залежно від конструкції сушарки. 

Сухий гарячий солод із сушарки 21 очищається від паростків у 
паростковідбійній машині 22. Паростки збираються в бункері 23. Сухий солод без 
паростків прямує в силос 24 на відлежування з метою підвищення вологості 
оболонки та її пружності. Він очищається від забруднень, шліфується в 
шліфувальній машині 25 і прямує на склад готового солоду. Частина 
свіжопророщеного солоду, оминаючи сушарку, прямує в обжарювальний барабан 
26 для приготування карамельго солоду. 
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10.3. Технологічний комплекс виробництва пива 
 
Пиво – слабоалкогольний, насичений діоксидом вуглецю, тонізуючий, 

пінистий напій, який отримують під час бродіння окисленого сусла пивними 
дріжджами. Пиво добре тамує спрагу, має приємну гіркість і характерний хмільний 
аромат. Напій легко засвоюється і поліпшує засвоєння їжі, але надмірне 
споживання пива призводить до різних захворювань. 

Основні компоненти пива – це спирт (не більше 7 % за масою), екстрактивні 
речовини (2–10 %), з яких 80 % припадає на вуглеводи, в тому числі 70 % з них – 
декстрини. Інші екстрактивні речовини – це продукти гідролізу білків. Незначну 
кількість у пиві займають дубильні, гіркі, барвні речовини та органічні кислоти. 
Серед біологічно активних речовин важливими є вітаміни, макро- і мікроелементи. 
В одному літрі пива міститься 35 % добової потреби людини у вітаміні В6, 20 – у 
вітаміні В2, і 65 % – у ніацині. 

Найбільш цінними у пиві вважають гіркі речовини хмелю, які надають йому 
приємної помірної гіркоти, забезпечують піноутворення і надають біологічної 
цінності. Поліфеноли хмелю формують повноту і чистоту смаку, стабільність і 
колір пива. Ефірна олія хмелю зумовлює характерний аромат і смак пива. 

Енергетична цінність пива коливається від 30 до 85 ккал. 
Пиво виробляється трьох типів – світле, напівтемне і темне пиво. 
За способом теплової обробки фільтроване пиво випускають пастеризованим і 

непастеризованим. 
За вмістом спирту виготовляють слабоалкогольне і безалкогольне пиво. 
В залежності від виду використаних дріжджів буває пиво низового та 

верхового бродіння. До пива верхового бродіння належить один сорт – пиво 
«Оксамитове». За способом механічної обробки вирізняють пиво фільтроване і 
нефільтроване. Останнє буває освітлене і неосвітлене.  

Приблизно 90 % виробленого пива низового бродіння припадає на світлі сорти, 
для яких характерні тонкий, слабко виражений ячмінний смак, хмільний аромат і 
яскраво виражена хмільна гіркота. Світлі сорти пива готують зі світлого 
пивоварного солоду з додаванням несолоджених матеріалів (ячменю, рисової січки, 
знежиреної кукурудзи, цукру), води, хмелю або хмелевих препаратів. 

У виробництві темних сортів пива використовуються також спеціальні сорти 
солоду (темний, карамельний та інші). Тому темне пиво має солодово-карамельний 
солодкуватий смак, менш виражену хмелеву гіркоту та більш виражене інтенсивне 
забарвлення в порівнянні зі світлими сортами.  

 
10.3.1. Сировина для отримання пива 

 
Основна сировина для виробництва пива – ячмінь у вигляді солоду, 

несолоджені матеріали, хміль, пивні дріжджі та вода.  
Солод і несолоджена сировина. Основною сировиною для виготовлення пива 

є ячмінний пивоварний солод (світлий, темний і спеціальні сорти). Основні сортові 
особливості пива (колір, смак, запах, аромат) в більшості залежать від якості 
солоду та співвідношення його видів у рецептурі. 

Несолоджену сировину використовують для окремих видів пива для зниження 
його собівартості, підвищення екстрактивності, надання відповідного смаку та 
розширення асортименту. Допускається використання несолодженого ячменю, 
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рисової січки, пшениці, знежиреного кукурудзяного борошна. Застосування 
несолодженої сировини економічно вигідно і технологічно доведено. Тому під час 
приготування 10–11 % світлого пива слід обов’язково застосовувати не менше 20 % 
несолодженої сировини без використання ферментних препаратів. Якщо 
використовується понад 20 % несолодженого ячменю, застосування ферментних 
препаратів є обов’язковим. 

Очищення солоду. Під час зберігання і транспортування солод і несолоджена 
сировина забруднюється. Тому перед подрібненням їх очищують від сторонніх 
домішок. Для видалення пилу і залишків паростків солод пропускають через 
полірувальну машину. Несолоджену сировину очищують від органічних та 
мінеральних домішок на повітряно-ситовому сепараторі та полірувальній машині. 
Для видалення металевих домішок зернопродукти пропускають через 
електромагнітний сепаратор. 

Подрібнення солоду. Солод і несолоджену сировину перед використанням 
подрібнюють з метою  прискорення фізичних і біохімічних процесів розчинення 
зерна та забезпечення максимального переходу екстрактивних речовин в сусло. 

Оптимальний склад подрібнення повинен забезпечити максимально можливий 
вихід екстракту і достатньо високу швидкість фільтрування сусла, так як оболонка 
зерна є хорошим фільтрувальним матеріалом.  

Солод подрібнюється в сухому або частково зволоженому (мокрому) стані. 
Для подрібнення сухого солоду використовують чотирьох- і шестивалкові 
дробарки. Під час мокрого подрібнення солод попередньо зволожують в бункері до 
вмісту вологи 18–32 % шляхом зрошення водою з температурою 35–50 ºC. Під час 
цього збільшується еластичність оболонки, яка практично не руйнується на 
валкових дробарках, що призводить до утворення рихлого і пористого 
фільтрувального шару дробини. 

Ячмінь, пшеницю та рис подрібнюють на двовалковій дробарці з нарізаними 
валками, які обертаються назустріч один одному з різною швидкістю. Для 
подрібнення кукурудзи використовують молоткові дробарки. 

 
Вода. Якість води, її іонний склад мають значний вплив на формування 

органолептичних показників пива. Технічна вода повинна відповідати усім 
вимогам, що висуваються до питної води. Вона повинна бути прозорою, 
безбарвною, приємною на смак, без запаху, із загальною жорсткістю 2–4 мг∙екв/л та 
pH 6,8–7,3. 

Вода вважається оптимальною для виробництва пива, якщо відношення 
концентрації іонів кальцію до загальної кислотності води (показник кислотності) не 
менше 1, а співвідношення іонів кальцію та магнію 1:1–3:1. 

Жорсткість води та її соляний склад регулюють, застосовуючи різні способи 
водопідготовки: реагентний, іонообмінний, електродіалізний та мембранний, 
заснований на принципі зворотнього осмосу. 

Для видалення неприємного запаху воду дезодорують шляхом пропускання 
через колонку, заповнену активованим вугіллям. 

Хміль та хмелепродукти. Хміль надає пиву специфічний гіркий смак та 
аромат, сприяє видаленню із сусла деяких білків, є антисептиком, пригнічує 
життєдіяльність контамінуючої мікрофлори і збільшує піностійкість пива. 
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Розрізняють два основних види хмелю: гіркий та ароматичний. В пивоварінні 
використовують переважно жіночі суцвіття ароматичного хмелю – хмелеві шишки, 
які містять лупулін. До складу останнього входять ароматичні та гіркі речовини. 

Гіркі хмелеві речовини включають α – і β – кислоти, м’які α – , β – і тверді 
смоли. Найбільш цінні для пивоваріння похідні α-кислот – ізосполуки, що 
забезпечують близько 90 % гіркоти пива. Ароматичні речовини представлені в 
основному ефірними оліями. Важлива складова частина хмелю – дубильні 
речовини. 

За призначенням хміль поділяють на 2 групи: тонкі сорти із вмістом гірких 
речовин близько 15%, які використовуються для виробництва пива за класичною 
технологією, і грубі сорти з вмістом гірких речовин понад 20%, що призначені для 
виготовлення порошків, гранул та екстрактів. В пивоварінні використовують 
висушені хмелеві шишки, мелений, гранульований чи брикетований хміль, а також 
різноманітні хмелеві екстракти. 

Хміль та хмелепродукти зберігаються в сухому, темному та охолодженому 
приміщенні з температурою від 0 до 2 ºC і відносною вологістю повітря не вище 
70%. 

Ферментні препарати. Ферментні препарати отримують переважно з 
плісневих грибів, використовуючи їх під час застосування більше ніж 20% 
несолодженої сировини у кількості від 0,001 до 0,075% до маси переробленої 
сировини. 

Застосовують амілолітичні, протеолітичні, цитолітичні ферментні препарати, а 
також їх суміші у вигляді мультиензимних композицій. 

Амілолітичні препарати застосовують під час затирання за підвищеної 
кількості несолодженої сировини і низької якості початкового сусла. Вони суттєво 
підвищують вихід екстракту та підвищують якість сусла. 

Протеолітичні препарати використовують за підвищеної кількості 
несолодженої сировини і для покращення якості сусла з неякісного солоду, а також 
для ліквідації колоїдних помутнінь у пиві. 

Цитолітичні препарати підвищують вихід екстракту за рахунок гідролізу 
некрохмальних полісахаридів, в основному геміцелюлози. Одночасно підвищується 
якість сусла і стійкість пива. 

Дріжджі. Дріжджі повинні відповідати наступним вимогам: мати високу 
бродильну активність, добре утворювати пластівці та освітлювати пиво в процесі 
бродіння, надавати пиву чистий смак і приємний аромат. 

Підготовка чистої культури дріжджів до бродіння полягає в накопиченні їх 
біомаси в умовах мікробіологічної стерильності в кількості, необхідній для початку 
процесу бродіння. Крім чистої культури широко використовують насіннєві дріжджі 
(це дріжджі, які осіли в кінці головного бродіння). На практиці насіннєві дріжджі 
після попередньої підготовки використовуються до 10 генерацій. 

 
 

10.3.2. Принципова схема виробництва пива 
 

На рисунку 10.6 показана принципова схема виробництва пива. 
 
 



 373 

 
 
 

Рисунок 10.6. Принципова схема виробництва пива 
 
 
 
 
 



 374 

10.3.3. Стадії технологічного процесу 
 
Приготування пивного сусла. Суслом зазвичай називають водний розчин 

екстрактивних речовин фруктової, ягідної, зернової та іншої сировини, призначеної 
для зброджування. 

Сусло у пивоварінні – це продукт із подрібненого затертого зерна, зазвичай 
солоду, з водою, поступово розігрітий за певних температур. Під час нагрівання 
крохмаль під дією ферментів солоду перетворюється на цукри, зазвичай мальтозу. 
Отримані цукри споживають дріжджі в процесі життєдіяльності, виробляючи спирт 
та вуглекислий газ. 

 
Затирання. Мета затирання – екстрагування розчинних речовин солоду і 

несолодженої сировини, та перетворення під дією ферментів нерозчинних речовин 
в розчинні, із їх наступним розчиненням. Речовини, що перейшли в розчин, 
називають екстрактом. 

Затирання включає три стадії: змішування подрібнених зернопродуктів з 
водою, підігрів і витримування суміші за заданих температурних режимів. 
Кількість одночасно оброблюваних подрібнених зернопродуктів називають 
насипом, об’єм води, що використовується – наливом, а отриманий продукт -
затором.   

Способи і технологічні режими затирання. Приготування затору починають зі 
змішування подрібнених зернопродуктів з водою за температури 37–40 °C. 
Змішування виконують в заторному апараті з мішалкою. Далі затирання ведуть 
настоювальним або відварювальним методом. 

Настоювальний метод полягає в поступовому нагріванні всього затору від 40 
до 70 °C зі швидкістю 1 ºC/хв і витримуванні за температур 40; 52; 63 і 70 ºC по 30 
хв. Далі затор нагрівають до 72 ºC і витримують до повного зацукрення. Потім 
зацукрений затор підігрівають до 76–77 ºC і подають на фільтрування. Отримане 
даним методом сусло багате ферментами, містить багато мальтози і амінокислот, 
мало декстринів і тому сильно зброджує. Але вихід екстракту за відварювального 
методу вище. Це обумовлено тим, що під час відварювальних методів затор 
піддають не тільки ферментативному, але і фізичному впливу (кип’ятінню). 

Сутність відварювального методу полягає в тому, що окремі частини затору 
(відварки) кип’ятять, а потім змішують з іншою частиною затору, поступово 
підвищуючи його температуру до 75 ºC. Під час кип’ятіння крохмальні зерна з 
крупних частинок подрібнених зернопродуктів переходять в розчин, 
клейстеризуються і піддаються впливу ферментів. Розрізняють наступні варіанти 
відварочних методів: з одною, двома, трьома відварками або з кип’ятінням всієї 
густої частини. Найбільш розповсюджені – одно- та двовідварочні методи. Під час 
відварочних методів затирання ведуть у двох заторних апаратах, один з яких 
використовують для кип’ятіння відварки. 

Несолоджену сировину затирають в суміші з солодом або подрібнюють 
окремо, а потім змішують з солодом і готують загальний затор. 

 
Фільтрування затору. Затор – це суспензія, що складається з двох фаз: рідкої 

(пивне сусло) і твердої (пивна дробина). Мета фільтрування – відділення пивного 
сусла від дробини. Фільтрування затору розділяють на дві стадії: власне 
фільтрування першого (основного) сусла і вилуговування – вимивання екстракту, 
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що затримується дробиною. Сусло і промивні води повинні бути прозорими для 
уникнення складностей в наступних технологічних операціях та погіршення якості 
пива. 

Перетворення під час фільтрування затору. Фільтрування першого сусла – це 
в основному фізичний процес. А під час вилуговування дробини водою 
відбувається конвективна дифузія, а також різні хімічні процеси, головним чином 
обмінні реакції. З пониженням концентрації сусла зростає його pH, що призводить 
до збільшення розчинення кремнієвої кислоти, фенольних, дубильних, гірких і 
інших речовин оболонки зерна. Це підвищує кольоровість пива та може погіршити 
його смак. 

На швидкість фільтрування затору впливають склад і висота фільтрувального 
шару. У фільтр-апараті фільтрувальним шаром є шар дробини, що утворюється під 
час відстоювання затору. Солод належної якості має утворювати пухкий та 
легкопроникний фільтрувальний шар. 

На швидкість фільтрування істотно впливає температура, яка повинна бути не 
вище 78 °С, щоб уникнути інактивації а-амілази, яка завершує зацукрювання 
залишків крохмалю. Крім того, більш висока температура сприяє збільшенню 
розчинності продуктів гідролізу білка, поліфенольних та інших речовин, що 
впливає на стійкість пива. 

У лужній воді легко розчиняються дубильні та гіркі речовини оболонок. Але за 
тривалого екстрагування навіть вода нормального складу витягує з оболонок 
речовини, що зумовлюють неприємний смак пива. 

Способи та технологічні режими фільтрування. Найбільш поширені 
періодичні способи фільтрування з використанням фільтраційного апарату або 
фільтр-пресу. Безперервні способи фільтрування, центрифугування, вакуум-
фільтрування мало розповсюдженні. 

Під час першої фази фільтрування затор перекачують у фільтраційний апарат, 
де він відстоюється для формування фільтрувального шару висотою 30–40 см. 
Потім починають фільтрування, причому перше каламутне сусло повертають у 
фільтр-апарат. Після закінчення фільтрування першого сусла дробину промивають 
водою за температури 70–80 °С. Промивання ведуть до вмісту сухих речовин в 
промивній воді 0,5%. Подальше вимивання екстракту економічно недоцільно, 
оскільки веде до вилуговування речовин, що погіршує смак пива, і приводить до 
перевитрат енергії на випарювання надлишку води. 

У фільтр-пресі в якості основного фільтрувального шару використовується 
серветка зі спеціальної тканини, тому допускається більш тонке подрібнення 
зернопродуктів. Після збирання першого сусла дробину промивають водою за 
температури 75–80 °С до щільності промивних вод 0,5–0,7%. 

 
Кип'ятіння сусла з хмелем. Відфільтроване сусло і промивні води збирають в 

сусловарильному апараті та кип'ятять з хмелем. Мета кип'ятіння – стерилізація 
сусла, стабілізація та ароматизація його складу гіркими речовинами хмелю. Під час 
кип'ятіння хмелю в сусло переходить значна частина його вуглеводів, білкових, 
гірких, дубильних, ароматичних і мінеральних речовин. Відбувається ароматизація 
сусла.  

Способи та технологічні режими кип'ятіння сусла з хмелем. Сусло з хмелем 
кип'ятять в сусловарильних апаратах. Сусло, що надходить в сусловарильний 
апарат, має температуру 63–75 °С, для того щоб вберегти його від інфікування і 
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максимально продовжити активність ферментів. Сусло кип'ятять після заповнення 
апарату. Тривалість кип'ятіння не повинна перевищувати 2 год за швидкості 
випаровування води 5–6% за годину до маси сусла. Найбільш інтенсивно сусло 
кип'ятять в середині варіння. На початку варіння намагаються запобігти сильному 
піноутворенню, а в кінці – гарантувати якісне утворення пластівців. 

Питома витрата хмелю на 1 дал пива в залежності від сорту хмелю і виду пива 
становить від 20 до 60 г. Хмелепродукти в сусло вносять в два, три або чотири 
етапи. 

Кінець кип'ятіння сусла визначають за вмістом сухих речовин у ньому, 
згортанню білково-дубильних речовин, утворенню пластівців і прозорості гарячого 
сусла. 

 
Відділення сусла від хмелевої дробини. Після закінчення кип'ятіння 

захмелене сусло надходить в хмелевідділювач. Хмелева дробина затримується на 
ситі, сусло проходить через нього і відцентровим насосом перекачується в збірник 
для охолодження та освітлення. Потім хмільну дробину промивають гарячою 
водою для додаткового вилуговування екстрактивних речовин хмелю. Промивні 
води приєднуються до сусла в сусловарильному апараті. 

 
Охолодження і освітлення сусла. Мета охолодження та освітлення сусла – 

зниження температури до 6–16 °С (залежно від способу бродіння), насичення його 
киснем і осідання зважених часток. 

Протягом усього процесу охолодження сусло поглинає кисень, що за 
температури вище 40 °С витрачається на окислення органічних речовин сусла, що 
призводить до потемніння сусла, зниження хмелевого аромату і хмільної гіркоти. 

Охолодження сусла супроводжується випаровуванням деякої кількості води, 
що призводить до зменшення його об'єму і підвищення концентрації. 

Для охолодження сусла до 60 °С використовують холодильні тарілки (тонкий 
шар сусла товщиною 150–250 мм), і відстійний апарат (високий шар сусла). Сусло 
охолоджується до 60 °С в тонкому шарі протягом 2–6 год, у високому шарі – до 2 
год. Після досягнення 60 °С сусло перекачують на другу фазу охолодження в 
пластинчасті теплообмінники. 

Білковий осад містить значну кількість сусла, тому його фільтрують чи 
сепарують, стерилізують і додають в сусло, яке йде на бродіння. 

Для освітлення сусла використовують також відцентрові сепаратори, які 
дозволяють швидко отримати прозоре сусло і скоротити витрати екстракту з 
відстоєм. 

Після охолодження до 6–16 °С сусло аерують повітрям безпосередньо в 
трубопроводі або в апараті попереднього бродіння. Початкова концентрація 
охолодженого пивного сусла, його кислотність і кольоровість повинні відповідати 
виду пива. 

 
Зброджування пивного сусла та доброджування пива. Основний процес, в 

результаті якого сусло перетворюється на пиво – спиртове бродіння. Під час 
бродіння хімічний склад сусла істотно змінюється і воно перетворюється на 
смачний ароматний напій. Зброджування пивного сусла проходить у дві стадії: 
головне бродіння і доброджування. На першій стадії відбувається інтенсивне 
зброджування цукрів сусла, в результаті якого утворюється молоде (каламутне) 
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пиво, що має своєрідні смак і аромат, та ще непридатне до вживання. Під час 
доброджування цукри, що залишились, повільно зброджуються, пиво набуває 
характерних органолептичних властивостей, освітлюється і насичується діоксидом 
вуглецю, тобто відбувається його дозрівання і пиво перетворюється на товарний 
продукт. 

Основний процес під час головного бродіння – біохімічне перетворення 
зброджуваних вуглеводів у етиловий спирт та діоксид вуглецю. Поряд з основними 
продуктами бродіння утворюються вторинні та побічні продукти, які також 
визначають органолептичні показники пива. 

Утворення спирту супроводжується виділенням в середовище теплоти, яку 
необхідно відвести для підтримання заданих температурних умов. 

На перших етапах бродіння відбувається енергійне розмноження дріжджів. З 
часом живильне середовище збіднюється, і накопичення продуктів бродіння, 
створення надлишкового тиску, швидкість розмноження дріжджів зменшується. 

У результаті головного бродіння сусло перетворюється на молоде пиво, яке ще 
не є товарним продуктом. Його направляють на доброджування і дозрівання. Під 
час доброжування протікають в основному ті ж процеси, що і під час головного 
бродінні, але більш повільно. Діоксид вуглецю, що виділяється в процесі 
доброджування, розчиняється і зв'язується в пиві (відбувається процес насичення 
пива діоксидом вуглецю). 

Головне бродіння проводять у відкритих або закритих бродильних апаратах 
періодичним або напівбезперервним способом. 

Під час періодичного бродіння пивне сусло з температурою 5–7 °С подають в 
бродильний апарат. Насіннєві дріжджі подають в кількості 0,4–0,5 л на 1 гл сусла. 
Пивне сусло зброджують протягом 7–11 діб, залежно від концентрації початкового 
сусла. На третю добу допускається підвищення температури до 8–10 °С з 
подальшим поступовим зниженням до 4–5 °С.  

Напівбезперервне бродіння проводять тільки в закритих бродильних апаратах, 
які комплектують в батареї, що складаються зі зброджувача і бродильних апаратів. 
Норма дріжджів 0,6–1 л на 1 гл. Зброджувач заповнюють суслом з температурою 6–
8 °С, перемішують протягом 30 хв і зброджують 24 год, а далі половину об’єму 
перекачують в перший бродильний апарат. Потім обидва апарати доливають 
свіжим суслом до повного об'єму. З інтервалом в одну добу заповнюють всі 
бродильні апарати. Пивне сусло зброджують за надлишкового тиску протягом 5–6 
діб. 

Згідно з класичною технологією, після головного бродіння молоде пиво 
звільняється від основної маси дріжджів, охолоджується і доброджує, а також 
дозріває. Мета доброджування – завершити біохімічні перетворення дріжджами 
залишків у кінцеві продукти – етиловий спирт, СО2, альдегіди, ефіри, вищі спирти, 
органічні кислоти. Відбуваються різні окисно-відновлювальні реакції, в результаті 
яких зникають характерні для молодого пива присмак дріжджів і хмелева гіркота. 

Під час доброжування пиво освітлюється. Це обумовлено випаданням в осад 
дріжджів, які адсорбують на собі білкову каламуть та інші суспензії. 

Доброджування пива проводять за температури від 0 до 2 °С в закритих 
апаратах під надлишковим тиском 0,02–0,06 МПа. Тривалість доброджування 
залежить від сорту пива і коливається від 21 до 90 діб. 
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Освітлення пива. Після доброджування і дозрівання для надання товарного 
вигляду і бажаної прозорості пиво освітлюють за допомогою сепарування або 
фільтрування. З пива видаляють дріжджові клітини, білкові та поліфенольні 
речовини, хмелеві смоли, солі важких металів і різні мікроорганізми. 

Найкраще пиво фільтрувати на кізельгурових фільтрах. Для додання 
прозорості, блиску, а також підвищення стійкості під час зберігання пиво 
додатково фільтрують на фільтр-пресах з використанням спеціальних сортів 
картону. 

Під час фільтрування пиво втрачає деяку частину діоксиду вуглецю, тому 
перед розливом його піддають карбонізації шляхом продування через пиво 
діоксиду вуглецю. 

Після карбонізації пиво витримують 6–8 год у збірниках, а потім направляють 
на розлив.  

 
Пастеризація пива. Для пива, що підлягає пастеризації, використовують 

молоде пиво з високим ступенем зброджування (70–75%). Після цього пиво 
розливають і пастеризують. Пастеризацію проводять для стабілізації пива, тому що 
в ньому можуть розвиватися дріжджоподібні гриби, молочно та оцтовокислі 
бактерії та дикі дріжджі ,які зумовлюють помутніння, згіркнення і виникнення 
неприємного запаху у пиві. Пастеризують пиво, пропускаючи безперервним 
потоком у пляшках, іноді в бочках. Під час пастеризації змінюється хімічних склад 
пива, його смак, колір і аромат. Кращі результати отримують під час пастеризації 
пива в безперервному потоці. У пластинчастому пастеризаторі воно протікає через 
тонкий шар за 40–60 секунд, нагріваючись до 70 °С, далі охолоджується у цьому ж 
апараті та направляється у розливний автомат з використанням стерильних пляшок. 

