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СПОСІБ ТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ 

(57) Формула корисно"
і 

моделі: 

Спосіб теплового оброблення ковбасних виробів, що включає процеси копчення та сушіння ковбасних виробів, 
який відрізняється тим, що копчення і сушіння проводять одночасно в двох секціях одніє"і термокамери при 
пульсаційній подачі димоповітряно"і і повітряно"і сумішей зі швидкістю 0,2 ... 0,4 м/с, при температурі копчення 
16 ... 24 °С, відносній вологості 79 ... 92 % протягом 3-х діб, при копченні тривалість циклу пульсаційної подачі 
димоповітряно"і суміші складає 60 ... 90 хв. з інтервалом 60 ... 90 хв., а при температурі сушіння 11 ... 13 °С 
тривалість циклів подачі повітряної суміші в першому періоді сушіння складає 60 ... 90 хв. з інтервалом 4 ... 5 
годин і відносній вологості повітря 80 ... 90 %; в другому періоді сушіння тривалість циклу складає 90 ... 120 хв. з 
інтервалом 4 ... 5 годин і відносній вологості 70 ... 80 %; в третьому періоді сушіння повітряна суміш подається 
постійно з відносною вологістю 55 .... 70 %. 
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Державне підприємство 
« Український інститут інтелектуальної власності» 

Ук патент 

Оригіналом цього документа є електронний документ з відповідними 
реквізитами, у тому числі з накладеним електронним цифровим підписом 
уповноваженої особи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та 
сформованою позначкою часу. 

Ідентифікатор електронного документа 3268230418. 

Для отримання оригіналу документа необхідно: 

1. Зайти до ІДС «Стан діловодства за заявками на винаходи та корисні
моделі», яка розташована на сторінці http://base.uipv.org/searchlnvStat/. 

2. Виконати пошук за номером заявки.

З. У розділі «Документи Укрпатенту» поруч з реєстраційним номером 
документа натиснути кнопку «Завантажити оригінал» та ввести ідентифікатор 

електронного документа. 

Ідентичний за документарною інформацією та реквізитами паперовий 
примірник цього документа містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті 

металевими люверсами. 

Уповноважена особа Укрпатенту І.Є. Матусевич 

25.04.2018 
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(54) СПОСІБ ТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ

(57) Реферат:

Спосіб теплового оброблення ковбасних виробів включає процеси копчення та сушіння 
ковбасних виробів, причому копчення і сушіння проводять одночасно в двох секціях однієї 
термокамери при пульсаційній подачі димоповітряної і повітряної сумішей зі швидкістю 0,2 ... 0,4 
м/с, при температурі копчення 16 ... 24 °С, відносній вологості 79 ... 92 % протягом 3-х діб, при 
копченні тривалість циклу пульсаційної подачі димоповітряної суміші складає 60 ... 90 хв. з 
інтервалом 60 ... 90 хв., а при температурі сушіння 11 ... 1 З 0С тривалість циклів подачі повітряної 
суміші в першому періоді сушіння складає 60 ... 90 хв. з інтервалом 4 ... 5 годин і відносній 
вологості повітря 80 ... 90 %; в другому періоді сушіння тривалість циклу складає 90 ... 120 хв. з 
інтервалом 4 ... 5 годин і відносній вологості 70 ... 80 %; в третьому періоді сушіння повітряна 
суміш подається постійно з відносною вологістю 55 .... 70 % . 
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Корисна модель належить до м'ясопереробної промисловості і може бути використана при 
виробництві м'ясопродуктів, в тому числі ковбасних виробів. 

Відомий традиційний спосіб для проведення теплового оброблення ковбасних виробів, у 
якому після осадження ковбасні вироби піддають копченню димом від спалювання дерев'яної 

5 сировини 2 ... З доби при температурі 18 ... 22 °С, після копчення ковбасу сушать на ві шалах в 
сушарках зального типу при температурі 10 ... 12 °С і відносній вологості повітря 75 % (Лаврова 
Л.П., Крь1лова В.В. Технология колбаснь1х изделий / М.: Пищевая промь1шленность, 1975. - С. 
145-182).

Недоліком даного способу є значні втрати ваги ковбасних виробів при даній температурі
1 о оброблення та нестабільність розподілу кольороутворення оболонки виробу. Це приводить до 

зниження інтенсивності процесу теплообміну та як наслідок погіршення якості продукції. 
Зазначені недоліки найбільш помітно проявляються при обробленні продукції в режимах 
копчення та сушіння. 

В основу корисної моделі поставлена задача інтенсифікації процесу теплового оброблення 
15 ковбасних виробів за рахунок створення безперервності процесу, поліпшення їх якості та 

зниження енерговитрат. 
Поставлена задача вирішується тим, що спосіб теплового оброблення ковбасних виробів, 

що включає процеси копчення та сушіння ковбасних виробів, які проводять одночасно в двох 
секціях однієї термокамери при пульсаційній подачі димоповітряної і повітряної сумішей зі 

20 швидкістю 0,2 ... 0,4 м/с при температурі копчення 16 ... 24 °С, відносній вологості 79 ... 92 % 
протягом 3-х діб, при копченні тривалість циклу пульсаційної подачі димоповітряної суміші 
складає 60 ... 90 хв. з інтервалом 60 ... 90 хв., а при температурі сушіння 11 ... 13 °С тривалість 
циклів подачі повітряної суміші в першому періоді сушіння складає 60 ... 90 хв. з інтервалом 4 ... 5 
годин і відносній вологості повітря 80 ... 90 %; в другому періоді сушіння тривалість циклу 

25 складає 90 ... 120 хв. з інтервалом 4 ... 5 годин і відносній вологості 70 ... 80 %; в третьому періоді 
сушіння повітряна суміш подається постійно з відносною вологістю 55 ... 70 %.

Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним 
результатом полягає в наступному. 

З метою створення безперервності процесу, зниження енерговитрат та підвищення 
зо продуктивності термокамери, копчення та сушіння проводять одночасно в двох секціях однієї 

термокамери, при цьому тривалість циклу пульсаційної подачі димоповітряної суміші складає 
60 ... 90 хв. з інтервалом 60 ... 90 хв., а тривалість циклів подачі повітряної суміші в першому 
періоді сушіння складає 60 ... 90 хв. з інтервалом 4 ... 5 годин і відносною вологістю повітря 
80 ... 90 %; в другому періоді сушіння тривалість циклу складає 90 ... 120 хв. з інтервалом 4 ... 5 

35 годин і відносною вологістю 70 ... 80 %, в третьому періоді сушіння повітряна суміш подається 
постійно з відносною вологістю 55 ... 70 %. 

Проведення процесу копчення зі швидкістю 0,2 ... 0,4 м/с, температурі димоповітряної суміші 
16 ... 24 °С і відносній вологості 79 ... 92 % є оптимальним, що обумовлює інтенсифікацію 
процесу, рівномірне кольороутворення, так як складові частинки диму повільно проникають в 

40 фарш (товщину) продукту та спостерігаються значні втрати вологи (1 О ... 20 %).
Проведення процесу копчення при температурі димоповітряного середовища менше 16 °С 

призводить до збільшення тривалості процесу, а при температурах більше ніж 24 °С 
збільшуються втрати ваги виробу, швидкість димоповітряної суміші 0,2 ... 0,4 м/с забезпечує 
рівномірність втрати вологи по шарах продукту і інтенсифікує процес оброблення. 

45 Ведення процесу сушіння в три періоди. з заданими параметрами сприяє умовам 
оптимального теплового впливу на продукт в зонах найбільшої втрати вологи. 

Спосіб здійснюється наступним чином. 
Підготовані м'ясні ,вироби після шприцювання і в'язки батонів розташовують на рамах і 

піддають осадці (дозріванню) протягом 5 ... 7 діб при температурі 2" .4 °С і відносній вологості 
50 повітря 85 ... 90 %. Згодом їх розташовуют� в термокамері та оброблюють п2отягом 3-х діб 

копченням димом від дерев'яної сировини твердих листяних порід при температурі 16 ... 24 °С і 
відносній вологості повітря 79 ... 92 %. Димоповітряну суміш подають пульсаційно зі швидкістю 
0,2 ... 0,4 м/с, тривалість циклу пульсаційної подачі димоповітряної суміші 60 ... 90 хв. i •
інтервалом 60 ... 90 хв. 

55 Після копчення ковбасні вироби сушать в другій секції термокамери при температурі 
11 ... 13 °С, тривалість циклів подачі повітряної суміші в першому періоді сушіння складає 60 ... 90 
хв. з інтервалом 4 ... 5 годин і відносній вологості повітря 80 ... 90 %

., 
в другому періоді сушіння 

тривалість циклу складає 90 ... 120 хв. з інтервалом 4 ... 5 годин і відносній вологості 70 ... 80 %, в 
третьому періоді сушіння суміш подається посtійно з відносною вологістю 55 ... 70 %. Тривалість 

60 сушіння складає 24 .... 27 діб. 
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Технічний результат запропонованого способу проведення теплового оброблення 
ковбасних виробів одночасно в двох секціях однієї. термокамери з пульсаційною подачею 
димоповітряної та повітряної суттєво обумовлює інтенсифікацію процесу, рівномірне 
кольороутворення та втрати вологи по шарах продукту, що призводить до безперервності 

5 процесу, поліпшення якості ковбасних виробів та зниження енерговитрат. 

ФОРМУЛА КОРИСНОJ МОДЕЛІ 

Спосіб теплового оброблення ковбасних виробів, що включає процеси копчення та сушіння 
10 ковбасних виробів, який відрізняється тим, що копчення і сушіння проводять одночасно в двох 

секціях однієї термокамери при пульсаційній подачі димоповітряної і повітряної сумішей зі 
швидкістю 0,2 ... 0,4 м/с, при температурі копчення 16 ... 24 °С, відносній вологості 79 ... 92 % 
протягом 3-х діб, при копченні тривалість циклу пульсаційної подачі димоповітряної суміші 
складає 60 ... 90 хв. з інтервалом 60 ... 90 хв., а при температурі сушіння 11 ... 1 З 0С тривалість 

15 циклів подачі повітряної суміші в першому періоді сушіння складає 60 ... 90 хв. з інтервалом 4 ... 5 
годин і відносній вологості повітря 80 ... 90 %; в другому періоді сушіння тривалість циклу 
складає 90 ... 120 хв. з інтервалом 4 ... 5 годин і відносній вологості 70 ... 80 %; в третьому періоді 
сушіння повітряна суміш подається постійно з відносною вологістю 55 .... 70 %. 

20 

Комп'ютерна верстка А. Крулевський 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі Укра'fни, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна 

ДП "Український інститут інтелектуальнWf власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ - 42, 01601 
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