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Роман Мукоїд, Владислав Ковбич
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Вступ. Властивості використовуваної води на різних підприємствах різні. Всі виробничі 
води представляють собою розчини солей та газів, які мають на зерно різний вплив. 
Проникнення води у зерно залежить від її сольового складу.

Матеріали і методи. Теоретичні дослідження способів підготовки води для 
пророщування ячменю.

Результати. На більшості солодових заводів якість використовуваної на технологічні 
потреби води, особливо за вмістом солей жорсткості заліза і значенням pH, не є оптимальним, 
що викликає необхідність застосування різних способів водопідготовки: реагентного 
іоннообмінного, електродіалізного і мембранного, заснованого на принципі зворотного 
осмосу.

Іонообмінний спосіб. При цьому способі для обробки води використовують іоніти. З 
метою пом'якшення води використвують Н- і На-катіоніти, у яких катіони натрію, а також 
водню обмінюються на катіони кальцію та магнію солей твердості. Рекомендований для вод з 
солевмістом до 1,5 г/дм3, оскільки витрата реагентів на регенерацію іонообмінних смол істотно 
зростає із збільшенням солевмісту вихідної води. При вмісті солей 1,5-10 г/ дм3 економічно 
виправданий електродіалізний.

Спосіб електродіалізу водопідготовки дозволяє отримати воду, що задовольняє вимогам 
солодового виробництва. Недоліком установок ЕДО є необхідність періодичної заміни 
дорогих мембран і невисока продуктивність. Спосіб дозволяє обробляти воду з різним 
солевмістом. Цей спосіб водопідготовки дає змогу знизти її лужність у 2-3, твердість -  у 2,5-3 
рази, pH -  0,5-1,5 і видалити небажані домішки.

Мембранний спосіб водопідготовки дозволяє отримувати воду для технологічних потреб 
необхідної якості при будь-якому початковому солевмісті Перевагами способу є 
безреагентність, мінімальний вміст солей в стічних водах і ефективне видалення органічних 
речовин. До недоліків відноситься необхідність попередньої очистки від механічних домішок.

Фізичний спосіб. Технологічні властивості води можуть бути радикально змінені не лише 
шляхом регулювання хімічного складу, але і шляхом часткової зміни її молекулярної 
структури. Цих змін можна добитися, наприклад, за допомогою електрофізичних дій на воду 
магнітних і ультраакустичних полів.

Електрохімічний спосіб передбачає обробку води для встановлення оптимального іонного 
складу. Застосування електрохімічних активованої води забезпечує також високоякісну 
відмивання і стерилізацію будь-якого обладнання з гарантією відсутності на його поверхні 
мікроорганізмів будь-яких видів.

Висновки. Найбільш оптимальним способом є використання електрохімічно активованої 
води з встановленим іонним складом. У створеному католітом лужному середовищі гіркі 
речовини оболонки ячменю, що додають неприємну гіркоту пива, вилуговуються, 
прискорюється вологоперенесення поживних речовин всередині зерна, що призводить до 
прискорення біохімічних процесів, збільшення його пророщуванності.

В результаті рівномірна гідратація ендосперму сприяє швидкому накопиченню всіх видів 
ферментів, легко розчиняють ендосперм і крохмальні зерна ячменю, енергія проростання 
збільшується на 5-7%, а тривалість замочування скорочується на 12-24 год, процес ферментації 
прискорюється в 2-3 рази, а якість ферментованого солоду збільшується, підвищуючи 
екстрактивність готового солоду на 0-1,0%.

26. Способи оброблення води для пророщування солоду
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