 
Розлив пива. Пиво розливають у темні скляні пляшки на автоматичних 

розливних лініях, нa яких після миття пляшок послідовно здійснюють операції 
розливу пива, етикетування, бракеражу, укладання в ящики або контейнери.  

Частина пива розливають у алюмінієві бочки, а також у автоцистерни. 
В даний час значна частина пива розливається в ПЕТ-пляшки місткістю 0,5–2,5 

літри. 
Пиво, пляшковий квас, а також мінеральні води містять діоксид вуглецю, тому 

їх розливають під деяким надлишковим тиском і без перепадів тиску – ізобарично. 
Для цього в тарі (пляшці, бочці, автоцистерні) спочатку створюють тиск, який має 
рідина, що розливається, а потім наповнюють тару напоєм. Температура пива під 
час розливу не повинна перевищувати 3 °С. 

 
10.3.4. Особливості виробництва безалкогольного пива 

 
Безалкогольне пиво – напій, за смаком схожий на традиційне пиво, але майже 

не містить алкоголю, в ньому міститься близько 0,5% алкоголю, а це менше, ніж у 
квасі. Згідно українського законодавства, «Безалкогольне пиво» це насичений 
діоксидом вуглецю пінистий напій, одержаний під час бродіння охмеленого сусла 
пивними дріжджами з об'ємною часткою спирту не більш як 0,5 відсотка, 
отриманий шляхом діалізу або переривання головного бродіння, або виготовлення 
пивного сусла зі зниженою часткою сухих речовин у початковому суслі. 
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Технології виробництва безалкогольного пива засновуються або на зменшенні 
кількості алкоголю в пиві шляхом зникнення або зменшення бродіння, або на 
видаленні алкоголю з готового пива. Перший спосіб полягає в застосуванні 
спеціальних дріжджів, або в зупинці бродіння на визначеній стадії за допомогою 
охолодження. Отримане пиво містить велику кількість цукру, а його смак 
відрізняється від традиційного. 

Видалення алкоголю можливе термічними способами (дистиляцією). Часто 
використовується вакуумна дистиляція і вакуумне випарювання. Кінцевий продукт 
має «варений» смак, так як пиво піддається дії високих температур. 

Видалення алкоголю також можливе мембранним способом. За допомогою 
процесів осмосу або діалізу можливе видалення алкоголю з пива без застосування 
високих температур. 

 
10.3.5. Машинно-апаратурна схема виробництва пива 

 
 Машинно-апаратурна схема виробництва пива зображена на рисунку 10.7. 

Солод зі складу подають в повітряноситовий сепаратор 1, а потім шнеком 2 в 
збірник очищеного солоду 3. Ячмінь шнеком 2 також подають в повітряно-ситовий 
сепаратор 1, а потім до збірника ячменю 15. Солод і ячмінь пропускають через 
магнітний сепаратор 4, зважують на автоматичних вагах 5 і подрібнюють солод на 
установці для мокрого подрібнення 6, а ячмінь на валковій дробарці 16. 

Вода для технологічних потреб надходить зі збірників 10 і 11. Затирання 
проводять в заторно-варильному апараті 7, в який подрібнений солод надходить 
самопливом, а подрібнений ячмінь зі збірника 17 – за допомогою шнека 2. Сюди 
також надходить цукровий розчин, приготований в реакторі 9 і профільтрований 
через вловлювач 8. Затор фільтрують у фільтрі 14. Прозоре сусло і промивні води 
насосом 13 перекачують у сусловарильний апарат 18, де сусло уварюється до 
заданої початкової концентрації. Хміль зі складу подають в збірник 12, з якого 
задані порції хмелю через лійку надходять в сусловарильний апарат 18. Пивну 
дробину насосом перекачують у витратний збірник для реалізації. 

Гаряче сусло з сусловарильного апарату 18 самопливом подається в 
хмелевідбірний апарат, і далі насосом перекачується в гідроциклонний апарат 28 
для освітлення. Насос 20 перекачує освітлене сусло в пластинчастий теплообмінник 
29, де воно охолоджується до 6 °С, а потім надходить в апарат головного бродіння 
34. 

Чиста культура дріжджів готується в апараті, який складається із 
стерилізаторів сусла 25, 27 і циліндра для зброджування дріжджів 26. Зброджена 
чиста культура дріжджів стисненим повітрям передавлюється в потік сусла, що 
надходить на бродіння. Надлишкові дріжджі з апаратів головного бродіння 34 за 
допомогою вакууму відбираються у вакуум-монжю 31. Насіннєві дріжджі повітрям 
передавлюються на вібросито 30 для очищення. Очищені дріжджі самопливом 
надходять в монжю 31 для зберігання. За допомогою вакуум-насоса 32 вони 
подаються на виробництво. Воду для заливання дріжджів охолоджують у баку 24. 
Надлишкові дріжджі, пройшовши монжю 31, стисненим повітрям подаються в 
збірник 33, з якого насосом 20 перекачуються на реалізацію. 
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Рисунок 10.7. Машинно-апаратурна схема виробництва пива 
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Позначення на рисунку 10.7: 1 – повітряно-ситовий сепаратор; 2 – шнек;3 – збірник 
солоду; 4 – магнітний сепаратор; 5 – ваги; 6 – установка для мокрого подрібнення; 7 – 
заторно-варильний апарат; 8 – вловлювач; 9 – реактор (приготування цукрового розчину); 
10, 11 – збірники води; 12 – збірник хмелю; 13 – насос; 14 – фільтр для затору; 15 – збірник 
ячменю; 16 – валкова дробарка; 17 – збірник подрібненого ячменю; 18 – сусловарильний 
апарат; 19, 21, 22 – збірники розчину для дезінфекції; 20 – насос; 23 – фільтр 
дезінфікувальних розчинів; 24 – охолоджувальний бак; 25, 27 – стерилізатори сусла; 26 – 
циліндр для зброджування дріжджів; 28 – гідроциклонний апарат; 29 – пластинчастий 
теплообмінник; 30 – вібросито; 31 – монжю; 32 – вакуум-насос; 33 – збірник надлишкових 
дріжджів; 34 – апарат головного бродіння; 35 – апарат для доброджування та дозрівання 
пива; 36 – змішувальний ліхтар; 37 – насос; 38 – пластинчастий теплообмінник; 39 – 
діатомітовий фільтр; 40 – картонний фільтр; 41 – теплообмінник; 42 – карбонізатор; 43 – 
збірник-мірник. 

 
 
Дезінфікуючі розчини готують у збірниках 19, 21 і 22. Після фільтрування на 

фільтрі 23 вони подаються на дезінфекцію обладнання. 
Молоде пиво з апаратів 34 насосом 20 перекачують у апарати для 

доброджування і дозрівання пива 35. Після доброджування пиво через змішувач 36 
насосом 37 подається для охолодження в пластинчастий теплообмінник 38, а потім 
для фільтрування в діатомітовий фільтр 39. Сортове пиво додатково фільтрують 
через паперовий фільтр 40, охолоджують до 1 °С в теплообміннику 41, насичують 
діоксидом вуглецю в карбонізаторі 42 і збирають у збірниках-мірниках 43, з яких 
пиво подається на розлив. 
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10.4. Технологічний комплекс виробництва квасу 
 
Квас – напій з солодко-кислим смаком, приємним ароматом житнього хліба, та 

кольором від світло до темно-коричневого. Містить незначну кількість спирту (0,4–
0,6 мас.%), тому вважається безалкогольним продуктом. Хлібний квас добре 
вгамовує спрагу та освіжає. Квас отримують шляхом комбінованого незавершеного 
спиртового та молочно-кислого бродіння та наступним купажуванням з цукровим 
сиропом. 

Висока поживна цінність обумовлена вмістом вуглеводів (цукрози, мальтози, 
декстринів) та амінного азоту. Специфічний смак квасу надають діоксид вуглецю, 
молочна кислота, спирт та альдегіди. 

В 100 грамах квасу містяться 93,4 г води, 0,2 г білків, 5 г вуглеводів, 0,2 г золи. 
0,3 г органічних кислот, 0,6 г спирту. 

Із кислот у квасі переважають молочна та оцтова. Молочна кислота має 
бактерицидні властивості, тобто, пригнічує життєдіяльність гнилісних бактерій в 
кишечнику людини. Молочнокислі бактерії позитивно впливають на процеси 
травлення. Активна кислотність квасу 3,6–3,7, а загальна – 2–4 см3 1 н. NaOH в 
перерахунку на 100 см3 продукту. 

Енергетична цінність хлібного квасу в перерахунку на 1 л складає всього 250 
ккал (1050 кДж). 

В процесі комбінованого спиртового та молочнокислого бродіння крім спирту, 
молочної та оцтової кислоти утворюються діоксид вуглецю та 
ароматоутворювальні речовини – складні ефіри, альдегіди та інші, що формують 
органолептичні показники квасу. 

Кваси діляться на хлібні кваси бродіння і газовані, що отримують 
купажуванням та розливом в пляшки. Як сировину для квасів використовують 
концентрат квасного сусла (ККС), який отримують на основі зернової сировини, та 
цукровий сироп. До квасів бродіння також відносяться кваси з добавками 
виноградного або яблучного сусла. 

Технологічний процес виробництва хлібного квасу методом бродіння 
складається з таких основних стадій: підготовка сировини, отримання житнього 
солоду або концентрату квасного сусла, приготування квасного сусла, бродіння 
сусла, купажування квасу, розливання квасу. 

Технологічний процес виробництва хлібного квасу методом пляшкового 
розливання складається з таких стадій: приготування сусла, приготування 
цукрового сиропу та барвників, приготування купажого сиропу, насичення напою 
діоксидом вуглецю, розливання квасу. 

 
Технологія хлібних квасів та газованих квасів на хлібній сировині, що 

розливаються в пляшки, має свої особливості. 
В основі технології квасів бродіння лежать анаеробні процеси незавершеного 

спиртового і молочнокислого бродіння. Сумарні рівняння цих процесів: 
 

C6H12O6
Дріжджі2C2H5OH+2CO2+117 кДж 

 

C6H12O6
 Молочнокислі бактерії 2CH3CHOHCOOH+75 кДж 

 



 383 

Теплота, що виділяється під час бродіння, відводиться із апарату через 
теплообмінники, в які надходить холодоагент. Бродіння відбувається за 
температури 30 °С. 

Для приготування деяких видів квасу бродіння частину ККС замінють суслом, 
виноградним суслом, яблучним екстрактом. 

Зброджування цукру в квасному суслі в кількості 0,6–0,8% не може 
забезпечити інтенсивного бродіння, тому перед бродінням в сусло вводять 25% 
цукру від загальної маси, що використовується для бродіння квасу. 

Шляхом купажування вибродженого квасного сусла з цукровим сиропом 
отримують цільовий продукт – хлібний квас бродіння. 

 
10.4.1. Сировина для отримання квасу 

 
Квас отримують на основі житнього та ячмінного солоду, житнього та 

ячмінного борошна, квасних хлібців або концентрату квасного сусла. Під час 
купажування квасу використовують цукровий сироп.  

Солод. Для приготування квасу використовують житній солод двох видів – 
ферментований та неферментований. Перший отримують із свіже пророщеного 
солоду, який піддають ферментації за підвищеної температури (50–55 °С) для 
накопичення забарвлювальних та ароматичних речовин. Ферментація солоду в 
пневматичних ящиках триває 5 діб. 

Детальний опис технології отримання житнього солоду описана в розділі 
«Технологічний комплекс виробництва солоду». 

Концентрат квасного сусла. Останнім часом більшість підприємств з 
виробництва квасу використовують концентрат квасного сусла (ККС), що 
виробляється на спеціалізованих підприємствах. Це дозволяє збільшити 
продуктивність виробництва квасу, особливо в літній період, спростити його 
технологію, знизити питомі витрати сировини та електроенергії. 

Конентрат квасного сусла – це в’язка густа рідина темно-коричневого кольору, 
кисло-солодкого смаку, з ароматом житнього хліба, розчинна у воді. ККС містить 
близько 70% сухих речовин.  

ККС отримують із житнього ферментованого солоду, житнього 
неферментованого та ячмінного солоду, ячмінного, житнього або кукурудзяного 
борошна. Якщо використовується не солодова сировина, то в неї додають 
ферментні препарати, які мають амалолітичну, пертоолітичну та цитолітичну 
активність. 

Приготування ККС передбачає наступні технологічні стадії: роздільне 
змішування солоду та зерна, приготування та фільтрування затору, промивання 
дробини, кип'ятіння, освітлення, випарювання під вакуумом та теплову обробку 
концентрованого сусла, розливання. 

Далі освітлене квасне сусло з концентрацією сухих речовин 8–12 мас.% 
випарюють в трубчатих випарних апаратах або роторних плівкових випарниках до 
вмісту вологи 70%. 

Для виробництва деяких видів пляшкового квасу готують спеціальні 
концентрати, які складаються з ККС, цукрового сиропу, лимонної або молочної 
кислоти. 

Для покращення фізико-хімічних та органолептичних показників, надання 
концентрату хлібного аромату та специфічного смаку, а також з метою стерилізації 
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ККС піддають термообробленню. Термооброблення відбувається в реакторі з 
паровою сорочкою та перемішувальним пристроєм за температури 110–120 °С 
протягом 30–60 хвилин. Отриманий концентрат охолоджують в теплообміннику до 
35–40 °С та направляють на зберігання. Транспортують ККС в автоцистернах або 
алюмінієвих бочках. 

Цукровий сироп для квасів бродіння та газованих квасів, що розливаються в 
пляшки, отримують із цукру-піску або рідкого цукру. 

Кислоти. У виробництві квасу для задавання потрібної кислотності 
використовують лише харчові кислоти – молочну, лимонну, оцтову. Аскорбіонову 
кислоту використовують для вітамінізації деяких напоїв із хлібної сировини. 

Додаткова сировина. В деякі види квасів, що розливаються в пляшки, 
додаються настоянки трав, чаю, цитрусових, м’яти, полину та інших. В цілому або 
молотому вигляді використовують плоди тмину, листя та квітки чабрецю, хміль. Ці 
добавки формують смак та аромат різних сортів квасу.  

 
10.4.2. Стадії технологічного процесу 

 
Отримання квасу з використанням процесу бродіння. Технологічний 

процес виробництва квасів бродіння складається з наступних стадій: вирощування 
культур мікроорганізмів, приготування цукрового сиропу та квасного сусла, 
зброджування сусла, купажування та розливання квасу. Більшу частину квасів 
бродіння готують на основі ККС. 

Принципова схема приготування хлібного квасу показана на рисунку 10.8. 
Потрібну кількість ККС розводять водою в апараті з мішалкою та паровою 
сорочкою. Отриманий розчин пастеризують в пастеризаційно-охолоджувальних 
апаратах з метою підвищення стійкості та мікробіологічної чистоти квасу. Розчин 
ККС розбавляють холодною водою до вмісту сухих речовин 1,6–2% і перемішують, 
після чого готують основне квасне сусло концентрацією 2,8–3,2%. Для цього до 
розчину додають розрахункову кількість цукрового сиропу (25% від загальної 
кількості). Далі квасне сусло перемішують і направляють на аналіз в лабораторію. 
Після перевірки сусло надходить на бродіння. 

Основне квасне сусло готують в бродильно-купажних і циліндро-конічних 
апаратах, а також в спеціальних бродильних апаратах. Перші два використовують 
частіше, тому що вони полегшують проведення технологічного процесу. Роблять 
його більш економічним. В цих же апаратах, обладнаних системою охолодження, в 
зброджуване сусло додають дріжджі та молочнокислі бактерії, вміст інших сухих 
речовин доводять до 1,8–2,2%, а кислотність – не нижче 2 мл 1 н. розчину лугу на 
100 см3 квасу. Із вибродженого і охолодженого до температури 2–7 °С квасного 
сусла шляхом осадження видаляють густий шар осаду із дріжджів і частково 
молочнокислих бактерій, після чого починають купажування квасу. Якщо сусло 
зброджувалося в бродильному апараті, то виброджене середовище після 
охолодження сусла та осадження осаду обережно перекачують в купажний апарат. 
В бродильних апаратах купажування квасу не допускається. 

Для купажування хлібного квасу в виброджене сусло додають залишок 
розрахункової кількості білого цукрового сиропу (75%) із вмістом сухих речовин 
60–65% і перемішують. 

Готовий охолоджений купаж направляють на розливання. 
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Рисунок 10.8. Принципова схема приготування хлібного квасу 

із концентрату квасного сусла 
 
 
Дріжджі та молочнокислі бактерії подають у квасне сусло у вигляді 

попередньо підготовленої комбінованої закваски. Її отримують шляхом 
послідовного пересівання чистих культур мікроорганізмів, що зберігаються в 
лабораторії заводу, на стерильному квасному суслі. Готову закваску додають в 
апарат для бродіння виробничого квасного сусла в кількості 2–4% його загального 
об’єму. 

Кваси бродіння готують на білому цукровому сиропі концентрацією 60–65%, а 
інші напої, враховуючи і кваси з хлібної сировини – на інвертному цукровому 
сиропі, який містить фруктозу та глюкозу. 
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Квас виброджує в бродильно-купажних та циліндрично-конічних апаратах.  
Бродильно-купажний апарат має циліндричну форму. Нижня частина апарату 

виконана у вигляді конуса, котрий з’єднаний з дріжджевідділювачем. В конусній 
частині апарата розміщена пропелерна мішалка для перемішування сусла та купажу 
квасу. Об’єм типових апаратів складає від 10 до 30 м3.  

В бродильно-купажний апарат подають квасне сусло, а потім – комбіновану 
закваску чистих культур дріжджів та молочнокислих бактерій. Вміст апарату 
ретельно перемішують, і потім визначають вміст сухих речовин в суслі, який має 
бути в межах 2,8–3,2 мас.% для хлібного квасу. Після перемішування сусла з 
температурою 27–30 °С протягом 2–3 хв апарат герметично закривають і 
залишають на бродіння протягом 8 годин. Кожні 1,5–2 години сусло перемішують 
протягом 2–3 хв. В апараті підтримують тиск 0,1–1,15 МПа. Коли концентрація 
зароджуваного сусла знизиться на 1%, бродіння сповільнюють охолодженням 
середовища до 2–7 °С. пропускаючи через сорочку та внутрішню трубу розсіл. Зі 
зниженням температури розчинність СО2 в зароджуваному середовищі зростає, а 
тиск в апараті знижується на 0,04–0,05 МПа. 

Процес охолодження триває 4–5 год. В цей час дріжджі осідають в конічній 
частині апарату густим шаром. Їх обережно видаляють з апарату, 2–3 рази 
відчиняючи засувки, і потім починають купажування квасу. 

Більш універсальними для виробництва квасу є циліндрично-конічні апарати, 
ємкістю від 50 до 100 м3. Їхньою перевагою є те, що в одному апараті суміщені 
процеси приготування, бродіння і охолодження квасного сусла. Відділення та 
видалення дріжджів, купажування квасу, а також знижуються капітальні та 
експлуатаційні витрати. 

Квасне сусло доцільно подавати в нижню частину апарату, це знижує 
піноутворення та спрощує експлуатацію апарату. 

Купажування квасу та перемішування середовища в залежності від об’єму 
циліндрично-конічного апарату триває 1,5–6,5 год, а зброджування сусла – 10–18 
годин. Виброджене сусло охолоджують з 30 до 4–6 °С протягом 6–10 год. Втрати 
сухих речовин під час бродіння та купажування складають 1–0,5 мас.%. 

Після перевірки якості в лабораторії готовий квас за температури 12 °С 
надходить на розливання. Квас розливають в ізотермічних умовах в автоцистерни 
та бочки. 

Гарантійний термін зберігання квасу бродіння – 2 доби. За цей час вміст 
спирту в квасі зростає до 1–1,2 мас.%., а вміст сухих речовин знижується до 4,2–4,6 
г/100 г квасу. 

 
Приготування квасу купажуванням. Технологія квасів і напоїв із хлібної 

сировина, що розливаються в пляшки, відрізняється від технології квасів бродіння. 
Основою технології квасів і напоїв є процес купажування їх компонентів, 
обумовлених рецептурами, з наступним змішуванням отриманого купажного 
сиропу з деаерованою водою, насиченою діоксидом вуглецю за низької 
температури. Технологія складається з наступних стадій: підготовка води, 
приготування інвертованого цукрового сиропу і барвнику, підготовки ККС та 
інших видів сировини, приготування купажного сиропу, змішування купажного 
сиропу і води з одночасним насиченням СО2, подготовка тари, розливання, 
закупорювання і бракераж продукції, її етикетування, облік і укладання в ящики. 

Купажний сироп можуть готувати наступним способом. Спочатку концентрат 
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квасного сусла розбавляють холодною фільтрованою питною водою в 
співвідношенні 1:2. Отриману суміш відстоюють протягом 10–12 год, декантують 
(знімають з осаду) і фільтрують. Фільтрат направляють в купажний апарат, куди 
також подають інвертований цукровий сироп і 50%-й водний розчин лимонної 
кислоти. Купажний сироп перемішують і фільтрують. Для підвищення стійкості 
квасів отриманий купажний сироп пастеризують протягом 90–100 с за температури 
82–92 °С і охолоджують до температури 4,5 °С. Потім з купажного сиропу шляхом 
витримування видаляють повітря, змішують з водою, що насичена СО2, у 
співвідношенні 1:4, та направляють для розливу в пляшки. Суміш купажного 
сиропу з ККС, інвертованого цукрового сиропу і води, насиченої діоксидом 
вуглецю, називають хлібним квасом пляшкового розливання. 

Квас розливають на автоматичних лініях.  
Технологія приготування інших квасів і напоїв із хлібної сировини пляшкового 

розливу ідентична описаній вище. Відмінність полягає лише в приготуванні 
купажних сиропів. 

Під час приготування квасів не з ККС, а із їх товарних концентратів 
технологічний процес скорочується, оскільки концентрати лише розбавляють 
водою і фільтрують, після чого сусло направляють для приготування купажних 
сиропів. Інші стадії технології залишаються без змін. 

Хлібний квас і напої із хлібної сировини є сприятливим середовищем для 
розвитку мікроорганізмів, які викликають появу слизу, оцтовокисле скисання та 
інші види псування. Для попередження цих вад напоїв необхідно ретельно 
дотримуватися технологічних норм і санітарних режимів виробництва та 
здійснювати систематичний мікробіологічний контроль. 

Під час виробництва квасу виникають втрати. Середні розміри втрат квасу: в 
бродильному відділенні – до 4%, під час купажування – 3–4, розливання в бочки і 
автотермоцистерни – до 2, розливу в пляшки – 3%. 

 
10.4.3. Машинно-апаратурна схема виробництва квасу 

 
Машинно-апаратурна схема виробництва хлібного та газованого квасу 

пляшкового розливу із концентрату квасного сусла показана на рисунку 10.9. 
Концентрат квасного сусла надходить на підприємство в автоцистернах, 

сталевих бочках або флягах, із яких насосом перекачується в збірник 2 для 
зберігання. 

Із збірника 2 концентрат перекачують насосом в апарат 3 для розбавляння з 
водою. Розбавлений концентрат насосом направляють в бродильно-купажний 
апарат 11, туди ж подають комбіновану закваску з молочнокислих бактерій та 
дріжджів, цукровий сироп, і ретельно перемішують. 

Цукровий сироп готують в цукроварному котлі 4, і через фільтр 5 насосом 
подають в теплообмінник 6 для охолодження, і далі в збірник 7. 

Комбіновану закваску отримують в збірнику 10, в який попередньо вносять із 
збірника 8 суспензію чистих культур дріжджів і суспензію чистих культур 
молочнокислих бактерій із збірника 9. Готову комбіновану закваску насосом 
перекачують в бродильно-купажний апарат 11, в який також із апарата 3 подається 
розбавлений концентрат квасного сусла. 
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Рисунок 10.9. Машинно-апаратурна схема виробництва хлібного 
та газованого квасів пляшкового розливу: 

1 – автоцистерна; 2 – збірник; 3 – змішувач; 4 – сироповарний котел; 5 – фільтр; 
6 – теплообмінник; 7 – збірник; 8 – збірник суспензії чистих культур дріжджів 9 – 

збірник суспензії чистої культури молочнокислих бактерій; 10 – збірник комбінованої 
закваски; 11 – бродильно-купажний апарат; 12 – напірні мірники; 13 – збірник; 

14 – бродильно-купажний апарат; 15 – теплообмінник; 16 – збірник-мірник. 
 
 
Після зброджування отримане квасне сусло в цьому ж апараті охолоджують і 

відділяють з нього дріжджі, додають необхідну кількість цукрового сиропу із 
збірника 7 і барвники. Купаж квасу перемішують і під тиском діоксиду вуглецю 
направляють в напірні мірники 12, з яких квас розливається в автоцистерни або 
бочки. 

Для виробництва пляшкового квасу розбавлений концентрат квасного сусла із 
апарату 3 подають в збірник 16, і далі насосом в купажний апарат 15. В нього ж 
подають цукровий сироп із збірника 7, та інші компоненти, наприклад, молочну або 
лимонну кислоту. Після перемішування готовий купаж насосом подають в 
теплообмінник 14 і далі в збірник-мірник 13, який має охолоджувальну сорочку. 
Готовий купажний сироп зі збірника 19 направляють в синхронно-змішувальний 
апарат, де сироп змішують з охолодженою та насиченою діоксидом вуглецю 
водою, та розливають в пляшки. За відсутності на виробництві синхронно-
змішувального апарату купажний сироп дозують в пляшки з наступним 
розбавленням водою, яка насичена діоксидом вуглецю. 
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10.5. Технологічний комплекс виробництва вина 
 
Виноградне вино – це напій, отриманий шляхом зброджування виноградного 

соку або соку з мезгою, з додаванням або без додаванням спирту та інших 
компонентів, передбачених технологією.  

 
10.5.1. Походження та історія 

 
Від найпростішої домашньої переробки винограду виноробство пройшло 

довгий шлях розвитку. 
Найстаріші свідчення древнього виноробства, яким понад 6000 років, знайдені 

археологами у Колхиді (Грузія) та Північному Ірані. 
В Урарту (територія сучасної Вірменії) виноградарство появилось в IX–VI ст. 

до н. е. і досягло високого рівня розвитку. 
На стінах гробниць в Єгипті зображена виноградна лоза, збір винограду, 

зберігання вина в глечиках. 
У Греції виноградарство і виноробство процвітали три тисячі років тому. 

Готове вино греки вміли зберігати роками. 
У Молдові сліди насіння винограду виявлені на уламках керамічних глечиків у 

трипільських поселеннях Нові Русешги (друга половина IV тисячоліття до н.е.) і 
Варварівці (перша половина III тисячоліття до н. е.). 

На терріюрнн країн Центральної Азії в стародавні часи були поширені 
виноградарство і виноробство. Але, після завоювання їх арабами (VII-VIII ст.) 
виноробство занепало, і частково відродилося лише в кінці 19 століття. 

Римське виноробство також має найдавніше походження. Особливу 
популярність придбали вина з Кампанії. Римські вчені Пліній, Колумелла і ін. 
залишили вказівки з виноградарства і виноробства: вибір грунтів і сортів 
винограду, догляд за лозою, обклеювання, фільтрація, купажування, обкурювання 
діоксидом сірки, гіпсування, оброблення сусла охолодженням, а вина – 
нагріванням. 

Після Стародавньої Греції та Стародавнього Риму виноградарство отримало 
найбільший розвиток у Франції, і вже в середні століття визначилися її виноробні 
райони – Бургундія, Шампань і ін. Епоха Просвітництва характерна зростанням 
досліджень в галузі виноробства. Окремі вчені та навіть цілі університети 
досліджували проблеми виноробства, зокрема було детально розглянуто питання 
очищення, стабілізації та покращення смакових якостей вина. Детальніше 
зосередились і на сортовому складі виноградників. 

З поширенням і зміцненням міжнародних зв'язків, зі збільшенням попиту на 
виноград і продукти його переробки ця культура поширилася в Південну Африку, 
Австралію, Нову Зеландію, Японію, Корею, на Гавайські острови, в Північну і 
Південну Америку. 

Виноробство в Україні. Історія розвитку виноробства на території України 
простежується з IV столітті до Р.Хр. Греки, які заснували колонії у Криму, на 
берегах Дніпра, Бугу, Дністра та Дунаю, завозили сюди свої сорти винограду, 
вирощували його і займалися виноробством. Звідси виноградарство 
розповсюдилося на інші райони України, Молдови і Румунії, які мають сприятливі 
умови для культивування винограду. Знайдені обладнання та резервуари свідчать 



 390 

про інтенсивний розвиток цих культур і технологій у Херсонесі, Пантикапеї, 
Ольвії, на березі Бузького лиману і в інших містах півдня України. 

До XI–XII ст. н. е. виноградарство та виноробство розвивалося й на території 
північної України, де велика частина виноградників належала монастирям, 
особливо Києво-Печерському монастирю. 

В 1783 році Крим був завойований Російською імперією. Губернатор 
південних українських регіонів граф Михайло Воронцов у 1829 році заклав поблизу 
Ялти нові виноградні плантації та заснував виноробне господарство. В 1828 році 
він заснував дослідно-виробний завод Магарач. Відомі нині у світі кримські ігристі 
вина тут започаткував князь Лев Голіцин, котрий після Кримської війни (1854–
1856) в селищі Новий Світ вперше виробив ігристе вино та заснував виноробне 
господарство «Масандра». 

В Україні найбільші площі виноградних насаджень були у 1971 р. (188 тис. 
гектарів). Негативно позначився на виноробстві період «антиалкогольної кампанії», 
коли було знищено 80000 га виноградників. 

Після занепаду виноградарства та виноробства на початку 1990-х років ці 
галузі відновили активний розвиток. Нині найбільшими виноробними регіонами 
України є Закарпаття, Крим, а також південь Одеської, Херсонської та Запорізької 
областей. Підприємства з виготовлення вина розміщені на всій території України. 

 
10.5.2. Класифікація вин 

 
За складом сировини вина поділяють на сортові, вироблені з одного сорту 

винограду, і купажовані – із суміші сортів. 
За ступенем насиченості вуглекислим газом виноградні вина можуть бути тихі 

або містити надлишок вуглекислоти. 
Залежно від технології приготування вина ділять на такі групи: столові, 

кріплені, ароматизовані, ігристі та шипучі. 
Столові вина за вмістом цукру (г/100 см3) мають підгрупи:  
 

Група сухих вин Вміст спирту,% об. Вміст цукру, г/100 см3 
Сухі 9–13 до 0,3 
Напівсухі 9–13 0,5–2,5 
Напівсолодкі 9–12 2–8 

 
Кріплені вина за вмістом спирту і цукру бувають: 

 
Група кріплених вин Вміст спирту,% об. Вміст цукру, г/100 см3 
Міцні 17–20 2–12 
Десертні солодкі 15–17 14–10 
Десертні лікерні 12–16 21–30 

 
За забарвленням вирізняють вина білі, рожеві та червоні. 
Залежно від якості та термінів витримування тихі вина бувають ординарними, 

марочними і колекційними. 
Ординарні вина реалізують з 1 січня наступного за врожаєм винограду року 

(термін походить від латинського “ордо” – звичайний, тобто ці вина виробляють за 
загальноприйнятою технологією із звичайних сортів винограду). 
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Марочні вина виробляють з кращих сортів винограду у суворо 
регламентованих районах за відповідною технологією. Їх витримують у дубовій 
тарі не менше 1,5 року, і вони характеризуються постійністю якості. 

Марочні вина високої якості, додатково витримані не менше трьох років у 
пляшках, називають колекційними. 

За вмістом алкоголю вина поділяють на: 
- легкі, які містять до 12% об. алкоголю; 
- середньої міцності – від 12 до 14% об.; 
- міцні – від 18 до 25% об. 

Залежно від способу вживання вирізняють вина: 
- столові, які вживають під час їжі (сухі чи напівсухі); 
- десертні – подають після основної їжі (солодкі та напівсолодкі); 
- лікерні – вживають як десертні, дуже солодкі вина. 

За якістю вина бувають марочні, колекційні та ординарні. 
Іноді виділяють молоде вино, до якого відносять відфільтровані необроблені 

бочкові вина (1–3 місяці) з помітним залишком вуглекислого газу. 
Вважають, що білі столові вина дозрівають і проявляють свої найкращі якості 

після 2–3 років старіння, а червоні у 2–4–річному віці. 
Кріплені вина (Портвейн, Мадера, Херес, Мускат, Токай, Кагор та ін.) 

отримують неповним зброджуванням виноградного сусла, з додаванням спирту, а 
інколи концентрованого виноградного соку. 

Під час виготовлення десертних вин спиртування здійснюють на початку 
бродіння, коли в розчині залишається багато цукру. Завдяки цьому забезпечується 
добра асиміляція спирту і формування гармонійного смаку вина.  

Кріплені вина отримують додаванням підвищеної частки спирту перед 
завершенням бродіння, внаслідок чого вони стають стійкішими у зберіганні. 

У виноробстві етиловий спирт застосовують для інгібування дріжджів 
(сповільнення і припинення їхньої дії) і припинення бродіння для збереження у 
вині натуральної солодкості. Оскільки натуральний спирт сусла, що бродить, також 
етиловий, спиртований продукт називають вином, якщо загальна об’ємна частка 
спирту в ньому не перевищує 20%.  

Кріплені вина поділяються на міцні та десертні. 
Міцні вина бувають таких типів: міцне – біле, рожеве і червоне; портвейн – 

білий, рожевий і червоний; мадера, марсапа і херес міцний. 
Ароматизовані вина.  Ароматизовані вина – група вин, виготовлених 

купажуванням виноматеріалів, етилового спирту-ректифікату, цукрози і настоїв 
інгредієнтів, які надають їм специфічного аромату та смаку. Для ароматизації вин 
також використовують спиртові розчини ефірних олій, духмяних речовин (ванілін), 
бальзами, ароматні спирти, екстракти з рослинної сировини. Серед ароматизованих 
вин велику частку займають вермути (від німецького Wermutkraut, що означає 
“полин”). До складу конкретної марки вермуту повинно входити не менше 10 
найменувань сировини.  

 
10.5.3. Сировина для виробництва вин 

 
Виноград. Для отримання високоякісного виноградного вина використовують 

дозрілий, здоровий, свіжий або зав'ялений виноград певних сортів. Кожен сорт 
винограду характеризується певними властивостями та використовується для 
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виробництва відповідних вин. Так, для отримання десертних вин використовують 
цукристі сорти винограду (Піно сірий, Фурмінт). Із мускатних сортів винограду 
виготовляють вина зі специфічним сильним ароматом. Для отримання столових 
вин використовують такі сорти, як Рислінг, Аліготе, Каберне, Сапераві, Ркацителі 
тощо. 

Хімічний склад ягід винограду значно впливає на якість отриманого вина, і 
залежить від сорту винограду, грунту, кліматичних умов його вирощування та 
агротехнічних способів вирощування. 

На якість вина впливає участь окремих частин виноградного грона в 
технологічному процесі. 

Гроно винограду складається з ягід і гребеня. Сік винограду містить 10–30% 
цукрів (глюкоза, фруктоза, цукроза); 0,5–1,7% органічних кислот (винна, яблучна і 
ін.); 0,1–0,9% білкових речовин; 0,1–0,3% пектинових речовин; 0,1–0,5% 
мінеральних речовин; вітаміни С, В1, В2, РР; ароматичні речовини та ін. Ягода 
винограду складає 93–97% від маси грона і складається зі шкірки, м'якоті та 
насіння. Шкірка складає 9–11% маси виноградної ягоди, в ній присутні такі 
складові як клітковина, органічні кислоти, але найбільше значення мають 
фарбувальні та дубильні речовини. Крім того, клітини шкірки, дотичні з м'якоттю, 
містять ароматичні речовини, що обумовлюють специфічний аромат виноградного 
соку. М'якоть, що становить 85–90% від маси ягоди, містить основну частину 
найважливіших хімічних речовин (цукри, кислоти, азотисті речовини, мікро- і 
макроелементи, ефірні олії та ін.). 

У насіння, частка якого складає близько 3% маси виноградної ягоди, разом з 
клітковиною входять дубильні речовини, масло, ванілін і смолянисті речовини. 

Гребені, що займають 3–7% маси грона, містять в основному дубильні 
речовини і впливають на якість вина, надаючи йому терпкого смаку. За тривалого 
контакту гребенів з соком вино набуває неприємного смаку. 

Виноград збирають в період технічної (промислової) зрілості за досягнення 
ним необхідного для отримання даного типу вина вмісту цукрів і кислот. Для 
отримання столових вин виноград збирають за вмісту в ньому цукру 17–20% і 
кислотності 6–8 г/л, а для виробництва десертних вин вміст цукру у винограді 
повинен складати не менше 25%, кислотність – 5–7 г/л. 

Спирт. Спирт використовується для виробництва кріплених вин з метою 
сповільнення і припинення діяльності дріжджів і збереження у вині натуральної 
солодкості. Хоча смак і аромат вина створюються не спиртом, а виноградом і 
технологією виробництва, проте за своїми органолептичними даними навіть 
ректифіковані спирти не є нейтральним і можуть суттєво впливати на якість 
продукції.  

Тому для приготування кріплених вин рекомендується використання 
ректифікованих спиртів Екстра і вищого очищення. Спирт постачається в 
цистернах або металевих бочках. 

Чисті культури дріжджів (ЧКД) та бактерій. Чисті культур дріжджів у 
виноробстві використовуються для проведення спиртового бродіння сусла або 
мезги, шампанізації і хересування виноматеріалів. 

Чисті культури дріжджів і бактерій зберігають в музеях чистих культур 
мікроорганізмів за температури 5 °С в пробірках на щільних або рідких поживних 
середовищах. Декілька разів на рік робляться пересівання на свіжі поживні 
середовища з метою оновлення культури. 
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Пересівання і розмноження мікроорганізмів здійснюють стадійно спочатку в 
лабораторії, потім у відділенні чистої культури і далі у виробничих умовах. 

Діоксид сірки (SO2). Діоксид сірки використовується на всіх етапах 
виробництва вина. Використовуються його антимікробні (зупиняє розвиток 
дріжджів, молочнокислих та інших бактерій), антиокисні, екстрагувальні (блокує 
життєдіяльність клітин шкірки, і в результаті розчинні речовини переходять у 
сусло) та інші властивості. За правильно розрахованих доз та умов введення 
діоксид сірки суттєво змінює (покращує) смак і аромат вина. 

У практиці виноробства застосовують два способи введення SO2 в продукт: 
обкурювання і сульфітацію. Для обкурювання спалюють сірку або сірчані фітілі. 
Під час згоряння сірка споживає кисень і утворюється в 2 рази більше SO2. 
Обкурювання застосовують для стерилізації великих ємностей та виробничих 
приміщень. 

Для сульфітації застосовують рідкий хімічно чистий діоксид сірки з 
температурою кипіння мінус 10 °С, щільністю 1,383 за температури 20 °С. Діоксид 
сірки надходить на виноробні підприємства в сталевих балонах на 25 і 50 кг SO2. З 
рідкого діоксиду сірки готують робочі розчини з концентрацією від 0,1 до 5%. 

Для стерилізації обладнання, ємностей, інвентарю SO2 розчиняють у воді, для 
сульфітації сусла і мезги – в суслі, для сульфітації виноматеріалів – у 
виноматеріалах. 

Інші матеріали. Для деметалізації вино обробляють гексаціано-(ІІ)-ферратом 
калію (К4[Fe(CN)6]), фітіном, трилоном Б, які, реагуючи з важкими металами у 
вині, утворюють осад, який відводиться із вина. 

Для оклеювання вина (виведення речовин, що погіршують органолептичні 
показники вина) використовують органічні (желатин, казеїн, танін) та неорганічні 
(діатоміт, бентонітові глини) сорбенти, які реагують із колоїдами вина і утворюють 
пластівчасті скупчення, що осідають і відводять речовини, які здатні утворювати 
муть, сторонні смаки і аромати. 

 
10.5.4. Технологічні схеми виробництва вин 

 
Вина виготовляються за різними технологічними схемами. Вибір схеми в 

першу чергу залежить від групи вина згідно технології приготування – столові 
(натуральні) або кріплені, а також від групи вина за кольором – біле, рожеве та 
червоне. 

Стололові (натуральні) вина отримують в результаті повного або часткового 
зброджування цукру, що міститься в суслі, без додавання спирту. За повного 
виброджування цукру отримують сухі вина. Схема виробництва вин цієї групи 
наведена на рисунку 10.10. 

Білі сухі натуральні вина виготовляють за «білим» способом (рисунок 10.10, 
схема 1). Особливості технології: виноградне сусло зброджують на меззі з 
гребенями (гребінь – частина грона винограду) у великих резервуарах. Періодично, 
2–4 рази на добу, сусло із мезгою перемішують. Після закінчення бродіння 
резервуари доливають і протягом 2–4 місяців виноматеріал настоюють на меззі. В 
процесі витримування вино самоосвітлюється, і його відокремлюють від мезги. Для 
виробництва марочних вин використовують тільки самопливні фракції (які 
самопливно відокремлюються під час дроблення) вина. 
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Рисунок 10.10. Принципова схема виробництва виноматеріалів  
для столових натуральних вин 
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Під час виробництва червоних вин виноград переробляють за «червоним» 
способом (рисунок 10.10, схеми 1, 2, 3). 

Натуральні напівсухі та напівсолодкі вина отримують частковим 
зброджуванням цукрів сусла чи мезги або купажуванням сухих виноматеріалів з 
консервованим суслом без внесення спирту. Ці вина – біологічно нестійкі: можуть 
почати бродити, в них легко розвиваються дріжджі та інші мікроорганізми. У 
виробництві таких вин поряд із загальними технологічними прийомами 
використовують спеціальні заходи, спрямовані на забезпечення їх біологічної 
стабільності. 

Особливості виробництва напівсухих і напівсолодких вин: зупинка бродіння в 
потрібний момент для отримання вина з необхідним вмістом цукру і спирту, 
стабілізація виноматеріалу в ході технологічного оброблення і витримування, а 
також розлитого в пляшки готового вина. Використовують виноград білих, 
рожевих, червоних сортів цукристістю 20–22%. Зупинку бродіння проводять 
різними способами, серед яких широкого поширення набули сульфітація (введення 
діоксиду сірки), термічне оброблення (теплом або холодом), підтримання низьких 
температур під час бродіння для накопичення CO2. Стабільність готових 
натуральних вин, що містять цукор, забезпечують шляхом пляшкової пастеризації 
або гарячого розливу. 

Спеціальні вина – кріплені, десертні та лікерні. Під час їх виробництва до 
виноградного сусла під час бродіння або до купажу у вторинному виноробстві 
додають спирт та інші інгредієнти (рисунок 10.11). 

Під час виготовлення даних типів вин застосовують спеціальні прийоми, в 
результаті чого вина набувають особливих смакових якостей. Більшість цих 
прийомів направлено на затримку нормального ходу бродіння на певній стадії, щоб 
зберегти у вині ту чи іншу кількість цукру. Широко поширеним способом 
припинення бродіння на будь-якій стадії є спиртування (кріплення) – введення в 
зброджуване сусло спирту. При цьому у вині зберігається необхідна кількість 
цукру і одночасно надається йому необхідна міцність. Під час виготовлення 
десертних вин спиртування проводять не лише спиртом-ректифікатом, але і 
містелем (містель – спиртоване виноградне сусло). Крім того, користуються такі 
спеціальні прийоми, як настоювання сусла на меззі з подальшим нагріванням та 
спиртування мезги. Ці операції забезпечують розчинення в суслі ароматичних і 
фарбувальних речовин, що знаходяться в клітинах шкірки. 
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Рисунок 10.11. Принципова схема виробництва виноматеріалів 
для кріплених вин 
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10.5.5. Стадії технологічного процесу виробництва вин 
 
Дроблення винограду і відділення гребенів з метою отримання 

високоякісних столових і шампанських виноматеріалів здійснюють на валкових 
дробарках-гребневідділювачах. 

 Сік витягується з мезги спочатку на стікачах, на яких відокремлюють сусло-
самоплив, що йде на приготування високоякісних білих столових вин, а потім на 
пресах. Сусло-самоплив отримують на корзинних, ротаційних і стрічкових 
стікачах. В даний час найширше використовуються шнекові стікачі безперервної 
дії, в яких сусло-самоплив відділяється вільним стіканням через перфоровану 
поверхню приймального бункера, а потім частково висушена мезга надходить в 
похилий циліндр із обертальним шнеком, де відбувається пресування мезги і 
отримання сусла першого тиску. Подальше витягання соку з мезги здійснюється на 
пресах періодичної або безперервної дії. Процес пресування чергується з 
перемішуванням мезги. 

 
Відстоювання і сульфітація сусла. Сусло, отримане пресуванням, містить 

велику кількість зважених частинок і використовується для приготування 
кріплених вин. Отримане сусло повинне бути звільнене від зважених частинок, 
обривків шкірки і м'якоті. Для цього сусло витримують у відстійних резервуарах 
протягом 20–24 год. Одночасно для пригнічення життєдіяльності мікроорганізмів, 
що знаходяться в суслі, в сусло вводять SO2 з розрахунку 75–120 мг/л. Під час 
відстоювання сусла відбувається його освітлення. Перед освітленням сусло може 
охолоджуватися до температури 10–12 °С. В цьому випадку тривалість 
відстоювання складає 10–12 год. 

 
Бродіння сусла. Освітлене сусло з відстійних резервуарів подається на 

бродіння. Процес бродіння здійснюється періодичним або безперервним способом. 
Для проведення бродіння використовують бочки, бути, металеві або залізобетонні 
резервуари. За періодичного способу бродіння сусло перекачують в бродильну 
ємність, вводять розводку винних дріжджів у кількості 2% за об'ємом сусла. 
Температуру сусла під час бродіння підтримують рівні 15–20 °С. У перші декілька 
діб відбувається розмноження дріжджів і починається повільне бродіння. Потім 
настає період бродіння, що характеризується бурхливим виділенням діоксиду 
вуглецю, і триває 8–10 діб. Швидкість бродіння поступово знижується, і 
починається третій період бродіння – доброджування (тихе бродіння), яке триває 2–
3 тижні. У цей період CO2 утворюється слабо, дріжджі поступово осідають на дно, 
відбувається освітлення молодого вина. Разом із спиртом і діоксидом вуглецю в 
процесі бродіння утворюються вторинні продукти спиртного бродіння (гліцерин, 
альдегіди, кислоти і ін.), що грають важливу роль в створенні смаку і аромату вина. 
На накопичення вторинних продуктів бродіння роблять вплив склад сусла, раса 
дріжджів і умови бродіння. Після закінчення бродіння дріжджі видаляють, а молоде 
вино переливають в іншу ємність. Потім молоде вино піддають обробленню та 
витримуванню. 

Під час безперервного способу бродіння проводять в бродильних апаратах, що 
складаються з бродильних резервуарів місткістю 2000 дал (20 м3) і напірних баків. 
Бродильні резервуари сполучені системою трубопроводів, що забезпечують 
перетікання зброджуваного сусла з резервуару в резервуар, заповнення і звільнення 
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апарату. Зброджуване сусло перетікає з резервуару в резервуар послідовно під 
тиском утвореного діоксиду вуглецю. 

 
Оброблення і витримування вин. Молоде вино (виноматеріал) ще не володіє 

властивостями, що відрізняють витримані, зрілі вина. Технологічні прийоми, за 
допомогою яких виноматеріал покращує свої властивості, набуває стабільності, 
здійснюють відповідно до затверджених технологічних схем обробки 
виноматеріалів і вин. Для всіх типів вин передбачається комплексне оброблення, 
що включає наступні операції: купаж, деметалізацію, обклеювання 
освітлювальними речовинами, оброблення теплом і холодом, фільтрування і ін. 

Під час витримування вин в бочках або бутах використовують такий 
технологічний прийом, як доливання і переливання вина. Унаслідок випаровування 
вина під час зберігання в бочці простір, що утворюється, заповнюється повітрям, 
що негативно позначається на якості вина. Для того, щоб виключити доступ 
повітря до вина, проводять доливання бочок і бутів вином того ж сорту і віку. 
Допускається використання старішого вина, більш молоде використовувати не 
можна. Вино доливають в період зберігання через певні проміжки часу залежно від 
типу вина і його віку. Мета переливання – своєчасне відділення вина від осаду і 
приведення всієї маси вина в однорідний стан. Переливання проводять відкритим 
або закритим способами. Відкрите переливання вина проводять за вільного доступу 
повітря. Поглинений вином кисень бере участь у окислювальних процесах, що 
відбуваються у вині. Це сприяє накопиченню речовин, що беруть участь в 
створенні букета вина, і освітленню вина. На певному етапі витримування 
переливання здійснюють закритим способом для запобігання контакту вина з 
повітрям, оскільки розвиток букета вина відбувається в анаеробних умовах. 

Купаж проводять для отримання однорідної партії з вирівняними показниками 
за кольором, вмістом кислот, цукру тощо. Змішують виноматеріали одного і того ж 
сорту і призначення. 

Деметалізацію проводять обробкою вин гексациано-(Н)-фератом калію 
К4[Fe(CN)6], фітином, Трилоном Б, які, реагуючи з небажаними компонентами вина 
– важкими металами, утворюють осад. Це підвищує стабільність і покращує смак 
вина. 

Обклеювання вина – введення органічних (желатин, казеїн, танін) або 
неорганічних (діатоміт, бентонітові глини) сорбентів, які вступають у взаємодію з 
колоїдами вина і створюють пластівчасті скупчення, які під час осідання 
захоплюють за собою речовини, здатні утворювати муть і додавати вину 
стороннього смаку і запаху. 

Охолодження вин прискорює дозрівання і стабілізацію, оскільки за низьких 
температур знижується розчинність виннокислих солей, осідають дубильні та 
фарбувальні речовини, білкові та пектинові з'єднання, бактерії, спори грибів і 
найдрібніші зважені частинки. 

Теплове оброблення (60–65 °С) обумовлює підвищення стійкості вина, 
прискорює дозрівання, покращує смакові властивості та додає специфічні 
особливості деяким типам вин. 

Фільтруванням через різні матеріали (діатоміт, перліт) досягається звільнення 
вина від частинок, що викликають утворення муті, повне освітлення (до прозорості 
з блиском). 
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Технологічні прийоми з освітлення і стабілізації вин виконують періодичним, 
напівбезперервним і безперервним способами. Вибір способу залежить від 
потужності заводу, асортименту вин та інших чинників. 

Вино є складною системою, в якій безперервно протікають різні фізичні, 
хімічні та біохімічні процеси. Для кожного етапу розвитку вина можна виділити 
найбільш характерні процеси і явища, відповідно до яких розрізняють декілька 
стадій розвитку вина: утворення, формування, дозрівання, старіння і відмирання. 

Стадія утворення вина пов'язана з алкогольним бродінням і рядом супутніх 
процесів. Після закінчення спиртного бродіння вино ще каламутне, нестійке. 

Формування вина характеризується фізичними, хімічними і біологічними 
процесами, що протікають в період доброджування, і закінчується до моменту 
першого переливання. У цей період розвитку вина продовжується алкогольне 
бродіння, відбувається утворення кристалів винної кислоти, випадання в осад яких 
покращує смак вина і підвищує його стійкість. Відбувається розкладання яблучної 
кислоти на молочну кислоту і CO2, що обумовлює пом'якшення смаку. Йде 
поступове осідання дріжджових кліток, виділення CO2, розчиненого під час 
бродіння і освітлення. Таке вино ще незріле, молоде. 

Дозрівання вина пов'язане з процесами, які йдуть в період витримування вина, і 
обумовлене в основному окислювальними процесами, що відбуваються у вині за 
участю кисню повітря. У результаті складних окислювально-відновних реакцій 
частково випадають в осад білкові, пектинові та фарбувальні речовини, що веде до 
зміни забарвлення вина, його смаку. У вині розвивається букет. У процесі 
дозрівання відбуваються цілий ряд хімічних перетворень складових речовин вина, 
наприклад реакції ефіроутворення. На стадії дозрівання вина відбуваються 
процеси, що сприяють поліпшенню смаку, букету і стабілізації вина. Тривалість 
витримування, в результаті якої вино стає зрілим і придатним до розливу, залежить 
від цілого ряду факторів, найважливішими з яких є тип вина, загальна 
екстрактивність вина, кількість дубильних речовин, кислотність, умови оброблення 
і витримування. 

Після досягнення вином стійкої стабільності та добре розвинених 
дегустаційних властивостей подальший контакт вина з киснем повітря призводить 
до погіршення його якості. Подальше зберігання вина повинне здійснюватися в 
герметично закритих ємкостях. Під час зберіганні вина в анаеробних умовах 
(найчастіше в щільно закупорених пляшках) відбувається старіння вина, пов'язане 
зі складними фізико-хімічними процесами, що відбуваються за рахунок складових 
частин вина без участі кисню. В результаті цих процесів у вині особливо сильно 
формуються тонкий смак і аромат – букет старіння. У цей період властивості вина 
досягають максимального розвитку. Термін досягнення вином таких якостей 
досить тривалий і залежить від багатьох факторів. Для білих, легких, 
малоекстрактних вин – 4–5 років; для міцних, високоекстрактивних вин – 10–12 
років і більше. 

Старі вина можуть довго зберігати високі показники якості: білі й червоні 
столові вина – до 30–35 років, міцні вина – до 100 років і більше. Проте через 
певний час починається незворотній розпад складових речовин вина: руйнуються і 
випадають в осад фарбувальні речовини, зникає букет, воно набуває неприємного 
смаку і запаху продуктів розкладання. Відбувається відмирання вина. 
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10.5.6. Особливості виробництва різних типів вин 
 
Червоні вина. Під час виробництва червоних столових вин на відміну від 

білих забезпечують кращий контакт сусла з мезгою для повнішого вилучення з неї 
фарбувальних, дубильних і ароматичних речовин. Отримані вина відрізняються 
інтенсивним забарвленням, характерним смаком і ароматом. Червоні столові вина 
готують з червоних сортів винограду із вмістом цукру не менше 17% і кислотністю 
6–9 г/л. Після дроблення і відділення гребенів мезга подається в накопичувальні 
резервуари, змішуючись в потоці з SO2 (75–100 мг/л). Отриману мезгу 
завантажують в резервуари, в яких за температури 28–32 °С протікає бродіння з 
плаваючою або зануреною «шапкою». В процесі бродіння під дією виділеного CO2 
шкірка винограду спливає і ущільнюється на поверхні сусла – утворюється так 
звана «шапка». З метою кращого вилучення з неї фарбувальних і дубильних 
речовин «шапку» періодично, 3–4 рази на добу, перемішують. Після досягнення 
молодим вином необхідного забарвлення і повноти його відокремлюють від мезги, 
а мезгу пресують. Червоні вина можна отримувати й шляхом попередньої теплової 
обробки мезги за 55–60 °С до набуття суслом необхідного забарвлення, після чого 
мезгу охолоджують і пресують. Отримане червоне сусло зброджують за білим 
способом. 

 
Кріплені вина. Кріплені вина готують шляхом повного зброджування 

виноградного соку з сортів, що мають здатність до високого накопичення цукру під 
час дозрівання. Процес бродіння зупиняють спиртуванням, додаючи 
ректифікований спирт. Під час виготовлення десертних вин спиртування 
здійснюють на початкових стадіях бродіння, коли в суслі залишається ще досить 
висока кількість цукрів. Введення підвищеної кількості спирту перед закінченням 
бродіння приводить до отримання міцного вина. Введення спирту не тільки 
обумовлює необхідну міцність, але і сприяє створенню необхідної стійкості й 
характеру готового вина. Під час виготовлення високоякісних десертних вин, що 
відрізняються пониженим вмістом дубильних речовин, гребені відокремлюють на 
спеціальних терках. Для кращого вилучення з сировини ароматичних, 
фарбувальних і дубильних речовин мезгу до пресування можна настоювати з 
перемішуванням, підігрівати або спиртувати залежно від вимог технології і якості 
вина.  

Для отримання вин типу Портвейн використовують такі технологічні 
прийоми: інтенсивне дроблення мезги, купажування виноматеріалів з декількох 
сортів винограду, теплове оброблення виноматеріалів на сонячних майданчиках, в 
сонячних камерах або в термокамерах протягом 1–2 літніх сезонів. 

Для отримання вин типу Мускат використовують ароматичні сорти винограду 
з високою цукристістю на стадії повної фізіологічної зрілості й легкого 
підв'ялювання. Після відділення гребенів сусло настоюють на меззі 24–36 годин, 
потім проводять часткове спиртування сусла в меззі з подальшим пресуванням 
мезги. Отримане сусло підброджують і проводять остаточне спиртування. Мускатні 
вина витримують в бочках від 1 до 3 років. 

Вина типу Кагор отримують з інтенсивно забарвлених сортів винограду із 
вістом цукру не менше 20%. Після дроблення і відділення гребенів проводять 
сульфітацію мезги, нагрівають її до 75–80 °С і витримують за цієї температури 
протягом 18–24 години з ретельним перемішуванням. Після охолодження мезги 
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додають дріжджі та ведуть бродіння до необхідного вісту цукру, потім 
відокремлюють сусло-самоплив, а мезгу пресують. Всі фракції сусла змішують і 
додають спирт, коли в підбродженому суслі залишиться необхідна кількість цукру. 

Технологія приготування вин типу Херес має цілий ряд особливостей. Хересні 
виноматеріали отримують за технологією столових вин, потім його підспиртовують 
до міцності 15–16 об.% і витримують за температури 16–20 °С під плівкою 
(солерою) спеціально вирощених хересних дріжджів. Хересні дріжджі споживають 
живильні речовини вина, міцність вина знижується, а кількість альдегідів, ацетатів і 
ефірів зростає. В результаті вино набуває яскраво вираженого специфічного 
аромату і смаку. 

 
Ароматизовані вина. Для отримання ароматизованих вин використовують 

виноматеріали із слабовираженим ароматом. 
Для повного видалення фарбувальних і ароматичних речовин виноматеріали 

обробляють активованим вугіллям. Потім виноматеріал піддають деметалізації, 
обробляючи розчином К4[Fe(CN)6], і обклеюють бентонітом і желатином. 

Купаж готують із знебарвленого сухого виноматеріалу, ректифікованого 
спирту, розчину сахарози у вині та ароматичного екстракту. У купаж для червоного 
вермута вводять колір з термічно обробленого цукру. Як ароматичні екстракти 
використовують настої з культурних і дикорослих трав (від 20 до 40 видів). Це такі 
рослини, як полин, тмин, ромашка, звіробій, коріандр, деревій, кориця, імбир, 
гвоздика, інші тропічні прянощі, валеріана, зубрівка, липовий цвіт, березові 
бруньки, материнка, меліса, квіти бузини чорної, липи серцелистої, волошки 
синьої, листя і квіти первоцвіту весняного, бруньки берези бородавчастої, листяні 
бруньки тополі чорної, траву і суцвіття деревію звичайного, траву і листя полину 
гіркого, материнки звичайної, чебрецю борового, супліддя ялівцю звичайного, 
кореневище і корені гірчака зміїного, дягелю лікарського та інші. 

 
10.5.7. Пакування, маркування і зберігання вин 

 
Для виноградних вин використовують різноманітну скляну тару, а також 

пакети з комбінованих пакувальних матеріалів. Частину вина розливають у ПЕТ-
пляшки.  

Скляні пляшки випускають місткістю від 0,2 (сувенірні) до 3 дм3 звичайних і 
дедалі привабливіших фігурних форм (форма скрипки, серцеподібні та ін.). Для 
більшості вин використовують забарвлені пляшки від світло- до темно-зеленого 
кольору.  

Для транспортування і зберігання вин важливе значення має тара дерев’яна, а в 
деяких випадках і комбінована. Найбільш поширені – дерев’яні бочки місткістю від 
50 до 200 дм3 і бути – 2,5 тис. дм3. Кращими вважають бочки дубові та букові. 

Закупорювання пляшок здійснюють корковими пробками, алюмінієвими 
ковпачками з перфорацією, поліетиленовими пробками, алюмінієвими ковпачками. 
Колекційні вина закупорюють тільки корковими пробками.  

На шийки пляшок, закупорених корковими або поліетиленовими пробками, а 
також додатково обкатаних під час пастеризації вина алюмінієвими ковпачками, 
щільно накладають металеві чи пластикові ковпачки. Для ординарних вин ці 
ковпачки необов’язкові. Для колекційних вин можуть обсмолювати вінчик шийки 
пляшки з відбитком печатки заводу-виробника.  
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Упаковують пляшки з вином у дощані нерозбірні ящики з негофрованого 
картону, пластмасові багатообігові ящики та контейнери. 

Маркування вина здійснюють на художньо оформлених етикетках і містить 
код підприємства-виробника, товарний знак за його наявності, назву вина, місткість 
пляшки (л), назву держави, відомства, управління чи об’єднання, вміст спирту (% 
об.), цукристість, крім сухого вина (% мас. або г/л), позначення стандарту, номера 
ліцензії, дати розливу (на звороті етикетки) і національного знака відповідності. 

На шийку пляшки з марочним вином наклеюють кольєретку із зазначенням 
терміну витримування і назви “марочне”.  

Для вин контрольованих назв за походженням на етикетці також зазначають: 
“вино контрольованих назв за походженням”. Пляшку забезпечують 
контретикеткою, на якій зображено схему району, де виготовлено вино, із 
позначенням виноградних ділянок. 

Транспортують вина в різній тарі в критих транспортних засобах з 
дотриманням температурних умов, які забезпечували б температуру напою від 8 до 
18 °С, а напівсолодких і напівсухих – від мінус 2 до 8 °С. Транспортування вин 
столових і кріплених ординарних у спеціалізовані торгівельні підприємства для 
продажу на розлив здійснюють в автоцистернах, дубових бочках, а також у бочках, 
виготовлених з нержавіючої сталі чи титану, місткістю до 200 дм3. 

Зберігається вино у вентильованих приміщеннях за температури від 8 до 16 
°С, напівсолодкі та напівсухі – від – 2 до 8 °С, вермути – від 10 до 20 °С і відносної 
вологості повітря не вище 85%. У разі дотримання цих умов транспортування і 
зберігання виробник гарантує відповідність вин вимогам стандарту в такі терміни з 
урахуванням дня їх розливу, місяців: 
- вина столові ординарні – 3; 
- вина кріплені ординарні та столові марочні – 4; 
- вина кріплені марочні – 5; 
- вина контрольованих назв за походженням: 

- столові – 6; 
- кріплені – 12; 

- вермути – 12. 
Держстандарт України вніс доповнення про те, що вина, в яких після 

закінчення гарантійних термінів зберігання не виникло помутніння чи видимого 
осаду, придатні для подальшого зберігання та реалізації.  

 
10.5.8. Машинно-апаратурна схема виробництва вина 

 
Столові вина отримують на потокових лініях, що забезпечують високий рівень 

механізації і автоматизації (рисунок 10.12).  
Виноград з бункера-живильника 1 надходить у валкову билку-

гребеневідділювач 2, звідки роздроблена маса (мезга) мезгонасосом надходить в 
стікач 4, а потім в прес 5, в якому відділяється сусло. Сусло нагнітається насосом 6 
в сульфітодозатор 7, де воно обробляється діоксидом сірки. 
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Рисунок 10.12. Машинно-апаратурна схема виробництва столових вин: 
1 – бункер–живильник; 2 – валкова билка-гребеневідділювач; 3 – мезгонасос; 4 – стікач; 5 – 
прес; 6 – насос; 7 – сульфітодозатор; 8 – резервуар; 9 – насос; 10 – апарати для 
зброджування, 11 – апарати для доброджування; 12 – насос; 13 –  сульфітодозатор; 14 – 
ємність для егалізації, 15 – насос.  

 
 
У резервуарах 8 відбувається освітлення сусла (відстоювання). Далі насосом 9 

сусло перекачується в апарат для зброджування 10, в яку одночасно надходить 
чиста культура дріжджів (ЧКД). Після цього виноматеріал надходить в ємкості 11, 
в яких відбувається доброджування. Виброджений виноматеріал насосом 12 
подається в сульфітодозатор 13, а потім в ємність для егалізації 14 (егалізація – 
змішування вин одного і того ж типу з різних партій для забезпечення їх однакових 
властивостей), звідки насосом 15 перекачується на подальшу обробку. 
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10.6. Технологічний комплекс виробництва ігристих вин 
 
Виробництво ігристих вин посідає важливе місце у загальному випуску винної 

продукції в країнах Європи, Північної Америки та деяких країнах Африки.  
Вина ігристі – вина, піняста властивість яких набута внаслідок насичення їх 

діоксидом вуглецю ендогенного походження, що утворюється під час бродіння під 
тиском сусла або вторинного бродіння виноматеріалів у герметично закритих 
посудинах – пляшках чи резервуарах. 

В Україні ігристе вино поділяють на:  
- вино газоване – вино, піняста властивість якого набута внаслідок його 

штучного насичення діоксидом вуглецю; 
- вино ігристе – вино, піняста властивість якого набута внаслідок його насичення 

діоксидом вуглецю ендогенного походження, що утворюється під час бродіння 
сусла або вторинного бродіння виноматеріалів у герметично закритих 
посудинах; 

- шампанське України – біле ігристе вино, виготовлене шляхом його насичення 
діоксидом вуглецю ендогенного походження під час вторинного бродіння 
шампанських виноматеріалів з використанням сахарози в герметично закритих 
ємностях міцністю не нижче 10,5 відсотка об'ємних одиниць.  
Вина ігристі виробляють із сусла, виноматеріалів для вин ігристих чи 

шампанських. 
Ігристі вина містять від 10 до 13,5% об. етилового спирту. 
За масовою концентрацією цукрів г/дм3, у перерахунку на інвертний, ігристі 

вина класифікують так:  
- брют, не більше 15 
- екстра сухе 16–19 
- сухе 20–30 
- напівсухе 35–50 
- напівсолодке 55–80 
- солодке, не менше 85–120 

Тиск діоксиду вуглецю у пляшці за температури 20 °С повинен бути не нижче 
350 кПа.  

 
10.6.1. Походження та історія 

 
Найбільшим споживачем ігристих вин в цей час були Франція та Англія. 

Перше комерційне ігристе вино було вироблене в французькому виноробному 
регіоні Ліму в 1535 році. Вважається, що значний внесок в історію Шампанського 
вніс в 17 столітті французький монах Отвільєр П’єр Периньон, удосконаливши 
процес його виробництва, а саме, він першим почав використовувати купажування 
(змішування соків різних сортів винограду), став використовувати затички з кори 
коркового дуба, що дозволило втримувати вуглекислий газ, який до цього іноді 
підривав бочки. На початку 19 століття аптекар Франсуа удосконалив конструкцію 
пляшки, зробивши її достатньо міцною. В цей же час мадам Кліко та її майстер 
Антуан Міллер розробили технологію ремюажу, під час якої весь осад в 
перевернутій пляшці осідає на корок та видаляється, внаслідок чого шампанське 
стає повністю прозорим. В 1874 році винороб Віктор Ламбер розробив технологію 
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ферментації, за якої яблучна кислота перетворюється на молочну. Завдяки цьому 
з’явився дуже сухий вид шампанського – брют.  
Виробництво «шампанського» в Україні починається у 19 столітті. У Судацькому 
виноробному училищі, відкритому 1802–го року, частина вин пускалася на 
повторне бродіння. У 1812 році при училищі засновано перше підприємство, що 
займалося ігристими винами, а пізніше – господарство Крига, який отримав за свої 
вина премію на симферопольській виставці 1846 року. З 40–х років 19 століття 
набирає популярності шампанське «Ай-Даніль» з двору князя Воронцова. 

Кримська війна (1853–1856 рр.) фактично знищила усю виноробну 
промисловість Криму. 

Виноробство «шампанського» у Криму відновлюється у 1878 році, коли Лев 
Голіцин купує маєток у Новому Світі. З 1882 року розпочинається виготовлення 
Новосвітського шампанського. 

1900 року на Всесвітній виставці у Парижі українське «шампанське» 
«Парадізіо» 1899 року отримало кубок «Гран-прі» – найвищу нагороду. 

Згідно Мадридського (1891) та Версальсьного договорів, термін 
«Шампанське» (фр. vin de Champagne) захищається законом як назва ігристого 
вина, виробленого в однойменному регіоні Франції та яке відповідає встановленим 
для нього стандартам. Інші виробники не мають права називати ігристі вина 
власного виготовлення «шампанським». 

Проте, термін «Шампанське» використовується на внутрішніх ринках деяких 
країн, і зокрема, України. Ці марки зазвичай експортуються під іншими назвами, 
що не суперечать законодавству країни-імпортера.  

 
10.6.2. Сировина для виробництва ігристих вин 

 
Виноград і виноматеріали. Для шампанських виноматеріалів необхідна 

підвищена кислотність, вміст азотистих речовин і амінокислот має бути зниженим. 
Оптимальною цукристістю винограду для шампанських вин є 17–19%. 

Виноматеріали виробляють із регламентованих сортів винограду і поділяють 
на білі, рожеві та червоні. Дозволено вироблення білих і рожевих виноматеріалів із 
червоних сортів винограду. 

Залежно від технології виробництва виноматеріали поділяють на сухі, 
недоброди, десертні, містелі, а також сусло (свіже). 

Для виробництва оригінального шампанського дозволено використовувати 
сорти винограду Шардоне, Піно Мьоньє і Піно Нуар. 

Для виробництва ігристих вин можуть застосовуватись інші сорти винограду. 
Білі виноматеріали для пляшкової шампанізації, виготовляють із винограду сортів: 
Аліготе, Каберне-Совіньйон, Кокур білий, Мускат білий, Мускат Оттонель, Мускат 
Янтарний, Піно білий (Піно Блан), Піно сірий (Піно Грі), Піно чорний (Піно Нуар, 
Піно Фран), Рислінг рейнський, Сільванер, Совіньйон білий, Совіньйон зелений, 
Трамінер рожевий, Фетяска біла (Леанка), Шардоне. Білі виноматеріали для 
резервуарної шампанізації, виготовлені з винограду тих самих сортів що й для 
пляшкової шампанізації, а також сортів: Іршаї Олівер, Кульджинський, Ркацителі, 
Сухолиманський білий, Тельті-Курук. Червоні та рожеві виноматеріали для 
пляшкової та резервуарної шампанизації, виготовлені з винограду сортів: Алеатіко, 
Бастардо Магарацький, Каберне-Совіньйон, Матраса, Мерло, Мускат гамбурзький, 
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Мускат рожевий, Мускат чорний, Одеський чорний, Піно чорний (Піно Нуар, Піно 
Фран), Рубіновий Магарача, Сапераві, Хіндогни, Цимлянський чорний. 

Зібраний виноград повинен бути доставлений на переробку на винзавод не 
пізніше 4 годин після збирання, оскільки сік, що витікає з пошкоджених ягід, легко 
піддається бродінню і закисанню. 

Чисті культури дріжджів та молочнокислих бактерій. Дріжджі та 
молочнокислі бактерії використовуються у вигляді попередньо підготовлених 
заквасок, які отримують шляхом послідовного пересівання чистих культур 
мікроорганізмів, що зберігаються в лабораторії заводу.  

Пересівання і розмноження мікроорганізмів здійснюють стадійно спочатку в 
лабораторії, потім у відділенні чистої культури і далі у виробничих умовах.  

Спирт коньячний. Коньячний спирт повинен витримуватись не менше ніж 5 
років. Постачається в цистернах або металевих бочках. 

Спирт етиловий. Використовується спирт етиловий ректифікований вищого 
очищення. Постачається в цистернах або металевих бочках. 

Цукор. У виробництві шампанського використовується кристалічний цукор – 
«сахароза для шампанського» з розмірами кристаликів від 1,0 мм до 2,5 мм. 
Постачається і зберігається в мішках або безтарним способом.  

Діоксид вуглецю. Використовується рідкий діоксид вуглецю високого тиску, 
який поставляється в балонах місткістю до 50 дм3.  

Для обробки виноматеріалів також використовують харчові барвники (в якості 
барвника дозволено використання таніну харчового Е181), калій 
залiзистосинеродистий (жовта кров’яна сіль), ангідрид сірчистий рідкий технічний, 
кислоту аскорбінову, кислоту лимонну моногідрат харчову, кислоту винну харчову, 
клей риб’ячий харчовий, бентоніти та інші дисперсні матеріали для виноробної 
промисловості, желатин харчовий (лише для резервуарної шампанізації). 

 
Пакувальний матеріал. Ігристі вина і шампанське розливають лише у скляні 

пляшки. Основними перевагами скляної тари над іншими видами полягають в 
тому, що скло міцне, довговічне, прозоре, хімічно інертне, непроникне для газів і 
інших речовин, кислотостійке. Як правило, для виробництва пляшок під 
шампанське використовується скло зеленого кольору. В Україні використовується 
скло марок ЗТ-1, ЗТ-2. Воно відрізняється високим вмістом оксидів заліза, 
алюмінію і хрому. Залежно від вмісту в напої діоксиду вуглецю пляшки 
підрозділяють на групи. Перша група для шампанського та ігристих вин (350 кПа), 
а друга група для шипучих вин (200 кПа). Обсяг таких пляшок становить 750 мл. 
Для газованих напоїв пляшки мають велику міцність стінок і особливу форму 
днища – сферичне поглиблення для рівномірного розподілу тиску на дно, а також 
пробку, укріплену за допомогою мюзле – дротяний каркас, який закріплюють за 
поясок горла пляшки. Між пробкою і мюзле повинен бути металевий ковпачок. 
Горла пляшки і пробки оформляють металевою фольгою або спеціальними 
ковпачками. Нижній край фольги закривають кольєреткою.  

На циліндричну частину пляшки наклеюють етикетку. 
Пляшки з шампанським і ігристими винами упаковують в ящики з 

гофрованого картону, в ящики дерев'яні багатооборотні для харчових рідин в 
пляшках, в ящики пластмасові багатооборотні для пляшок, контейнери, а також в 
художньо оформлені сувенірні коробки. Пляшки під час укладення в дерев'яні 
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ящики, тару-обладнання та контейнери обгортають папером повністю або 
паперовим пояском, що закриває етикетку. 

 
10.6.3. Технологічна схема виробництва ігристих і шампанських вин 

 
Існує два способи виробництва ігристих вин та шампанського: пляшковий 

спосіб і резервуарний. Технологія шампанського пляшковим способом 
відрізняється трудомісткістю, вимагає великих затрат ручної праці, має тривалість 
виробничого циклу до 3 років і призводить до підвищених втрат вина. Незважаючи 
на недоліки, спосіб пляшкової шампанізації зберігся досі, оскільки він гарантує 
найбільш високу якість продукту. В даний час цим способом виробляють більшість 
шампанського в Україні.  

Застосування резервуарного способу виробництва шампанського за широкого 
використання сучасних засобів механізації і автоматизації виробничого процесу 
дозволило різко скоротити виробничий цикл (до 1 місяця), значно підвищити 
продуктивність праці та знизити собівартість продукції. 

 
 
 

Оброблення виноматеріалів (пастеризація, 35 ºС) 
↓ 

Приготування і підготовка бродильної суміші до шампанізації (сепарація, 
фільтрація, витримування 0,5 – 1 діб.) 

↓ 
Культивування дріжджів (5 год, 8 – 100С, 400 кПа) 

↓ 
Вторинне шумування (шампанізація) вина в потоці (17–18 діб, 10–15 ºС, 500 

кПа) 
↓ 

Оброблення шампанізованого вина (біогенерація 36 год) 
↓ 

Охолоджування вина (3 ºС) 
↓ 

Розливання шампанського в пляшки і їх закупорювання (10С, 200 кПа) 
↓ 

Контрольне витримування (17 – 25 ºС, 5 діб.) 
↓ 

Зберігання готової продукції (8 – 16 ºС) 
 
 

Рисунок 10.13. Принципова схема виробництва шампанського резервуарним способом 
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Миття пляшок (1 год; за 0,5 мл/л HCl) 
↓ 

Сушка пляшок (40 ºС) 
↓ 

Розлив шампанського в пляшки (ізобаричний розлив) 
↓ 

Закупорювання пляшок (ПЕ-пробка) 
↓ 

Мюзлювання шийки пляшки (мюзле з оцинкованого дроту) 
↓ 

Фольгування шийки пляшки (клей, ширина фольги 155 мм) 
↓ 

Витримування шампанського в термокамері (10 днів) 
↓ 

Наклеювання акцизних марок на пляшку (клей) 
↓ 

Етикетування пляшок (2 етикетки одночасно) 
↓ 

Загортання пляшок в папір (повне, з використанням клею) 
↓ 

Формування короба (закріплення днища скотч-стрічкою) 
↓ 

Формування картонних перегородок і укладання в короб (виконується 
одночасно з формуванням короба) 

↓ 
Укладання пляшок в короби (20 пляшок в коробі) 

↓ 
Бандеролювання коробів (скотч-стрічка шириною 50 мм) 

↓ 
Маркування коробів (вручну) 

↓ 
Обтягування коробок термозбіжною плівкою (ПВХ) 

↓ 
Зберігання готової продукції (8 –16 ºС) 

 
 

Рисунок 10.14. Принципова схема упаковування готової продукції 
 
 

Існує два різновиди резервуарного способу виробництва шампанського: 
безперервний і періодичний.  

Розглянемо безперервний спосіб. Цим способом за три тижні отримують 
шампанське високої якості, близьке до витриманого шампанського, яке виробляють 
пляшковим способом за 3 роки. Швидке формування високої якості та типовості 
шампанського під час безперервного способу відбувається завдяки застосуванню 
комплексу технологічних прийомів, які значно збільшують біохімічні процеси 
протягом усього виробничого циклу. До таких прийомів відносяться наступні: 
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- попередня біологічна деаерація і термічне оброблення вихідних купажів, що 
забезпечують повне видалення з вина кисню; 

- роздільне проведення вторинного бродіння і розмноження дріжджів в умовах, 
найбільш сприятливих для кожного процесу, в результаті чого з'являється 
можливість проведення вторинного бродіння в строго безкисневих умовах; 

- підтримка постійного безперервного потоку вина під час вторинного бродіння, 
завдяки чому дріжджові клітини рівномірно розподіляються у вині; 

- проведення вторинного бродіння на всьому протязі якого постійний 
підвищений тиск, що призводить до накопичення великої кількості діоксиду 
вуглецю і формуванню кращих ігристих і пінистих властивостей 
шампанського; 

- швидке охолодження вина після вторинного бродіння і витримування його в 
потоці за низької температури; 

- внесення до вина експедиційного лікеру, витриманого в безкисневих умовах, 
що сприяє підвищенню якості шампанського і дає можливість отримувати 
будь-яку його марку в одному і тому ж апараті. 

 
10.6.4. Стадії технологічного процесу виробництва ігристих і шампанських 

вин 
 

Приготування лікерів 
 
У виробництві ігристих вин і шампанського використовують тиражний, 

резервуарний i експедиційний лікери. 
Для пляшкового способу виробництва готують тиражний i експедиційний 

лікери, для резервуарного – резервуарний i експедиційний. 
Для виробництва лікерів використовують високоякісні оброблені купажі 

виноматеріалів, сахарозу для шампанського, спирт коньячний (для експедиційних 
лікерів) i лимонну чи винну кислоту. Експедиційний лікер для резервуарного 
шампанського допускається виробляти без коньячного спирту. 

Лікери готують на основі таких виноматеріалів: 
- тиражний і резервуарний та експедиційний для резервуарного шампанського 

України – на купажах, підготовлених для шампанізації. Рекомендується 
виготовляти експедиційний лікер для резервуарного шампанського України на 
виноматеріалах, витриманих 1–2 роки в умовах, які виключають їх окислення; 

- експедиційний лікер для шампанського України класичного – на високоякісних 
оброблених купажах виноматеріалів, витриманих 2,5–3 роки. 
Готують лікери у спеціальних резервуарах-реакторах з мішалками. 
Тиражний і резервуарний лікери готують в резервуарах-реакторах таким 

способом: в реактор вносять необхідну кількість сахарози i оброблених купажів 
шампанських виноматеріалів, ретельно перемішують, досягаючи повного 
розчинення сахарози. Потім розчин фільтрують i направляють на витримування. 
Резервуарний лікер витримують не менше ніж 30 діб в окремих резервуарах або у 
системі послідовно з’єднаних резервуарів – у потоці, тиражний лікер витримують 
не менше ніж 10 діб. 

Перед використанням у виробництві лікер, за необхідності, додатково 
фільтрують. У резервуарний лікер рекомендується вносити дріжджову розводку з 
розрахунку вмісту в 1 см3 лікеру 15 млн. клітин дріжджів. 
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Експедиційний лікер готують в реакторах з мішалками, в які завантажують 
необхідну кількість сахарози i виноматеріалів та ретельно перемішують. 

Після повного розчинення сахарози в суміш вносять коньячний спирт i 
лимонну кислоту із розрахунку одержання лікеру з необхідними кондиціями за 
об’ємною часткою етилового спирту і масовою концентрацією цукрів. 
Рекомендується також вносити аскорбінову кислоту (40–50 мг/дм3) i сірчистий 
ангідрид (25–30 мг/дм3). Потім лікер фільтрують i направляють на витримування. 
Експедиційний лікер витримують не менше ніж 100 діб у резервуарах або у системі 
послідовно з’єднаних резервуарів – у потоці. Перед використанням у виробництві 
лікер, за необхідності, вдруге фільтрують. Рекомендується вносити 50–75 мг/дм3 
аскорбінової кислоти i 20–25 мг/дм3 сірчистого ангідриду. 

 
Культивування дріжджів 
 
У виробництві шампанського безперервним способом розмноження дріжджів і 

накопичення їх біомаси проводять окремо від процесу вторинного бродіння, що дає 
можливість створювати і підтримувати найбільш сприятливі технологічні умови 
для ефективного проходження кожного з цих процесів. 

У виробництві шампанського безперервним способом застосовуються 
спеціальні способи культивування дріжджів, які забезпечують поліпшення їх 
функціональної діяльності та пристосування до жорстких умов середовища 
проживання. На великих заводах шампанських вин дріжджі культивують в 
потоковому, безперервно оновлюваному середовищі в умовах однакового її 
вихідного складу і однакової температури. Застосовують два способи 
культивування дріжджів: гомогенно-безперервний і градієнтно-безперервний. 

Готова дріжджова розводка за будь-яким з способів отримання повинна мати 
достатньо велику концентрацію клітин (90–100 млн/см3), що знаходяться у 
фізіологічно активному стані, адаптовані до високої спиртуозності середовища (11– 
12 об.%), підвищеної активної кислотності (рН 2,8–3,2), діоксиду сірки, високої 
концентрації СО2 і низьких температур (10–12 ºС). Поряд з цим дріжджова 
розводка повинна мати низький ОВ-потенціал і містити невелику кількість 
продуктів анаеробного обміну дріжджів. 

Дріжджовий апарат складається із з'єднаних у два блоки шести дріжджанок з 
водяними сорочками для регулювання температури середовища. Кожен блок має 
загальний привод лопатевих мішалок. Дріжджанки обладнані барботажними 
трубками для безперервної аерації середовища. Зверху дріжджові апарати 
з'єднуються трубопроводами з газовою системою апарату, знизу – зі стаціонарним 
трубопроводом, яким дріжджова розводка надходила одночасно на два шестерних 
насоса.  

 
Підготовка бродильної суміші 
 
До складу бродильної суміші, призначеної для отримання шампанського в 

безперервному потоці, входять оброблені шампанські виноматеріали, резервуарний 
лікер і розводка дріжджів чистої культури. Шампанські виноматеріали, що 
надійшли на завод, обробляють в потоці за сортами, сульфітують і пастеризують. 
Потім в окремі резервуари точно дозують необхідну для деметалізації вина 
кількість гексаціано-(II)-феррата калію, встановлену на підставі лабораторного 
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аналізу. Обробку ведуть в резервуарах, згрупованих в окремі батареї, кожна з яких 
призначена для прийому виноматеріалу одного сорту. Всі резервуари батареї 
з'єднують між собою паралельно і обладнають мішалками. Після ретельного 
перемішування сортові виноматеріали в заданих кількостях направляють через 
ротаметри в загальний об'єднаний потік для приготування купажу і подальшої його 
обробки. Купаж – суміш у певному співвідношенні різних виноматеріалів з 
додаванням у разі необхідності спирту етилового, концентрованого або 
консервованого сусла з метою надання вину потрібної якості та кондицій. 
Технологічна операція приготування купажу має назву "купажування".  

У об'єднаний потік суміші виноматеріалів безперервно дозують розчини таніну 
і рибного клею. За необхідності додають суспензії бентоніту або іншого 
дисперсного мінералу, допущеного до застосування у виноробній промисловості. 
Дозування освітлювальних речовин встановлюють пробними обробленнями, 
проведеними в лабораторних умовах. 

Купаж пропускають в потоці крізь послідовно з'єднані резервуари для гарного 
перемішування, потім сепарують, фільтрують і піддають контрольній витримці в 
потоці протягом 0,5–1 доби. Якщо після контрольного витримування у вині 
з'явиться осад берлінської блакиті, вино удруге фільтрують. Прозоре вино 
направляють на біологічне знекиснення і збагачення продуктами автолізу дріжджів. 

Біологічне знекиснення має велике значення для підвищення якості та 
типовості шампанського: воно забезпечує видалення з вина кисню, зниження ОВ-
потенціалу, збагачення вина речовинами, які володіють відновлювальними 
властивостями, а також поверхнево-активними, що поліпшують букет, смак і 
типовість шампанського. 

Після знекиснення купаж поділяють на два паралельні потоки. Один з них 
проходить через батарею резервуарів, де купаж витримують, другий направляють в 
ємності для накопичення резерву купажу, необхідного для виключення перебоїв з 
надходженням виноматеріалів протягом 1 року. Потім купаж у разі необхідності 
додатково позбавляють кисню і направляють на обробку теплом. Спочатку його 
підігрівають в теплообміннику до 40 °С, використовуючи в якості теплоносія 
нагріте вино, а потім нагрівають до температури 55–60 °С і витримують з метою 
пастеризації протягом 12–24 годин. Пастеризовану суміш охолоджують у 
теплообміннику потоком холодного вина, що надходить на пастеризацію, і 
остаточно охолоджують холодною водою до температури 10–15 °С. Перед 
охолодженням у потік купажу дозувальним насосом вводять резервуарний лікер в 
кількості, необхідній для доведення концентрації цукру в купажі до 22 г/дм3. 

 
Вторинне бродіння вина 
 
Шампанізацію (вторинне бродіння) вина під час безперервного способу на 

відміну від резервуарного періодичного та пляшкового проводять не в статичних 
умовах, а в умовах потоку вина, здійснюваного як в процесі бродіння, так і за 
подальшого оброблення. За витратою і режимом руху потік вина регламентують 
відповідно до технологічних вимог і підтримують на постійно заданому рівні. 

У потік бродильної суміші, що надходить на вторинне бродіння, дозуючим 
насосом вводять дріжджову розводку і підвищують концентрацію дріжджових 
клітин в суміші до 2–5 млн/см3. 
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Витрата потоку бродильної суміші встановлюють з таким розрахунком, щоб за 
весь період вторинного бродіння зброджується не менше 18 г цукру в 1 дм3 вина.  

Вторинне бродіння проводять протягом 17 діб за температури 10–15 °С, 
надлишковому тиску близько 500 кПа і коефіцієнті потоку К = 0,00245. Останній 
характеризує інтенсивність (продуктивність) процесу безперервної шампанізації. 

Такі умови забезпечують досить глибоке проходження біохімічних і фізико-
хімічних процесів, що формують типові якості шампанського. 

Вторинне шумування в потоці ведуть практично до повного зброджування 
цукру, тобто в режимі, за якого з бродильного апарату виходить вино марки 
«брют». Під час зброджування на брют поліпшуються умови для автолізу дріжджів 
і накопичення у вині корисних продуктів. 

Для шампанізації вина в потоці використовують апарати різного типу: 
батарейні, одноємкісні багатокамерні з насадкою. 

У лінії безперервної шампанізації резервуари з'єднані винопроводами і 
допоміжними комунікаціями. Недолік установок батарейного типу полягає в тому, 
що вони не забезпечують оптимальний режим потоку для найбільш ефективного 
протікання процесу шампанізації. 

Вино, що пройшло вторинне бродіння, піддають подальшому обробленню, під 
час якого відбуваються біохімічні процеси, що сприяють накопиченню речовин, що 
поліпшують смак, букет і типовість шампанського. 

Після вторинного бродіння вино пропускають в потоці через біогенератор, в 
якому воно збагачується біологічно активними речовинами дріжджових клітин. 
Біогенератор являє собою вертикальний циліндричний резервуар з насадкою, на 
поверхні якої знаходиться велика кількість дріжджових клітин. У біогенераторі 
вино контактує з дріжджами не менше 36 годин. 

Після проходження через біогенератор вино об'єднують в загальний потік і 
направляють в теплообмінник-охолоджувач, в якому воно охолоджується до 
температури мінус 3 – мінус 4 °С. Охолодження проводять швидко, протягом 
декількох хвилин, щоб виключити випадання винного каменю в готовому 
шампанському. 

Охолоджене шампанське направляють в термоси-резервуари для витримування 
в умовах низької температури. Термоси-резервуари мають насадку і термоізоляцію, 
що забезпечує підтримку температури вина на постійному рівні. У процесі 
витримування вино обробляють холодом, в результаті чого воно стає більш 
стабільним, звільняється від значної кількості дріжджів і речовин, що випадають в 
осад від дії холоду. Охолоджене шампанське витримують в потоці не менше 24 
годин. 

Після витримування в термосах-резервуарах у вино вводять експедиційний 
лікер в кількості, необхідній для забезпечення необхідного вмісту цукру в заданій 
марці шампанського. 

Основне обладнання дільниці шампанізації: 
- Апарати для шампанізації вина у кількості 6–8 штук (лінія шампанізації), із 

яких останній апарат виконує функції бiогенератора (заповнений насадкою) або 
одноємносного апарата і біогенератора. 

- Теплообмінний апарат для охолодження шампанізованого вина; 
- Термос-резервуар для витримування охолодженого шампанізованого вина 

(заповненого насадкою). 
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- Приймальний апарата для створення резерву готового до розливу 
шампанізованого вина. 
Місткість бiогенератора i термоса-резервуара приймають (за вилученням 

об’єму, який займає насадка) із урахуванням обробки вина у потоці в цих апаратах 
відповідно не менше 36 i 24 годин. 

 
Фільтрування та освітлення  
 
Після внесення експедиційного лікеру ігристі вина фільтрують чи освітлюють 

іншими способами до повної товарної прозорості. Фільтрування проводять на 
спеціальних фільтрах в умовах підвищеного тиску і низької температури. У процесі 
фільтрування температура шампанського повинна бути не вище 3 °С, а тиск – не 
нижче 350 кПа. 

Освітлене шампанське надходить у прийомні резервуари, в яких його 
витримують не менше 6 годин за постійної низької температури, а потім подають 
на розлив у пляшки. Щоб виключити виділення із шампанського діоксиду вуглецю, 
в прийомних резервуарах підтримують постійний тиск шляхом подачі СО2 з 
балонів. 

 
Розливання і витримування 
 
Пляшки перед розливанням бажано охолоджувати до температури мінус 1 

мінус 2 °С щоб уникнути спінювання вина і втрат діоксиду вуглецю. Безпосередньо 
перед заповненням з пляшок видаляють повітря шляхом вакуумування або іншим 
способом. Розлив проводять за рівнем в м'якому динамічному режимі, що 
наближається до ламінарного. За такого режиму розливу виключається 
дешампанізація вина, в шампанське потрапляє мінімальна кількість повітря, 
зменшуються втрати вина і діоксиду вуглецю. У процесі розливу температура вина 
в бачку розливної машини повинна бути не вище 1 °С, а тиск – не нижче 200 кПа. 

Після розливу шампанського і закупорювання пляшок вони партіями 
надходять на контрольне витримування, яку проводять за температури 17–25 °С не 
менше 5 діб. У процесі витримування кожну партію шампанського піддають 
хіміко-мікробіологічному аналізу і органолептичній оцінці. 

Після витримування проводять бракераж на якість закупорювання, відсутність 
помутнінь і сторонніх включень. 

Контрольне витримування – трудомістка операція, що вимагає великих площ. 
Вона може бути замінена термічною обробкою пляшок з шампанським в 
спеціальних камерах. Під час шампанізації вина в умовах надвисокої концентрації 
дріжджів, коли гарантується досить висока стабільність шампанського, контрольне 
витримування не проводять. 

 
10.6.5. Машинно-апаратурна схема виробництва ігристих вин 

 
Машинно-апаратурна схема виробництва ігристих вин безперервним способом 

показана на рисунку 10.15. 
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Позначення на рисунку 3: 
1 – насос; 2 – теплообмінник; 3 – сульфітодозатор; 4 – резервуари для приймання 

виноматеріалів; 5 – резервуар для розчину таніну; 6 – насос; 7 – резервуар для розчину 
рибного клею; 8 – резервуари для обклеювання купажу; 9 – сепаратор; 10 – фільтр-прес; 11 
– резервуари для контрольного витримування купажу; 12 – резервуар для розчину лимонної 
кислоти; 13 – апарат для біологічного знекиснення купажу; 14 – резервуари для 
витримування обробленого купажу; 15 – пастеризатор; 16 – термоізольований резервуар для 
витримування купажу за температури пастеризації; 17 – теплообмінник-охолоджувач; 18 – 
насос-дозатор; 19 – витратомір-лічильник; 20 – запас цукру; 21 – напірний резервуар для 
експедиційного лікеру; 22 – напірний резервуар для резервуарного лікеру; 23 – резервуари 
для зберігання резерву купажу; 24 – реактор для приготування лікерів; 25 – фільтр; 26 – 
лінія витримування експедиційного лікеру; 27 – лінія витримування резервуарного лікеру; 
28 – апарати безперервної шампанізації; 29 – апарати для культивування дріжджів; 30 – 
прийомні резервуари для готового шампанського; 31 – фільтр для освітлення вина в умовах 
підвищеного тиску; 32 – термоси-резервуари для витримування шампанізованого вина за 
низької температури; 33 – кожухотрубний теплообмінник-охолоджувач; 34 – біогенератор. 
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10.7. Технологічний комплекс виробництва коньяку і бренді 
 

Коньяк – міцний алкогольний напій, який виготовляють подвійною 
перегонкою сухого виноградного вина з подальшим витримуванням отриманого 
коньячного спирту (відгону) в дубових бочках. Напій має янтарно-золотистий 
колір, своєрідний смак і аромат із ванільним або квітково-фруктовими відтінками і 
м’який гармонійний смак.  

Коньяком у світовій торгівлі може називатись міцний алкогольний напій, 
отриманий подвійною дистиляцією білих виноградних вин з винограду сортів Цні 
Блан, Фоль-Бланш, Коломбар, зібраних у жовтні машинним способом у визначених 
регіонах департаменту Шаранта (Франція), у центрі якого розташоване місто 
Коньяк. Аналогічні алкогольні напої, виготовлені в інших регіонах Франції та 
світу, не можуть випускатися під назвою «Коньяк». Зазвичай для них 
використовують такі назви як бренді, віньяк, арманьяк. В Україні назва «Коньяк» 
використовується лише на внутрішньому ринку. 

Проте, в даний час назва «Коньяк» практично втратила свою географічну 
належність і сприймається як тип алкогольного напою. 

 
10.7.1. Походження та історія 

 
У XVI столітті Франція перетворилася на головного виробника і експортера 

вин в Європі. Виноградники Оніс (Aunis) виробляли таку величезну кількість вина, 
що стало важко здійснювати транспортування, тому що низькоалкогольні вина 
видихалися та псувалися під час тривалих морських перевезень. У 1641 році у 
Франції були підвищені податки на білі столові вина, які виноторговці 
департаменту Шаранта вивозили у великій кількості до Англії, Швеції, Норвегії і 
Фінляндії. З метою зниження витрат на податки виробники вин вирішили 
скоротити об'єм своєї продукції шляхом перегонки вина, вважаючи, що одержаний 
продукт споживач може розбавити водою і знов одержати вино в повному об'ємі. 
Проте одержана після перегонки рідина, витримана в бочках з дуба, сподобалася 
самим виробникам. Отриманий напій розбавляли з водою, і називали «Бренді» 
(brandjiwin – від голландського палаюче або вогняне вино). 

У 1701 р. почалася війна Франції з Англією, і були закриті усі морські шляхи. 
Значна частина перегнаного спирту зберігалася в бочках. Виявилося, що спирт, 
витриманий протягом деякого часу в дубових бочках, набуває бурштиново-
золотистого забарвлення, його міцність знижується і помітно покращуються аромат 
і смак. 

Значна частина вин Шаранти використовувалася на перегонку, природно, 
шукалися шляхи поліпшення перегонки, в результаті чого в 1801 р. був 
удосконалений перегонний апарат, стали застосовувати відбір фракцій коньячного 
спирту. 

До кінця XVII століття ринок став стійкішим, тоді ж і були створені перші 
коньячні будинки. Вони збирали коньяк і налагоджували зв'язки з покупцями з 
Голландії, Англії і Північної Європи, пізніше розширюючись до Америки і 
Далекого Сходу. В середині XIX століття коньяк стали перевозити в пляшках, а не 
в бочках. Ця нова форма торгівлі дала поштовх таким промисловостям як 
скловаріння, виробництво пробок і упаковки, друкування.  
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В 20–30 роках 20 століття були видані декрети, які регламентували кожну 
стадію виготовлення коньяку.  

В країнах центральної Європи, зокрема, в Україні, продукти перегонки вина 
почали використовувати в кінці 18 століття, проте, на відміну від коньяку, його не 
витримували в бочках. Пізніше, в кінці 19 століття, почали використовуватись 
коньячні апарати з розділенням фракцій, які витримувались в дубових бочках. 
Осередками виробництва коньяку стали Вірменія, Грузія, Молдова, південь 
України та інші регіони, в яких було можливим вирощування спеціальних сортів 
винограду. 

 
10.7.2. Маркування коньяків 

 
Міжнародне маркування коньяків: 
V.S. (Very Special) – вік коньячних спиртів не менше 2,5 років. 
Superior – не менше 3,5 років. 
V.S.O.P. (Very Superior Old Pale) – не менше 4,5 років. 
V.V.S.O.P. – Grand Reserve – не менше 5,5 років. 
Napoleon – X.O. (Extra Old) – понад 6,5 років. 
 
Маркування коньяків в Україні та країнах східної Європи. Класифікація, 

яка використовується виробниками з Центральної та Східної Європи (в основному 
вірменськими коньячними будинками), простіша. У ній, в залежності від часу 
витримування та якості виділяють ординарні, марочні та колекційні коньяки. 

Ординарні коньяки мають термін витримування від 3 до 5 років. Їх маркують 
зірочками. Кожна зірочка вказує на рік витримування спирту в дубових бочках. 
Наприклад 5 зірок на маркуванні означають, що це ординарний коньяк п'яти років 
витримування. Слід зазначити, що український стандарт не дозволяє 
використовувати коньячні спирти  витримуванням менше трьох років.  

Міцність ординарних коньяків складає 40–42%. 
Марочні коньяки мають термін витримування понад 6 років. Їх міцність – від 

40 до 57 %. 
Колекційні коньяки готують із марочних, додатково витримуючи їх не менше 3 

років у дубових бочках. 
 

10.7.3. Сировина для виробництва коньяку 
 
Виноматеріали. Виноматеріали для виробництва коньяків готують з білих, 

рожевих і червоних сортів винограду за технологією, прийнятою для білих 
столових вин. Краще накопичення ароматичних речовин у виноградній ягоді 
досягається за технологічної зрілості винограду. Аромат має бути мало-
інтенсивним, але тонким і м'яким, з легкими квітково-фруктовими тонами. Тому 
спирти з мускатних, ізабельних і столових сортів винограду непридатні для 
отримання коньяку, оскільки надають йому нетипових тонів. 

Коньячні виноматеріали готують на заводах первинного виноробства. До 
переробки допускається лише здоровий виноград з вмістом цукру не нижче за 14 
г/100 см3 і титрованою кислотністю від 8 до 10 г/дм3.  

Отримане сусло (виноградний сік для бродіння) фільтрують на центрифугах 
або рамних фільтрах), та направляють на зброджування в потоці.  
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Чисті раси дріжджів у коньячному виробництві не застосовуються, оскільки 
вони виробляють малу кількість вищих спиртів і енантового ефіру.  

Спиртове бродіння здійснюється за температури 16–25 °С на диких расах 
дріжджів, що містяться на поверхні ягоди. Високі або низькі температури бродіння 
призводять до неповного зброджування цукру або втрати спирту і аромату.  

Зберігання коньячних виноматеріалів здійснюється у великій залізобетонній 
або металевій тарі, бажано в середовищі інертних газів. Коньячні виноматеріали 
направляють на перегонку не повністю освітленими, із вмістом дріжджів до 2%. Це 
забезпечує перехід в коньячний спирт енантового ефіру, що бере участь в складанні 
букета коньяку. 

Кращі терміни перегонки коньячних виноматеріалів – від 20 днів після 
виброджування і до травня наступного року. 

Регламентуються такі якісні показники виноматеріалів: вміст етилового 
спирту, кислотність, вміст сірчистої кислоти, вміст дріжджів, колір виноматеріалів. 

Сироп цукровий – один з важливих компонентів купажу коньяку. 
Використовується в технологічному процесі для доведення заданих кондицій з 
цукристості та пом'якшення смаку. Цукровий сироп в коньячному виробництві 
готують так: в пом'якшеній киплячій воді розчиняють цукор (для цього 
використовують спеціальний емальований реактор), з розрахунку 1 кг на 0,5 дм3 
води. Отриманий цукровий сироп витримують в дубових бочках в суміші з 
коньячним спиртом міцністю 30–35% об.  

Вода. Вода в основному використовується для приготування цукрових сиропів 
та зниження міцності коньяку. Використовують пом’якшену воду, що готується 
методом дистиляції або обробкою іонообмінними смолами. Знижуючи її 
жорсткість до 0,36 мгекв/см3. Підвищена жорсткість води призведе до помутніння 
коньяку. 

Допоміжні матеріали. Технологія виробництва коньяку передбачає на етапі 
купажування використання желатину або риб’ячого клею для процесу обклеювання 
(додаткове освітлення коньяків та удосконалення смаку) та жовтої кров’яної солі 
для деметалізації (видалення заліза). Для надання коньяку більш інтенсивного 
забарвлення використовують натуральні барвники (кольори), виготовлені шляхом 
термічної карамелізації. 

 
 

10.7.4. Технологічна схема виробництва коньяку 
 
Принципова схема виробництва марочних та ординарних коньяків показана на 

рисунку 10.16. 
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Рисунок 10.16. Принципова схема виробництва коньяку 
 
 

 
10.7.5. Стадії технологічного процесу виробництва коньяку 

 
Основні технологічні операції коньячного виробництва: приготування 

виноматеріалів, отримання та витримування коньячних спиртів, купажування і 
витримування коньяків, фільтрування і розлив. 
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Перегонка коньячних виноматеріалів 
 
Коньячні виноматеріали переганяють так, що у коньячному спирті зберігається 

частина летких з’єднань (ефіри та кислоти), що беруть участь у створенні 
характерних аромату та смаку коньяку. 

Виноматеріали можуть переганятися в апаратах періодичної або безперервної  
дії. 

В апаратах періодичної дії одержують коньячний спирт менш очищений від 
різних домішок, але більш ароматний. У процесі простої перегонки коньячних 
виноматеріалів на апаратах періодичної дії одержують спирт-сирець міцністю 27–
33% об. і коньячну барду, як відходи виробництва. Потім відокремлюють першу 
фракцію запашних вод, а спирт-сирець піддають подвійній фракційній перегонці, 
відбираючи щораз із трьох фракцій середню. У результаті такої перегонки 
одержують коньячний спирт першого і другого сортів міцністю 62–70% об. Із 
коньячного спирту першого сорту виготовляють марочні коньяки, другого сорту – 
ординарні. 

Під час перегонки коньячних виноматеріалів у апаратах безперервної дії 
утворюється чотири фракції: головна, середня (коньячний спирт), кінцева і запашні 
води. Отриманий коньячний спирт можна використовувати для виробництва 
коньяків тільки після купажування із запашними водами або старими коньячними 
спиртами. 

 
Витримування коньячних спиртів 
 
Молодий коньячний спирт, одержаний після перегонки коньячних 

виноматеріалів – безбарвна малоароматична і різка на смак рідина. Для 
забезпечення необхідних органолептичних властивостей коньячний спирт на-
правляють на витримування в дубових бочках або емальованих апаратах, що 
заповнені деревиною дуба у вигляді брусків або стружки. 

Витримування коньячного спирту в дубових бочках відбувається за 
оптимальної температури 15–20 °С і відносної вологості навколишнього 
середовища 7590%. 

Міцність спирту під час витримування зменшується за рахунок його 
часткового випаровування. 

Коньячні спирти, витримані в дубових бочках, здебільшого направляють на 
виробництво марочних коньяків, а витриманий в емальованих апаратах, заповнених 
деревиною дуба – на виробництво ординарних коньяків. 

У початковий період витримування коньячного спирту в дубових бочках більш 
інтенсивно екстрагуються дубильні речовини (таніни), що надають коньячним 
спиртам зайву терпкість і присмак "зеленого дуба". За витримування до 2–4 років 
дубильні речовини окислюються, у результаті чого смак спирту стає більш м'яким і 
бархатистим.  

Одним із найбільш значних компонентів дубової деревини є лігнін, що 
екстрагується коньячним спиртом під час витримування. Окисні перетворення 
лігніну утворюють ароматичні альдегіди, які додають коньячним спиртам при-
ємних смолисто-ванільних та ванільно-шоколадних тонів. 
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Таким чином, основними хімічними процесами, які відбуваються під час 
дозрівання коньячних спиртів, є окислювально-відновні процеси, ефіроутворення і 
випаровування через пори деревини бочок. 

У результаті багаторічного витримування коньячний спирт набуває приємного 
кольору від світло-бурштинового до золотистого, смак облагороджується, повністю 
усувається неприємна пекучість, розвивається тонкий букет, міцність зменшується. 

 
Купажування, оброблення і витримування коньяків 
 
Внаслідок неоднорідності коньячних спиртів за смаком, ароматом та міцністю 

однорідні партії отримують шляхом купажування різних коньячних спиртів. 
Купаж коньяку містить коньячний спирт, спиртовані води (міцність 20–25% 

об.), які готують з коньячних спиртів шляхом розведення водою та витримування 
протягом 90 діб у бочках за температури 35–40 ºС, духмяні води (витримують 
протягом 70 діб у бочках), цукровий сироп і колер. 

Перелічені вище компоненти для купажу використовують тільки під час ви-
робництва ординарних коньяків. Під час виготовлення марочних коньяків поряд із 
коньячним спиртом, який був отриманий в дубових бочках понад 5 років, у купаж 
добавляють лише спиртовані води, шляхом розведення коньячних спиртів із 
пом'якшеною, в результаті оброблення іонообмінним способом, питною водою. 

Для досягнення стабільної прозорості коньячні купажі протягом 5–10 діб 
оброблюють обклеювальними матеріалами: риб'ячим клеєм, желатином, яєчним 
білком, жовтою кров'яною сіллю і холодом за температури від – 8 до –12 ºС. 

Після оброблення коньяки фільтрують, залишають на відпочинок (ординарні 
на термін не менше 3 міс., марочні – не менше 6 місяців), потім знову фільтрують і 
направляють на розлив у пляшки, які перед заповненням ополіскують коньяком. 

 
10.7.6. Машинно-апаратурні схеми виробництва коньяку 

 
Перегонка виноматеріалів у апаратах періодичної дії (рисунок 10.17). 

Коньячні спирти на ній отримують в два етапи: спочатку виноматеріали 
переганяють на спирт-сирець коньячний міцністю 22–32% об., потім його 
переганяють з розділенням на головну, середню (спирт коньячний) і хвостову 
фракції. Апарат складається з перегонного куба 1 з шлемовим дефлегматором 2, 
підігрівача 3, холодильника 4, спиртового ліхтаря 5 і двох збірників спирту 6. 

Апарат виготовляється із міді. Робоча місткість куба до 80 дал. На дні куба 
закріплений плоскоспіральний змійовик. 

Дефлегматор служить для додаткового зміцнення спиртової пари за рахунок її 
часткової конденсації і повернення флегми в куб у кількості 1–1,2 л/год. Підігрівач 
служить для попереднього нагріву виноматеріалів або спирту-сирцю до 60–80 °С. 
Його об’єм дорівнює об’єму перегонного куба. Це дозволяє скоротити тривалість 
перегонки, економити енергоресурси. За допомогою триходового крану за 2–3 
години до закінчення перегонки пари спирту направляють через змійовик 
підігрівач. Сконденсовані в ньому пари направляються в конденсатор-холодильник, 
який служить для конденсації та охолодження основної маси пари, що утворюється 
під час перегонки. Перегонка виноматеріалів триває 6–8 годин, а спирту-сирцю – 
10–12 годин. Об'єм куба на тривалість перегонки не впливає. 
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Рисунок 10.17. Схема кубового перегонного апарату з паровим підігріванням: 
1 – перегонний куб; 2 – шлемовий дефлегматор; 3 – підігрівач;  

4 –  холодильник, 5 – спиртовий ліхтар; 6 – збірник спирту. 
 
 
Під час накопичення спирту-сирцю його піддають фракційній перегонці, в 

процесі якої відбирають три фракції: головну, середню (коньячний спирт 1 сорту) і 
хвостову. 

У перегонному кубі залишається відпрацьована рідина – барда. Фракційна 
перегонка спирту-сирцю видаляє з коньячного спирту надлишкову кількість летких 
домішок з головною і хвостовою фракціями. Перегонка є відповідальною 
операцією, оскільки від правильного відбору фракцій залежить якість коньячного 
спирту. Вміст легколетких компонентів у спирті-сирці різний, залежно від цього 
кількість головної фракції, яка відбирається, коливається від 1 до 3%. Відбір її 
триває 20–40 хвилин залежно від вмісту безводного спирту в початковому спирті-
сирці. 

На початку перегонки міцність дистиляту складає 75–80% об. Він має різкий 
запах ефірів і альдегідів. 

Під час зниження міцності дистиляту до 74–77% об. і послаблення різкого 
запаху, починають відбирати середню фракцію і продовжують відбір до показів 
спиртометру 45–50% об., після чого починають відбирати хвостову фракцію і 
проводять її до нульових показань спиртометра. 

Для збільшення виходу коньячного спирту головну і хвостову фракції 
об'єднують і повторно переганяють. 

Періодично, під час зміни складу коньячного спирту, хвостова фракція прямує 
на ректифікацію. 

Недоліком такої способу є періодичність дії і низькі техніко-економічні 
показники. 
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Отримання коньячного спирту подвійною перегонкою в безперервному 
потоці.  

Схема виробництва складається з двох дільниць: підготовчої та робочої 
(Рисунок 10.18). 

 

 
 
 

Рисунок 10.18. Машинно-апаратурна схема лінії отримання коньячного спирту 
подвійною перегонкою у безперервному потоці: 

1 – терморезервуар; 2 – випарна колона; 3, 20 – насоси; 4 – бардяний куб; 5, 15 – виснажні 
колони; 6 – конденсатор-змішувач; 7 – колектор для відбору запашних вод; 8 – епюраційна 

колона; 9 – холодильник коньячного спирту і запашних вод; 10 – регулятор барди;  
11, 12 – підігрівачі вина; 13 – дефлегматор коньячного спирту 2 сорту; 14 – дефлегматор;  
16 – регулятор відпрацьованої рідини; 17 – випарно-барботажна колона; 18 – конденсатор 

коньячного спирту 1 сорту; 19 – холодильник коньячного спирту 1 сорту 
 
До підготовчої дільниці відносяться насос, підігрівачі вина, терморезервуар. 

Теплове оброблення дає можливість інтенсифікувати початкові процеси утворення 
домішок. 

Робоча дільниця складається з вертикальної секційної циліндричної випарної 
колони, що забезпечує послідовний відбір і змішування парів спирту, які 
виникають під час зниження міцності випарюваного вина; виснажної колони, що 
забезпечена шістьма барботажними тарілками для повного виварювання спирту; 
куба для затримування киплячої барди. Загальний об'єм секцій випарної колони і 
куба забезпечує тривале кип'ятіння вина (6–7 год) за поступового і плавного 
зниження його міцності до отримання барди, що не містить спирту. Випарна 
колона має діаметр 2 м і складається з шести однакових секцій спеціальної 
конструкції. Загальна місткість секцій 900 дал. Кожна з секцій забезпечена 
підігрівачами, паровими патрубками, зливними стаканами і розділена 
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циліндричною перегородкою на дві частини з однаковими площами випаровування 
так, щоб вино з однієї частини в іншу могло рухатись самопливом; з секції в секцію 
вино переходить через зливні стакани.  

За сталих режимів апарат працює таким чином. Вино насосом подається в 
дефлегматор і далі в теплообмінники, де нагрівається спиртовою парою, бардою і 
парою до температури 85–90 °С. Далі вино подається в металевий емальований 
резервуар 1 і в процесі руху за 5–6 годин проходить теплову обробку за 
температури 80–85 °С. 

З терморезервуара вино подається у випарну шестисекційну колону для 6–
годинного випарювання спирту з вина. Виварене вино міцністю 0,8–1% об. 
потрапляє для повного видалення спирту у виснажну колону, в кубі якої барда 
знаходиться 30–40 хв. 

Випарна колона підігрівається парою, що подається в секції, а куб має окремий 
елемент нагріву. Пари, що піднімаються з верхніх частин колон, змішуються у 
конденсаторі та у вигляді спирту-сирцю міцністю 25–28% об. прямують в 
епюраційну колону. Ефіроальдегідна фракція з верхньої частини епюраційної 
колони виводиться через дефлегматор у малий змійовик холодильника, а 
епюрований спирт-сирець надходить у випарно-барботажну колону для отримання 
коньячного спирту 1 сорту міцністю 65–70% об. Основна частина паро-спиртової 
суміші з верхньої частини колони відводиться в конденсатор і далі подається в 
змійовик холодильника. Спиртова рідина міцністю 2–2,5% об. із нижньої частини 
колони надходить у виснажну колону для виділення залишків спирту. Частина 
хвостових домішок, що надають коньячному спирту неприємних відтінків у 
ароматі та смаку, не може подолати концентраційні тарілки колони й відводяться з 
відпрацьованою рідиною. 

За необхідності можна передбачити відбирання запашних вод, які 
використовують під час приготування ординарних коньяків для посилення їх 
букету. 
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Питання для самоперевірки 
 

1. Способи виробництва етилового спирту. 
2. Стадії технологічного процесу виробництва етилового спирту. 
3. Машинно-апаратурна схема виробництва етилового спирту. 
4. Обладнання дільниці брагоректифікації. Призначення брагоперегонної. 

епюраційної і ректифікаційної кологи. Призначення допоміжного 
обладнання. 

5. На що витрачаються енергоресурси (пара) під час всіх етапів виробництва 
спирту? Способи економії енергоресурсів під час виробництва спирту. 

6. Інтенсивний спосіб  розварювання і зацукрення крохмалемісної сировини. 
7. Сировина для виробництва солоду. 
8. Стадії технологічного процесу виробництва солоду. 
9. Машинно-апаратурна схема виробництва солоду. 
10. Сировина для виробництва пива. 
11. Стадії технологічного процесу виробництва пива. 
12. Особливості виробництва безалкогольного пива. 
13. Машинно-апаратурна схема виробництва пива. 
14. Сировина для виробництва квасу. 
15. Стадії технологічного процесу виробництва квасу. 
16. Машинно-апаратурна схема виробництва квасу. 
17. Сировина для виробництва вин. 
18. Технологічні схеми виробництва вин. Особливості виробництва червоних і 

білих вин. 
19. Стадії технологічного процесу виробництва вин. 
20. Машинно-апаратурна схема виробництва вина. 
21. Сировина для виробництва ігристих вин. 
22. Стадії технологічного процесу виробництва ігристих вин. 
23. Машинно-апаратурна схема виробництва ігристих вин. 
24. Сировина для виробництва коньяку. 
25. Технологічна схема виробництва коньяку. 
26. Стадії технологічного процесу виробництва коньяку. 
27. Машинно-апаратурна схема лінії отримання коньячного спирту подвійною 

перегонкою у безперервному потоці 
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Технологічні комплекси виробництва 
харчоконцентратів 

 
11.1. Технологічний комплекс виробництва вівсяних 

пластівців 
 
Вівсяні пластівці – це вівсяна крупа, очищена від домішок, пропарена і 

розплющена в пластівці.  
 

11.1.1. Історична довідка і значення вівсяних пластівців у харчуванні людини 
 
В англомовних країнах розчавлений овес (вівсяні пластівці) відомий під 

назвою «протестантський овес» (англ. Quakers oats). Так само називається і каша з 
пластівців. 

Вівсянка має довгу історію в шотландській кулінарній традиції, адже суворі 
кліматичні умови Шотландії більше підходять для вирощування вівса, який має 
коротший вегетаційний період ніж примхлива пшениця. В результаті овес став 
основною зерновою культурою в цій країні. Семюел Джонсон у своєму тлумачному 
словнику англійської мови зневажливо визначав овес як «зерно, яке в Англії 
зазвичай призначається для коней, а в Шотландії підтримує народ». 

В Шотландії вівсянку готували наступним чином: заливали вівсяні зерна 
підсоленою водою і залишали на ніч, а вранці варили на слабкому вогні протягом 
декількох хвилин до загустіння. В результаті традиційно вівсянку подають на 
сніданок. Існує безліч способів приготування порріджа, що передаються з 
покоління в покоління. 

Традиційний поррідж (англ. Porridge): вівсяні пластівці варять в підсоленій 
воді доки крупа не стане м'якою. Кашу виливають на підігріту тарілку, додають 
вершки або молоко і посипають цукром. 

Броз (англ. Brose): густа каша зроблена з сирої підсмаженої вівсяної крупи 
(готується в сухій каструлі на вогні, доки не почне темніти і випускати солодкий, 
горіховий аромат), потім в неї додають масло або вершки. 

Вівсяні пластівці (англ. Rolled oats): сучасний спосіб приготування вівсянки з 
розкатаних пластівців вівса – це їжа швидкого приготування. 

Вівсяний кисіль (англ. Gruel — кашиця) приготовлений на воді або молоці де 
замість крохмалю використані вівсяні висівки. 

Крім того в Шотландії вівсяну крупу використовують для випікання — 
прісних коржиків бенеків (англ. Bannock) і откейків (англ. Oatcake), святкового 
хаггісу (англ. Haggis), кранахану (англ. Cranachan), різноманітних пудингів та 
інших національних страв. 

Американський штат Вермонт займає перше місце в США з виробництва і 
споживання вівсяної крупи на душу населення. Це обумовлене тим, що у Вермонті 
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вівсянка також має давні традиції споживання — тамтешні перші європейські 
поселенці походили з Шотландії. 

Існують і відмінності у приготуванні «американського» (англ. Granola) і 
класичного «шотландського» порріджів: вермонтська вівсянка виготовляється з 
твердих сортів вівса — овес замочують на ніч у підсоленій холодній воді з 
кленовим сиропом. Вранці перед приготуванням страви додаються мелений 
мускатний горіх, корицю, а іноді й імбир. Каша готується на малому вогні близько 
півтори години. Подається з вершками, молоком або маслом. 

З часів Середньовіччя до наших днів каша з вівсяних пластівців з водою та/або 
молоком і родзинками (швед. Havregrynsgröt) — основний традиційний сніданок у 
Швеції. 

Німці й швейцарці готують холодну вівсянку, яка називається (нім. Bircher). Це 
мюслі з сирого вівса з фруктами та горіхами. Вівсяні пластівці змішують з 
молоком, медом і спеціями (наприклад, корицею) і залишають в холодильнику на 
ніч. Вранці у страву додаються горіхи і фрукти. 

Вівсяна каша традиційно присутня і в українській кухні. Разом з гречаною, 
ячмінною та пшоняною кашами вона завжди займала почесне місце на 
українському столі. Коли був неврожай, нею рятувалися: дрібно перетирали 
висівки та варили з них вівсяний кисіль. Особливо вівсянка стала популярною з 
початком випуску харчовою промисловістю у 1980-х роках вівсяних пластівців. 

У зерні вівса міститься крохмаль (53%), білок (14%), жири (4-6%), вітаміни B1, 
B2, солі, мікро-і макроелементи, а також розчинні рослинні волокна. Останні 
належать до класу полісахаридів і є природними полімерами — унікальними 
сорбентами. Зерно майже на 60% складається з вуглеводів (полісахаридів), які 
підтримують рівень енергії людського організму без різких коливань, нормалізують 
рівень цукру в крові. Полісахариди мають триваліший період травлення в 
організмі, на відміну від моносахаридів та дисахаридів. Крім того вівсяна крупа 
містить велику кількість харчових волокон, які сприяють зниженню концентрації 
холестерину в крові, покращують діяльність серця. Вітамін B1, що міститься у 
вівсяних зернах, сприяє процесам вивільнення енергії. Вівсянка також містить 
фосфор, який є необхідним для розвитку і зміцнення кісток і зубів. Вона багата 
магнієм, який бере участь в процесі виробництва білку і вивільняє енергію з м'язів. 
У вівсі міститься дуже мало солі, тому дієта на основі вівсяних пластівців і вівса 
дозволяє уникнути розвитку гіпертонії (високого артеріального тиску). 

Учені з Кардіффського університету (Велика Британія) дійшли висновку, що 
регулярне споживання вівсянки розвиває розумові здібності. У експерименті брала 
участь група добровольців віком від 30 до 80 років. Протягом місяця вони 
добровільно їли вівсянку. Всього через тиждень у учасників експерименту 
покращилася робота мозку, а протягом всього часу піддослідні були бадьорі і мали 
чудовий настрій. Результати експериментів дозволили зробити однозначний 
висновок про те, що для підтримки і збереження розумових здібностей і пам'яті на 
належному рівні, регулярне вживання вівсяної каші є життєво необхідним. 

Вівсянка має властивість виводити з організму солі важких металів і токсини: 
незважаючи на достатньо високу калорійність вівсянки (350 ккал/100г), дієтологи 
рекомендують усім, хто прагне позбутися зайвих кілограмів, 1-2 рази на тиждень 
влаштовувати розвантажувальні дні. У ці дні у вашому раціоні не має бути нічого 
крім 200 грамів вівсяної крупи, відвареної на воді. Вівсяну кашу бажано запивати 
відваром шипшини. 
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Вчені стверджують, що після невеликої порції вівсяної каші можна споживати 
будь-який сніданок — ковбасу, яєчню, бутерброди з будь-якою кількістю м'яса та 
масла. Це не завдасть шкоди організму, оскільки шарова «прокладка» з вівсяної 
каші не дозволить шкідливому холестерину потрапити в кров та відкластися на 
стінках судин. 

Вівсяною кашею для дорослих вважається каша з цілого, необробленого 
вівсяного зерна. Поводитися з цим зерном треба так само, як із рисом. Більш того, 
його можна змішувати з рисом і варити разом. Пропорції сумішей довільні, але 
смачніше буває, коли рису трохи більше. Таку вівсяну або вівсяно-рисову кашу, як 
і всяку круту, розсипчасту, можна заправляти маслом або смаженою цибулею. 
Дитячою вівсяною кашею вважається будь-яка каша з подрібненого, нецільного 
(плющеного) або меленого вівсяного зерна (толокна). Це обумовлено тим, що діти з 
їх ніжними слизовими порожнинами рота погано сприймають жорстку, круту, 
розсипчасту вівсяну кашу з її щільною оболонкою, яку саме за її крутість і 
щільність цінують дорослі, особливо чоловіки. 

Приготування класичної англійської вівсянки потребує 3-4 столові ложки 
вівсяної крупи або вівсяних пластівців, зелень, фрукти, спеції, сіль, цукор або мед. 

В Україні для споживання вівсяної крупи зерно до лущення замочували в 
чанах або лантухах, що занурювалися у водойми, потім сушили («томили») в печах 
і тричі лущили в саморобних дерев'яних жорнових поставах до повного видалення 
оболонок. Зняті в процесі лущення оболонки видаляли на сівалці.  

За кілька сторіч розвитку технології переробки зерна вівса в крупу з'явилося 
безліч продуктів, які, на жаль, кожен раз виявлялися менш цінними ніж вихідне 
зерно. Вся справа в тому, що в процесі лущення зерна разом з оболонками 
неминуче віддаляються верхні шари ядра, що містять найбільш цінні в харчовому 
відношенні речовини: білки, вітаміни, макро-та мікроелементи. Крім того, тривале 
варіння крупи в процесі приготування кулінарних страв також призводить до 
значних втрат поживних і біологічно активних речовин вівса. Сучасні тенденції 
переробки зерна вівса відображають прагнення попередити такі втрати. Відбулися 
зміни і в технології приготування домашньої їжі. Прагнення раціонально 
харчуватися з одного боку, і, гостра нестача часу на приготування їжі разом з 
появою нових кухонних «помічників» у вигляді мікрохвильових печей з іншого 
боку, подолали появу продуктів швидкого приготування. Серед інших першість 
утримують вівсяні пластівці. 

За харчовою цінністю вівсяні пластівці перевершують багато круп'яних 
культур. Білки вівса містять всі незамінні амінокислоти, які людський організм не 
може синтезувати сам і повинен отримувати з їжею. Вуглеводи вівсяного ядра в 
основному представлені крохмалем, зерна якого на відміну від інших видів 
крохмалю дуже дрібні, мають веретеноподібну форму, добре засвоюються 
організмом людини. 

 Вміст білків і жиру у вівсяній крупі значно вище, ніж в інших крупах. У 
вівсяній крупі містяться вітаміни комплексу В. Мінеральний склад вівса 
характеризується вмістом таких необхідних людському організму солей, як солі 
заліза, фосфору, калію, кальцію і т. д. 

Хімічний склад зерна вівса коливається в залежності від району вирощування і 
сорту. В середньому овес містить (у% на суху речовину) білкових речовин до 12,5, 
жирів до 6, вуглеводів до 66,5, золи до 4,0, клітковини до 12,2. 
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На відміну від інших культур (просо, кукурудза) жир у вівсі розподілений 
рівномірно по всьому зерну, тому видалення зародка не впливає на вміст у вівсяних 
пластівцях жиру. У жирі вівса знайдений лецитин, дуже важливий у фізіологічному 
відношенні фосфатид. Білкові речовини у вівсі представлені глобулінами – 
авеніном і авеналіном.  

Харчові речовини вівсяних пластівців мають високу засвоюваність. 
Наприклад, білки засвоюються в вівсяних пластівцях на 85%, вуглеводи – 96%, 
жири – 94%. У зв'язку з цим вівсяні продукти відіграють важливу роль у харчуванні 
людини.  

Залежно від способу обробки сировини вівсяні пластівці розділяють на три 
види: «Геркулес», пелюсткові і «Екстра». Вівсяні пластівці «Геркулес» і 
пелюсткові виробляють з вівсяної крупи вищого ґатунку. Для виробництва 
вівсяних пластівців «Екстра» використовують овес 1-го класу. У залежності від 
тривалості варіння вівсяні пластівці «Екстра» виробляють трьох номерів: № 1 – з 
цілої вівсяної крупи; № 2 – дрібні з різаною крупи; № 3 – які швидко розварюються 
і з різаної крупи. 

Зольність характеризує вміст мінеральних речовин в крупі і нормується 
стандартами тільки для вівсяних пластівців. Вимоги та норми для вівсяних 
пластівців наведені в таблиці 11.1. 

 
Таблиця 11.1 

Характеристики та норми для видів пластівців 
 
 
 

 

Найменування показників  № 1  № 2  № 3  Геркулес Пелюсткові 
Колір Білий з відтінками від кремового до жовтого  
Запах Властивий вівсяній крупі без пліснявого, затхлого 

та інших сторонніх запахів  
Смак Властивий вівсяній крупі без присмаку гіркоти і 

сторонніх присмаків  
Вологість,%, не більше 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 
Зольність (в перерахунку на суху 
речовину,%, не більше) 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 

Кислотність у градусах, не більше 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Мінеральні домішки, не більше. 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
Квіткові плівки (вільних і отриманих в 
результаті відділення від ядра) 

 
0.05 

 
0.05 

 
0.05 

 
0.05 

 
0.05 

Шкідливі домішки і кукіль, не більше 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
У тому числі шкідливі домішки: софори 
лісохвістної і вязеля різнобарвного, не 
більше 

 
0.02 

 
0.02 

 
0.02 

 
0.02 

 
0.02 

Розварюваність 15 10 5 20 10 
Зараженість і забрудненість 
шкідниками Не допускається  

Металомагнітні домішки, мг в 1 кг 
крупи: розміром окремих частинок в 
найбільшому лінійному вимірі не 
більше 0,3 мм і масою не більше 0,4 мг  

3 3 3 3 3 
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Якість крупи регламентується стандартами і оцінюється за органолептичними 
та фізико-хімічними показниками. Колір крупи визначається природними 
властивостями вихідного зерна і має бути від кремового до жовтого. Смак і запах 
властиві крупі, без сторонніх присмаків і запахів, допускається слабкий присмак 
гіркоти в вівсяній крупі. Допустима вологість крупи становить 12,5-15,5%. 

Зараженість шкідниками крупи не допускається. 
Наявність домішок і недоброякісного ядра знижують споживчі властивості 

крупи. У крупах можуть міститися мінеральні і органічні домішки, насіння 
бур'янів, шкідлива домішка (сажка, ріжки, вазель, гірчак), зіпсовані ядра, плівки 
зерна, биті ядра, мучка. Стандартами нормується вміст домішок для кожного виду 
круп у відсотках.  

Найбільш важливим показником якості крупи є вміст у ній доброякісного ядра. 
В різних крупах його має бути не менше 98-99%. В залежності від цього показника 
і наявності домішок встановлюється товарний сорт круп. 

Для вівсяних пластівців стандартом регламентується кислотність, яка має бути 
не більше 5 град. Накопичення кислот під час зберігання відбувається за рахунок 
розпаду жирів. 

 
 

11.1.2. Характеристика сировини 
 

Овес – культура плівчаста, кількість квіткових плівок у низькоплівкових сортів 
сягає 24%, у високоплівкових – більше 33%. Забарвлення квіткових плівок 
покладено в основу поділу вівса на типи. Воно може бути білою (світло-кремовою 
або злегка рожевою) і жовтою різної інтенсивності. Дуже рідко зустрічається овес з 
коричневою плівкою. Забарвлення легко змінюється, темніє за несприятливих умов 
збирання та зберігання, що враховується для оцінки зерна. Квіткові плівки з ядром 
не зростаються, тому порівняно легко відділяються під час лущення. Плодові і 
насінні оболонки майже безбарвні, тонкі; їх частка складає 4–5%, причому близько 
1,5% припадає на волоски опушення, утворені зовнішнім шаром плодової оболонки 
і покривають всю поверхню ядра. Алейроновий шар складається з одного ряду 
клітин і становить 6-8% зернівки. Зародок у вівса досить великий – 3–4% зерна. На 
частку ендосперми припадає 50–55% маси зернівки. Ендосперм у вівса пухкий,  
борошнистий, білого кольору.  

Стандартом передбачено поділ вівса на два типи: I – продовольчий, II – 
кормовий. У I типі розрізняють два підтипи – білий і жовтий; II тип на підтипи не 
ділять. Кондиції встановлюються так само, як і у інших культур.  

У круп'яну і харчоконцентратну промисловості надходить овес тільки I типу. 
Додатковими показниками його якості є: вміст чистого ядра (не менше 63%), 
дрібних зерен (не більше 5%); більш строго обмежується наявність домішок 
(бур'янистої – до 2,5%, зерновий – до 3%). 

На харчових підприємствах, де, крім пластівців «Геркулес», іншої продукції з 
вівса не виробляють, доцільно виробництво вівсяних пластівців організувати за 
короткою схемою прямо з крупи, отримуючи її з круп’яних заводів.  
 У цьому випадку різко скорочуються перевезення сировини і вивіз кормових 
відходів з підприємств. Так, якщо під час виготовлення пластівців з вівса необхідно 
на 1 г готової продукції завезти близько 2 т круп'яного вівса і вивезти майже 
близько 1 т кормових відходів, то під час виробництва пластівців з крупи потрібно 
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завезти на 1 т готової продукції дещо більше 1 т крупи та вивезти близько 20 кг 
відходів. 

Скорочуються також витрати на електроенергію та паливо. Однак для 
організації виробництва вівсяних пластівців з крупи можна механічно відкинути всі 
операції, пов'язані з виробництвом крупи і почати схему з пропарювання крупи.  

У короткій схемі виробництва доводиться передбачити додаткове очищення і 
сортування крупи на сепараторі і відділення від неї на падді-машинах 
непролущених зерен, а також підсушування крупи перед відділенням 
непролущенних зерен. Це пояснюється тим, що наша круп'яна промисловість 
виробляє вівсяну крупу з допусками, які не можуть бути прийняті у виробництві 
вівсяних пластівців «Геркулес», особливо якщо врахувати, що вони є продуктом, 
призначеним для приготування їжі без будь якої обробки, і такий процес, як миття 
перед варінням, виключається.  

Так, наприклад, вміст зерен у плівці у вівсяній крупі вищого сорту, що 
поставляється круп'яної промисловістю, допускається 0,4%, а в крупі, що 
надходить на плющильні верстат у виробництві вівсяних пластівців, зерен у плівці 
має бути не більше 0,15%.  

Крім того, товарна вівсяна крупа на крупозаводах завантажується в мішки і не 
виключена можливість попадання в неї сторонніх предметів (обривки шпагату, 
трісочки і т. п.), від яких треба звільнитися. У зв'язку з неоднорідністю вівсяної 
крупи за розміром необхідно також відділення дрібної крупи.  

Вівсяну крупу потрібно підсушувати, щоб надалі під час пропарювання вміст 
вологи в ній не піднімався вище норм, допустимих для пластівців «Геркулес».  

На деяких підприємствах у технологічному процесі передбачають 
підсушування не крупи, а готових пластівців, перед фасуванням.  

Сушка пластівців взамін крупи не може бути рекомендована з наступних 
міркувань. Пластівці – дуже ніжний продукт, тому під час транспортування їх в 
сушарках виходить багато відходів дрібних фракцій, в той час як під час сушіння 
крупи ніяких відходів немає. Крім того, технологічний ефект роботи машини під 
час обробки крупи з меншою вологістю підвищується, тому для більш повного 
відбору непролущеного зерна доцільно крупу підсушувати перед сортуванням.  

Сучасна технологія виробництва вівсяних пластівців дозволяє 
одержувати більш високий вихід готової продукції за рахунок попередження 
втрат з дрібними фракціями. 

 
 

11.1.3. Стадії виробництва вівсяних пластівців 
 
На рисунку 11.1. наведена принципова схема виробництва пластівців 

«Геркулес» з вівсяної крупи 
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Рисунок 11.1.  Стадії виробництва вівсяних пластівців 
.  
11.1.4. Машинно-апаратурна схема виробництва вівсяних пластівців 

 
Машинно-апаратурна схема виробництва вівсяних пластівців із зерна 

представлена на рисунку 11.2. 
 Вівсяну крупу, яка надходить на виробництво направляють на зерновий 

сепаратор для очищення від сторонніх домішок у тому числі від ферродомішок, і 
відділення дрібної крупи і січки. На сепараторі встановлюють металеві штамповані 
сита з отворами наступних розмірів (в мм): приймальне сито – 4×20, сортувальне 
сито – 2,5×20, підсівне сито – 1,3×15. Схід з приймального сита, що містить великі 
домішки, направляють у відходи, з підсівного сита – дрібна крупа і січка – також є 
відходом. Сходи з сортувального і підсівного сит з'єднують разом і направляють на 
подальшу переробку. Очищену крупу підсушують у сушарці до вмісту вологи 8%. 
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Рисунок 11.2. Машинно-апаратурна схема виробництва вівсяних пластівців: 
1- зерновий сепаратор; 2 – сушарка; 3 – дуаспіратор; 4 – робоча крупо роздільна машина; 
5 – контрольна крупо роздільна машина; 6 – дуаспіратор; 7 – бункер пролущеного зерна; 
8 – бункер непролущеного зерна; 9 – лущильний постав; 10 – крупо роздільна машина; 

11 – ошпарювач; 12 – бункер для пропарювання крупи; 13- плющильний верстат; 
14 – стрічковий транспортер; 15 – сортувальне сито; 16 – стрічковий транспортер; 

17 – аспіраційна колона; 18 – фасувальна машина; 19 – штабелер; 20 – пакувальна машина. 
 
 
 

Сушіння здійснюють на будь-яких сушарках, використовуючи в якості агента 
нагріте повітря. Найдоцільніше сушити крупу на стрічкових конвеєрних сушарках.  

Підсушену крупу пропускають через дуаспіратор 3 для відділення лушпиння і 
обробляють на крупороздільних машинах (робочої і контрольної) для відділення 
непролушенного зерна і зернової домішки.  

Пролущену крупу вдруге обробляють на дуаспіраторі і резервують у бункері. 
Непролушена крупа подається на лущення розділяється на пролущену і 
непролущену після чого з'єднується з основною масою.  

Для полегшення процесу плющення крупу пропарюють парою під тиском 0,2–
0,3МПа до вологості не більше 14%. Пропарена крупа менше подрібнюється і 
кришиться.  

У крупі під час пропарювання відбувається часткова клейстеризація крохмалю, 
це істотно змінює фізичні та біохімічні властивості крупи; крохмаль стає більш 
засвоюваним.  

Пропарена крупа відлежується в бункері протягом 25–30 хв. для рівномірного 
розподілу вологи в ядрі. Крім вирівнювання вологи в ядрі крупи, що дуже важливо 
для процесу плющення, спостерігається старіння крохмалю, що характеризується 
зниженням вмісту в крупі водорозчинних речовин. В результаті старіння крохмалю 
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зміцнюються стінки його клітин, що також сприяє одержанню пластівців з 
хорошою структурою.  

Крупа після пропарювання і витримки надходить на плющення в пластівці 
товщиною не більше 0,5мм, яке відбувається на плющильних верстатах. На 
валкових верстатах встановлюють гладкі валки з однаковою кількістю обертів. 
Вальцеві верстати, що мають різне число обертів валків, непридатні для плющення, 
оскільки створюється зсув шарів зерна, затиснутою валками, в зв'язку з 
випередженням швидкості одного валка відносно іншого. Цей зсув призводить до 
подрібнення ядра, і пластівців не виходить. 

Отримані пластівці стрічковими транспортерами подають на сортувальне сито 
з діаметром отворів від 8 до 12 мм, де від них відділяється дрібні домішки.  

Потім пластівці стрічковими транспортерами передаються в аспіраційну 
колонку для відділення лушпиння. Одночасно вони охолоджуються і підсушуються 
до вологості 8%.  

Готові вівсяні пластівці фасуються на машині в картонні коробки по 0,5–1 кг. 
Коробки штабелюють і упаковують в крафт-папір на пакувальній машині.  

Вівсяні пластівці «Геркулес» містять нестійкий жир, який легко окислюється, 
тому їх зберігання в негерметичній тарі довгий час не рекомендується. Крім того, 
пластівці є гарним середовищем для розвитку зернових шкідників, у зв'язку з цим 
доцільно застосовувати таку упаковку, яка забезпечувала б їх захист від 
проникнення шкідників.  
        Доцільно для упаковки вівсяних пластівців використовувати прогресивні 
полімерні пакувальні матеріали, що забезпечують краще зберігання продукту 
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11.2. Технологічний комплекс виробництва кави 
 
Ка́ва (араб. وة  – (тур. Kahve, пол. Kawa – назва провінції Каффа у Ефіопії ,قھ

напій, що виготовляється зі смажених плодів (бобів) кавового дерева, стародавній 
напій, який має багату історію. За деякими оцінками, кавовий напій є другою за 
об'ємами споживання речовиною на Землі після води. Споживання кави вже давно 
набуло ознак окремої культури, оспіваної митцями різних епох. 

  
11.2.1. Походження та історія 

 
Існує багато легенд і версій відкриття людьми кави як напою, але майже всі 

вони називають батьківщиною кави Ефіопію. Ще до 1 ст.  мешканці провінції 
Каффа знали про властивості ягід кавового дерева надавати сил і бадьорості. 
Щоправда, у той час кавові боби не заварювали, а споживали загорнутими у 
тваринний жир. Такі енергетичні «палички» були чи не єдиним джерелом 
харчування під час довгих та виснажливих походів у пустелі. 

Близько 1 ст.  араби через Ємен привезли кавове дерево і почали його 
вирощувати на своїх землях. Саме араби почали заварювати кавові зерна у окропі і 
пити цей напій (за іншими версіями це почали робити турки). З арабських країн і 
прийшло до нас слово кава, арабською qahwa, буквально «те, що позбавляє сну». 

У єгипетських кав'ярнях розповідали арабську легенду про те, як в Ефіопії 
один пастух помітив, що кози, які поїли ягід з кавового куща, не сплять, а всю ніч 
граються, стрибають. Він розповів про це муллі, який вирішив на собі випробувати 
дію цих ягід, щоб не засипати в мечеті. Дослід вдався. 

Споживання кави швидко поширилось у арабів. Проте певний час воно було 
заборонене: у Мецці в 1511, Каїрі в 1532, але через величезну популярність напою, 
заборона була анульована. Близько 1450 р. кава з'явилася у Туреччині, де у 
Стамбулі відкрилися перші кав'ярні (різні джерела надають різні дати між 1450 та 
1560 роками). 

В Європу кава потрапила у XV ст., але вживалася лише як лікувальний засіб і 
коштувала дуже дорого. Одного разу французький король Людовик XIV отримав в 
подарунок з Амстердаму в горщику одне квітуче деревце кави. Воно було передано 
в Паризький ботанічний сад, де в теплиці через дев'ять років з важкістю і з 
великими пересторогами виростили з насіння від єдиного деревця тільки один 
сіянець (рослина потрапила туди теж з пригодами. На островах Батавії і Яві росли 
цілі плантації цих дерев, які охоронялися голандцями. Згодом, в 1723 році, капітан 
де Кліе віз із Парижу цю ж рослинку на острів Мартініку. Через два роки дерево 
зацвіло білими, такими ж, як у жасмину, але більшими квітками й дало ягоди, 
спочатку зелені, які потім почервоніли, а потім стали ліловими. З куща було 
отримано з кілограм кавових зерен. У кожній ягідці, завбільшки з вишню, 
було два зернятка кави. 

Через кілька років від цього дерева отримали цілі плантації не тільки на 
Мартініці, а й на Гваделупі і Сан-Домінго. 

В Південну Африку на плантації кавові дерева були привезені з Ефіопії. 
Капітана де Кліє призначили губернатором Гваделупи, а після смерті 

поставили йому пам'ятник у подяку за розведення кави, яка збагатила французькі 
острови.З капітана де Кліе взяли приклад інші французи. Їм вдалося, незважаючи 
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на загрозу смертної кари, вивезти потай від голландців з Сурінаму зерна кави і 
посіяти їх в Кайенні, а одне дерево перевезти в Гвіану. 

Про каву в Європі вперше дізналися від італійського лікаря Просперо Альпіні, 
який супроводжував венеціанське посольство в Єгипет і привіз звідти в 1591 році 
розповіді про каву. Він же дав перший опис кави як медичного засобу: "В одному з 
єгипетських садів бачив я дерево, що приносить насіння, усім тут відоме і вельми 
поширене: з нього араби і єгиптяни готують улюблений свій напій, який всі п'ють 
замість вина і в готелях продають так само, як у нас вино, а називають його 
«Кофа». Насіння його привозять із щасливої Аравії. Деревце схоже на бересклет, 
але тільки листки товщі, жорсткіші і вічно зелені. Настій п'ють для зміцнення 
шлунку, для збудження травлення, від завалів і пухлин печінки та селезінки ". 

Перша в Європі кав'ярня відкрилась в Італії у 1645 році, у Франції в 1657. 
Першу кав'ярню у Лондоні в 1652 році відкрив один грек. Ця кав'ярня під назвою 
«Віргонія» збереглася досі. Англійцям дуже сподобалась кава, і в 1715 у Лондоні 
нараховувалось більше 3000 кав'ярень.  

Широке поширення кави як популярного в Європі напою почалось у Відні з 
1683 і пов'язане з ім'ям українського шляхтича та козака Юрія-Франца 
Кульчицького. Під час облоги турками Відня у 1683 він, перевдягнувшись у 
турецький одяг, проніс листа про допомогу місту, за що був щиро нагороджений 
віденцями, у тому числі 300 мішками кави з турецького обозу. Перебуваючи в 
Туреччині, Юрій ознайомився із технологією приготування напою, яку вміло 
пристосував до смаків європейців – почав додавати до кави цукор. Так з'явилася 
знаменита кава по-віденськи. Згодом Юрій Кульчицький відкрив у подарованому 
йому будинку кав'ярню, де продавав порцію кави по крейцеру за філіжанку. За 
деякий час напій набув великої популярності серед віденців. Згодом, за сприяння 
підприємливого українця, в багатьох куточках міста почали діяти схожі заклади, а 
Ю. Кульчицький очолив цех продавців кави. 

Перша кав'ярня в Україні, як вважається, відкрилася у Львові 1871 року. 
Розчинна кава була  винайдена і запатентована в 1890 році новозеландцем 

Девідом Стренгом (патент № 3518). Також винахід кави (в 1901 році) приписують 
японському вченому Саторі Като (Satori Kato), який працював в Чикаго. 

Британський науковий журнал «Нью сайентист» стверджує, що розчинна кава 
була розроблена на замовлення армії. 

У 1903 р Людвіг Роселіус (Ludwig Roselius)  розробив процес видалення 
кофеїну. 

У 1906 р англійський хімік Джордж Констант Вашингтон (George Constant 
Washington), що жив в Гватемалі, розробив першу розчинну каву, придатну до 
масового випуску. У 1909 він вивів на ринок «Red E Coffee» – першу розчинну 
каву, що випускається комерційно. 

У 1938 з'явилася перша дійсно широко поширена марка розчинної кави – 
Nescafe, як результат спільних зусиль фірми Nestle і бразильського уряду, які 
вирішували проблему надлишків кави. Продукт швидко набрав популярність в 
США після Другої світової війни і потім поширився по всьому світу. 

 
11.2.2.Характеристика сировини 

 
Кава –це  невелике вічнозелене деревце заввишки до 5 метрів. Квітки білі і 

запашні. Кожне суцвіття складається з 4 квіток, але не всі вони можуть зав'язатися. 
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Квіткові бруньки знаходяться в сплячому стані до тих пір, поки не випадуть опади. 
Волога стимулює їх пробудження, і через 8-12 днів після зволоження з них 
розпускаються квіти. Після 2 днів цвітіння квітки починають в'янути, а потім 
опадають, залишивши зав'язь. За оптимальних умов через 8-9 місяців виростає плід 
– ягода майже кулястої форми. Після дозрівання вона змінює свій колір із зеленого 
на жовтий і, нарешті, червоний. У дозрілому стані ягода досягає півтора 
сантиметрів у діаметрі.   

Плід кави (рисунок 11.3) – ягода червоного кольору з різними відтінками  
кулястої  або овальної форми, що нагадує вишню, і має під шкіркою соковиту 
солодку м'якоть. 

У м'якоті плодів знаходяться дві зернини, розмішені одна до одної плоскими 
боками. Інколи в плодах розвивається замість двох зернин одна велика що має 
назву "перл-кава". її цінують значно вище за звичайну. Кожна зернина вкрита 
жовтуватою рогоподібною пергаментною оболонкою, під якою є ще тонка 
оболонка, яка зветься "ребристою". Залежно від помологічного сорту колір зерен 
може бути жовто-сірим, зелено-сірим, синьо-сірим. Довжина зернини коливається 
від 6 до 15 мм, її ширина – від 5 до 10, товщина – від 3 до 6 мм. 

 
 

 
 

Рисунок 11.3. Кавове зерно:  
1 – центральна боріздка; 2 – ендосперм; 3 – епідерміс (срібляста плівка); 4 – ендокарп;  

5 – пектиновий шар; 6 – мезокарп (плодова м'якоть); 7 – екзокарп. 
 
Кава має складний хімічний склад: зерно містить приблизно дві тисячі 

хімічних речовин, які в сукупності визначають його відмітний аромат і смак, наразі 
вивчено менше половини цих речовин. Найбільш складний аспект – їх вплив на 
організм людини – ще чекає своїх дослідників.  

Сире кавове зерно містить жири, білки, воду, мінеральні солі, різні 
водорозчинні і нерозчинні речовини.  

Прийом напою кави, що містить кофеїн, є свого роду прийомом дуже малої 
дози ліків, і може, таким чином, розглядатися як профілактичний захід, що 
стимулює та підтримує функціональну діяльність деяких життєво важливих органів 
людини. У каві різних сортів міститься різна кількість кофеїну – в середньому від 1 
до 2 відсотків.  

Кофеїн (C8H10N4O2). Це речовина без кольору і запаху, в водному розчині дає 
гіркий присмак. Кофеїн кристалізується з водних розчинів у вигляді 
кристалогідрату, що має форму тендітних шовковистих голок. Безводний кофеїн 
плавиться за температури 236,5 ºC, під час обережного нагрівання може 
переганятися. Він легко розчиняється хлороформі, метиленхлориді, ди– і 
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трихлоретилені. Водні розчини кофеїну мають нейтральну реакцію, з кислотами він 
утворює солі. Кофеїн в сирій каві знаходиться у вільному і зв'язаному з 
хлорогеновокислим калієм станах.  

Різні види кави характеризуються наступним вмістом кофеїну (% у 
перерахунку на суху речовину): аравійський – 0,6–1,2; робуста – 1,8–3; 
ліберійський – 1,–1,5.  

Кількість кофеїну в зернах в значній мірі змінюється і в залежності від сорту 
кави. Вміст кофеїну в зернах відіграє дуже важливу роль для оцінки якості 
сировини та встановленні технічних вимог на нього.    

Смажена кава відрізняється великим розмаїттям речовин. У процесі смаження 
відбуваються складні фізико-хімічні зміни, що призводять до нових фізичних 
властивостей, до часткового розкладання і утворення нових речовин, що 
обумовлюють колір, смак і аромат смажених кавових зерен.  

Під час обсмажування кавове зерно збільшується в об'ємі в 1,5 рази і втрачає 
до 18% ваги. Втрата відбувається за рахунок випаровування вологи та часткового 
розпаду органічних речовин: білків, жирів, цукрів, клітковини, органічних кислот 
та інших сполук. Кофеїн у процесі смаження змінюється незначно. Але, оскільки, 
під час обсмажування вага кави зменшується, то процентний вміст кофеїну в 
смаженій каві навіть трохи збільшується.  

Хімічні зміни в каві під час обсмажування дуже складні та недостатньо 
вивчені. До складу кафеоля (речовини, що обумовлює запах смаженої кави) 
входить більше 70 різних ароматичних речовин. Ці речовини легко летких і швидко 
окислюються киснем повітря. Внаслідок чого рекомендується або обсмажувати 
каву безпосередньо перед вживанням, або зберігати обсмажену каву нетривалий 
час у герметичних скляних або жерстяних банках.  

Речовини, що містяться в смажених зернах і зумовлюють колір, смак і аромат, 
в процесі варіння кави переходять в напій. Загальна сума розчинних речовин, що 
переходять в напій, досягає 30%, що становить приблизно 85% всіх розчинних 
речовин, що містяться в смажених зернах кави,  в напій переходить до 80% 
хлорогенової кислоти і до 90% кофеїну.  

Дубильні речовини надають кавовому напою гіркого смаку. За кількістю 
дубильних речовин лідером є кава Робуста, настій приготовлений з цього виду кави 
більш гіркий на смак, ніж з аравійської кави. . 

 Хімічний склад кави свідчить про те, що кава не тільки смаковий продукт, але 
завдяки вмісту жиру, цукру і білкових речовин має і харчові переваги. Важливе 
місце в хімічному складі кави має алкалоїд кофеїн, який надає збуджувальної і 
стимулювальної діі на організм людини. Помірне вживання в їжу кави сприяє 
підтримці бадьорого стану організму, підвищує його працездатність, поліпшує 
загальний обмін речовин.  

Сорти кави. З великої кількості видів (їх відомо близько 50) кавових дерев 
одержали промислове розповсюдження тільки три: аравійська Coffea arabica, 
ліберійська Coffea Liberica і робуста Coffea robysta, що в перекладі з латині 
тлумачать як "стійкий". 

Сорти ліберійського кавового дерева і робусти в насадженнях займають 
незначне місце. Ліберійське кавове дерево, в основному, вирощують на західному 
узбережжі Африки – Ліберії, Конго, Анголі, Гані. Робусту, в основному, 
культивують на Цейлоні, півдні Китаю, в Індонезії. 
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Ліберійська кавова зернина за зовнішніми ознаками схожа з аравійською, але 
утворює більш грубий кавовий настій з більш різкими смаком і ароматом. 

Робуста має багато різновидів і тому якість кави цього виду коливається в 
значних межах – від "низької" до "доброї". Плоди кави збирають до трьох разів за 
рік в той час, коли вони досягають необхідної зрілості, яка збігається з набуттям 
максимального розміру кавового зерна. Врожайність одного дерева досягає 10 кг 
(до 3 кг сирих зернин). Зібрані плоди на плантаціях очищують від м'якоті, 
пергаментної ї сріблястої оболонок сухим або мокрим способом. 

 Оброблення зерен кави. За мокрим способом, який використовується 
частіше, ніж сухий, зерна відокремлюють від м'якоті механічним шляхом на 
спеціальних валкових установках. 

Очищені від основної маси м'якоті зерна піддають 2–3-денному бродінню 
(ферментації). Після такої обробки решта м'якоті легко змивається водою. Потім 
зерна просушують до вологості 10–12%, звільнюють від оболонок, а готову 
сировину піддають сортуванню і направляють на зберігання. 

Мокрим способом обробляють тільки кращі помольні сорти. Кава мокрої 
обробки більше цінується на світовому ринку за її тонкий смак, адже у даному 
випадку процес ферментації краще контролюється. 

Сухим способом плоди сушать на сонці або в сушарках; механічним шляхом 
видаляють суху м'якоть і оболонку; сортують за розміром і пакують. 

Перед реалізацією кавові зерна піддають остаточному обробленню, яке 
включає видалення з борозенки залишків сріблястої оболонки, а також полірування 
зерна. Завдяки обробленню отримують чисте, гладеньке і блискуче зерно. 

Добре висушені зерна кави пакують в мішки, в яких їх зберігають і 
експортують.. 

Під час довготривалого зберігання важливо не допускати коливань 
температури і зволоження зерен кави. Потрібно підтримувати температуру на рівні 
10°С, а відносну вологість повітря на рівні 70%, що забезпечує рівень вологості 
зерна 12% (на 2% нижче допустимої вологості). Підвищення вологості зерен кави 
понад 14% призводить до швидкої втрати якості продукції –  зерна набувають 
тухлого, а інколи й пліснявого запаху, які не зникають навіть під час їх 
обсмажування. 

Сирий готовий продукт зберігають залежно від помольного сорту від 2 до 10 
років в місцях виробництва. Відомо, що аравійські зерна кави, вирощені в Ємені, 
стають найбільш високоякісними після 3 років зберігання, в той час як деякі 
бразильські сорти – після 10 років. 

Слід відзначити, що в період зберігання відбувається дуже повільна 
ферментація (дозрівання) зерен кави, що проявляється в зникненні трав'яного 
присмаку, підвищенні екстрактивності і посиленні кавового аромату. 
         Оцінючи якість сирої кави за основу мають бути взяті наступні вимоги: 
кількість вологи і екстрактивних речовин, кофеїну, органічних і мінеральних 
домішок, загальну зольність, зовнішній вигляд, колір і запах кавових зерен, смак і 
аромат напою, наявність недоброякісних зерен і кількість дефектів.  
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11.2.3. Стадії технологічного процесу виробництва смаженої кави 
 

Стадії технологічного процесу виробництва смаженої кави: 
 

– Приймання і сепарація сировини; 
– Обсмажування; 
– Помел (для виготовлення меленої кави); 
– Просіювання обсмаженого напівфабрикату; 
– Змішування компонентів; 
– Пакування 

 
Фабричне обсмажування сирих зерен кави викликають зміни в хімічному 

складі сировини. Зерна сирої кави не мають аромату готового продукту, 
відрізняються сильним терпким смаком, важко подрібнюються, під час варіння не 
набухають і не розварюються. 

Для надання сирим зернам кави необхідних смакових і ароматичних 
властивостей перед споживанням їх обсмажують за температури 180–220°С 
протягом 15–30 хв. Дуже важливо, щоб обсмажування було рівномірним і 
забарвлення зерен мало однаковий відтінок. 

Інтенсивність обсмажування визначається смаковими перевагами споживача. В 
Україні каву обсмажують до брунатного кольору, в Туреччині – до дуже темного, а 
в США – до світло-брунатного. 

Під час обсмажування в кавових зернах відбуваються складні фізико-хімічні 
зміни, внаслідок чого утворюється велика кількість нових ароматичних і смакових 
речовин; в 1,3-1,5 рази збільшується об'єм зерен. Спостерігаються значні втрати 
маси – від 13 до 21%. Половина з цих втрат – за рахунок випаровування води, 
решта – є наслідком розкладання органічних сполук, які входять до складу зерен 
кави, і утворення летких речовин. Під час обсмажування утворюється складна 
суміш летких ароматичних сполук, яка називається кафеолем. Вона забезпечує 
характерний приємний аромат кавового напою. 

До складу кафеолю входять понад 400 різноманітних сполук, серед яких 
найбільшу частину складають метиловий спирт, оцтова кислота, піридин 
ацетальдегід, оксіметилфурфурол, ацетол, ацетон, мальтол, феноли тощо, більшість 
з яких є продуктами розпаду білків, цукрів, жиру, пентозанів сирих зерен кави. 

Припускають, що в утворенні аромату і смаку кави велике значення має 
алкалоїд тригонеллін, присутній в зернах. Під час обсмажування ця речовина 
розпадається з утворенням піридину. Тригонеллін, продукти карамелізації цукрів і 
кодеїн надають кавовому напою гіркоти, а хлорогенова кислота – терпкого смаку. 
Продукти карамелізації і меланоїдиноутворення надають настою кави брунатного 
кольору. 

    Початкові стадії технологічного процесу виробництва кавових продуктів 
виконуються за допомогою комплексів обладнання для зберігання, 
транспортування і підготовки до виробництва кави. 

Для зберігання сирої кави використовують бункери. На невеликих 
підприємствах для транспортування кавових зерен використовують завантажувачі, 
ланцюгові і гвинтові транспортери. На великих підприємствах використовують 
системи пневматичного транспортування зерен. 
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Підготовку сировини за допомогою просіювачів, сепараторів, магнітних 
уловлювачів і допоміжного обладнання. 

Провідний комплекс лінії складається із обсмажувальних апаратів, 
грануляторів, просіювачів. 

Завершальний комплекс обладнання лінії включає змішувально-дозувальні 
станції для дозування і змішування рецептурних компонентів, фасувальні машини і 
обладання експедицій та складів готової продукції. 

 
11.2.4. Машинно-апаратурна схема виробництва смаженої кави 

 
 Кожний вид кавової сировини засипають (рисунок 11.4) із мішків в бункер, 

подають ковшовим елеватором на автоматичні ваги, зважують і накопичують 
пневмотранспортом низького тиску у вібраційний сепаратор, видаляють домішки 
шляхом аспірації, просіювання і пропускання через магніти, легкі домішки (пил) 
відділяють вентилятором і осаджують в циклонах. Сепаратор  має штамповані 
металеві сита з отворами наступних розмірів (в мм): уловлювач з овальними 
отворамими 9х16 чи 13х16, сортувальне (прохідне з ромбовими отворами) 10х17, 
сходове проволочне сито з квадратними отворами 2х6 чи 1.5х20. 

 

 
Рисунок 11.4. Машинно-апаратурна схема лінії виробництва смаженої кави: 

1 – вібраційний сепаратор; 2 – бункер;  3 – обсмажувальний барабан;  4 – охолоджувальна 
чаша;  5 – бункер для обсмаженої кави;  6 – пакувальна машина; 7 – гранулятор;  
8 – обсмажувальний апарат;  9 – стрічковий транспортер;  10 – валковий верстат;   
11 – розсів;  12 – змішувач;  13 – фасувальний автомат;  14 – пакувальна машина. 

 
Сира кава із сепаратора транспортується пневмотранспортом високого тиску  

за рахунок потоку очищеного повітря в чотирьох чи шестисекційний бункер, 
завантаження секції бункера фіксується датчиком. 

Перед сепарацією наступного виду кави попередній вид повинен бути 
повністю завантажений у відповідну секцію,  після закінчення роботи сепаратора 
збираються відходи із приймальних пунктів і очищуються магніти. 
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Очищені зерна кави обсмажують в обсмажувальному барабані і 
охолоджуються в охолоджувальних чашах. 

Обсмаження кожного виду кави а також цикорію виконують нарізно. 
Обсмаження кави  є  пірогенним процессом, в результаті  якого одні речовини 

руйнуються, інші утворюються знову. В кавових зернах відбуваються значні 
хімічні зміни. Зерна збільшуються в об'ємі, маса їх зменшується в результаті 
випаровування вологи і розкладання цукрів, клейковини і других компонентів,що 
містяться в зерні в наслідок високих температур обсмажування. Цукор застигає, 
утворює карамель – речовина, яка надає зернам кави коричневого кольору. Від 
ступення обсмаження залежить кількість накопичення карамелі, і відповідно,  
інтенсивність забарвлення зерен. 

Рівномірно обсмажена сировина є важливим фактором для отримання 
продукту з хорошим смаком, кольором і ароматом. Режим обсмаження регулюють, 
і оптимальий ступінь  обсмаженного напівфабрикату встановлюють за досягненням 
обсмаженою кавою рН  4.0, цикорієм – 4.6–4.8. 

Незадовго до закінчення обсмаження каву зволожують до 4%, для чого 
всередині барабану спеціальним пристроєм  розпилюється вода. Кількість води для 
зволоження кави становить 8–10% від маси сировини. 

Зволоження кави після обсмаження безпосередньо в обсмажувальному 
барабані, здійснюється також автоматично за заданою програмою, та має на меті 
підвищити вологість продукту для більш швидшого охолодження, запобігти 
згорянню дрібної фракції і зменшити вміст пилеподібної фракції за наступного 
розмелювання. 

Охолодженні зерна кави збирають в бункер  по секціям в залежності від сорту і 
виду. 

Зерна кави в цілому вигляді пакують в пакети чи металеві банки на машина. 
Для виготовлення меленої кави обсмажене зерно розмелюють на грануляторі   за 
видами кави або у вигляді сумішей. 

Гранулятор  складається з п'яти валків, три з яких попередньо подрібнюють 
каву, а два доводять частинки продукту до потрібних розмірів. 

Сушений  цикорій, який подається  на виробництво інспектують і обсмажують 
в обсмажувальних апаратах, охолоджують в охолоджувальних барабанах цих же 
апаратів, після того інспектують на стрічкових транспортерах, розмелюють на 
валковому верстаті  і розсіюють на розсіві. Продукти розмелювання кави і цикорію 
змішують у співвідношенні 4:1 в змішувачі, суміш фасується на машині. Якщо 
випускають каву без цикорію, його після гранулятора відразу направляють  на 
фасувальний автомат. Розфасована  в пачки чи банки кава запаковується в коробки 
на машині4. 

 
11.2.5. Стадії виробництва розчинної кави 

 
Розчинна кава – це екстракт натуральної кави. Розчинну каву випускають 3-х 

видів – залежно від технології виробництва: 
– порошкова (спрей) 
– гранульована (агломерат) 
– сублімована («фриз-драйд»).  

Принципова технологічна схема виробництва розчинної кави представлена на 
рисунку 11.5.  
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Рисунок 11.5. Принципова технологічна схема виробництва розчинної кави 
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Порошкова кава. Найдешевший спосіб виробництва розчинної кави – це 
виробництво порошку. Сира кава проходить очищення, після чого її обсмажують. 
Потім зерна подрібнюють до часток розміром 1,5–2 мм.  

Наступна технологічна операція – екстракція розчинних речовин гарячою 
водою під тиском. Для цього дрібнорозмелену каву обробляють 3–4 години 
гарячою водою під тиском 1,5 МПа. Після охолодження отриманий екстракт 
фільтрують, видаляють нерозчинні й смолисті речовини і сушать гарячим повітрям. 
Потім отриману порошкоподібну масу охолоджують. 

 
Агломерована розчинна кава. Агломерована розчинна кава – кава в 

гранулах. 
Агломерація (від латинського agglomero – «приєдную, нагромаджую»)   
Гранульована кава –   кава збита в дрібні грудочки парою. Виробничий цикл 

майже не відрізняється від виробництва порошку. Різниця тільки в останньому 
етапі, коли порошок збивають у гранули парою, змінюється  молекулярна 
структура зерна і здійснюється шкідливий вплив на аромат і смак кави. 

 
Сублімована розчинна кава «фриз-драйд». Сублімація (від латинського 

sublimatio – «піднесення») – зневоднення, висушування заморожених продуктів під 
вакуумом за низького тиску. Сублімаційна сушка зберігає основні біологічні якості 
матеріалу, тому що при цьому кисень повітря не окислюється й не змінює об'єм 
продукту. Сублімація дозволяє одержувати продукти високої якості, що 
наближаються за органолептичними показниками до свіжих. 

Це самий новий метод виробництва розчинної кави. Він самий дорогий, але 
дозволяє максимально зберігати всі вихідні властивості натуральної кави. 

Суть його виробництва полягає в тому, що кавовий відвар заморожують за  
дуже низьких температурах. У результаті утворюються льодові кристали. Ці 
кристали знезводнюють під вакуумом – саме завдяки цьому в каві зберігаються 
натуральні корисні речовини. Така кава має більш тонкий смак і аромат. 
Знезводнену масу розбивають – у результаті одержують кристали нерівної форми, 
які ми і бачимо в кавових баночках.  Ця технологія дозволяє максимально зберегти 
й передати смакові особливості натуральної кави.. 

Технологія «фриз-драйд» зробила революцію у виробництві і збільшила 
споживання розчинної кави. Вона відкрила нову якість продукту для споживача й 
змінила ринок кави в цілому. 

Відмінною рисою цього процесу виготовлення розчинної кави є збереження в 
сублімованому – висушеному – продукті більшості його вихідних характеристик. 

Насамперед зберігається його природний аромат, а також смакові відмінності і 
колір.  

Сушіння заморожуванням – процес «фриз-драйд»  – це видалення замороженої 
вологи із глибоко замороженого продукту, що відбувається в умовах високого 
вакууму й за температури значно нижче точки замерзання. 

Процес виробництва кави під назвою «сушіння заморожуванням», або «фриз-
драйд», складається з наступних етапів. Спочатку концентрований екстракт кави 
охолоджують і спінюють відповідно до вимог по густині і кольору кінцевого 
продукту.Потім охолоджений і спінений екстракт заморожують – він 
перетворюється у твердий лід – на спеціальній транспортерній стрічці. 
Заморожування забезпечується прогоном повітря низької температури. Після цього 



 445 

іде грануляція – лід проходить процес гранулювання (дроблення). Розмір гранул 
регулюють залежно від вимог до кінцевого продукту. Гранули поміщають на 
спеціальні таці.  

Наступний етап – «фриз-драйинг» – холодне сушіння. Таці з гранулами 
замороженого екстракту подають у ємність, де забезпечують вакуум. Посудина 
являє собою горизонтально розташований циліндр з вбудованими випарними 
конденсаторами. Усередині циліндра розміщають транспортер для таць і систему 
нагрівальних елементів. Система нагрівальних елементів може бути радіаційного 
типу – тепло передається продукту шляхом випромінювання. Другий тип – 
контактний. В системі контактного типу тепло від нагрівальних елементів 
передається за безпосереднього контакту з продуктом. 

На останньому етапі готовий продукт – розчинну каву – виводять із вакуумної 
камери шляхом спорожнювання таць. «Фриз-драйд» кава через лійку надходить у 
спеціальний бункер для короткочасного зберігання. Після цього кава готова до 
розфасовки в банки. 

 
11.2.6. Машинно-апаратурна схема виробництва розчинної кави 

 
Машинно-апаратурна схема виробництва розчинної кави наведена на рисунку 

11.7. 
Кожна партія сирих зерен кави зважується на автоматичних вагах порціями по 

20кг і пневмотранспортом низького тиску по трубопроводах 1 подається у 
вібраційний сепаратор, де відділяються  сторонні домішки шляхом аспірації, 
просіювання і пропускання через магніт, кава обробляється окремо за видами і 
сортами. Після чого зерна пневмотранспортом високого тиску по трубопроводах 
через циклон-розвантажувач  направляють на чотирьох- і шести секційний бункер  
для зберігання різних видів і сортів кави. 

Звідти зерна кави надходять на ваги, які зважують  каву, що надходить з різних 
секцій бункера, і далі – в обсмажувальний барабан. 

Тривалість обсмажування однієї порції кави (240–300 кг) становить 13–18 хв. 
за температури 180–215 °С в апараті типу «Пробат». Обсмажену каву зволожують 
безпосередньо в обсмажувальному барабані, доводячи вологість до 5–7%, щоб 
уникнути утворення дрібних частинок під   час помелу. Для цього до кінця 
обсмажування в барабан протягом 50 с подають 20 л води і закривають вихід 
димових газом. Це зменшує дезодорацію кави і знижує втрати ароматичних 
речовин. Кислотність обсмаженої кави повинна складати 5,2–5,4 рН, а вміст 
екстрактивних речовин для кави I сорту не менше 25%, для кави II сорту – 27,5%.  

Потім обсмажену каву охолоджують в охолоджувальній чаші  і через 
каменевідбірник  і ваги 0 пневмотранспортом високого тиску по трубопроводу 
направляють з розвантаженням в циклоні-осаджувачі  в бункер, призначений для 
зберігання смаженої кави. Звідси обсмажені зерна надходять на гранулятор, де їх 
подрібнюють, перетворюючи в крупку. 

 



 446 

 
 

Рисунок 11.7. Машинно-апаратурна схема  виробництва розчинної кави: 
1 – трубопроводи  пневмотранспорту низького тиску; 2 – вібраційний сепаратор; 

3 – трубопроводи пневмотранспорту високого тиску; 4 – циклон-розвантажувач;  5 – бункер  
для зберігання різних видів і сортів кави; 6 – ваги;  7 –  обсмажувальний барабан;   

8 -охолоджувальна чаша;  11 – трубопровід пневмотранспорту високого тиску;   
12 – циклон-осаджувач;   13 – бункер для зберігання смаженої кави; 14 – гранулятор;   

15 – ковшовий елеватор;  16 – бункер;  17 – вібраційний  транспортер;  19 – екстракційні 
батареї; 20 – установка для пом’якшення води;  21 –  пластинчастий фільтр;  

22 – охолоджувач;   23 – змішувальний бак;  24 – насос;  25 – ваговий збірник;   27 – танк 
накопичувач;  28 –  фільтр;   29 – живильний насос   високого тиску; 30 – ресивер;   

31 – сушильна вежа;  32 – вібросито;   33  – віброохолоджувач;   34 – контейнер; 35 –  ваги;  
38 – закатувальна машина. 

 
Важливе значення має розмір гранул подрібнених зерен. Відомо що швидкість 

процесу екстракції обернено пропорційна розміру частинок, вона зменшується за їх 
збільшення. Але значне зменшення розміру часток призводить до погіршення 
змочування  і умов фільтрації екстракту. Оптимальний розмір частин розмелених 
зерен залежить від типу екстракційного обладнання.  

Крупку гранульованої кави ковшовим елеватором  завантажують в бункер, а 
звідти вібраційним транспортером  через ваги  екстрактори екстракційні батареї, де 
з метою отримання екстракту каву обробляють гарячою водою, перед тим 
пом’якшеною на установці, яка складається іонізуючого баку і сатуратора. Для 
очищення воду обробляють  сіллю. Жорсткість води після обробки сіллю не 
повинна бути більшою 0.35мг-єкв/л. 

Екстракційна установка  складається з шести екстракторів зі змінними  
трубчатими фільтрами з отворами діаметром 1.0–1.5мм, шести проміжних 
теплообмінників із змійовиками, в яких проходить екстракт, зовні обігрівається  
парою Повний цикл екстракції триває 7–8 годин. За цей час через кожний 
екстрактор проходить  3500–4000л води. В екстрактор закладають по 165 кг 
гранульованої кави. Співвідношення кави і води в екстракторі таким чином складає 
1:20–1:25, що є оптимальним. Екстракт на батареї відбирають зі вмістом 27–28% 
сухих речовин. Отриманий екстракт через пластинчастий фільтр  і охолоджувач  
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перекачують в змішувальний бак, де змішують з порошком розчинної кави, 
доводячи вміст сухих речовин  в продукті до 30%. Із баку насосом  перекачують 
екстракт кави в ваговий збірник  звідти насосом в танк накопичувач. 

Далі екстракт фільтрують через фільтр  і живильним насосом   високого тиску 
через ресивер  подають в сушильну башню. Кавовий екстракт сушать на 
розпилювальній сушарці з розпиленням продукту форсункою. 

Розпилений  екстракт зустрічається з потоком гарячого повітря, яке подається 
зверху вентилятором, і швидко висихає. Температура повітря на вході в сушильну 
башню 230–280 ºС, на виході із сушильної вежі не більше 105–115. 

Отриманий сухий екстракт кави із сушильної вежі вивантажують на вібросито  
із нього через віброохолоджувач  – в контейнер. Контейнери зважують на вагах. 
Контейнери з порошком розчиної кави подають до завантажувального бункера  
фасувальної машини, де готовий продукт фасують по 100 чи 50 г в металеві банки. 
Для закатування днищ  банок використовують  закатувальну машину. 

 
 
 

Питання для самоперевірки 
 

1. Характеристика сировини для виробництва вівсяних пластівців.  
2. Стадії виробництва вівсяних пластівців. 
3. Машинно-апаратурна схема виробництва вівсяних пластівців  
4. Характеристика сировини  для виробництва кави. 
5. Стадії технологічного процесу виробництва смаженої кави. 
6. Машинно-апаратурна схема виробництва смаженої кави. 
7. Стадії виробництва розчинної кави. Принципова технологічна схема 

виробництва розчинної кави 
8. Машинно-апаратурна схема виробництва розчинної кави. 
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