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9.2.3. Принципові технологічні процеси. Недоліки та переваги 

Технологія хлібопекарного виробництва 

 

Принципова технологічна схема хлібопекарного виробництва наведена на мал. 9.2.1. Помел зерна 
та отримання з нього борошна – це складний технологічний процес, який відбувається на 
сучасних мелькомбінатах. Помел складається з двох етапів: підготовка зерна до помелу і сам 
процес помелу. Помел складається з двох операцій: помел зерна (дроблення) та просіювання 
продуктів помелу. Помели бувають: низькі повторювальні (прості) та високі (сортові). При 
простому отримують борошно одразу, а при сортовому – спочатку крупку, а потім борошно. З 
зерна пшениці виробляють хлібопекарне борошно п’яти сортів: крупчатку, вищого, першого і 
другого сортів та обойну; з зерна жита – трьох сортів: сіяну, обдирну та обойну. Також суміш 
пшениці та жита – пшенично-житнє борошно (співвідношення 70% і 30%) та житньо-пшеничне 
(60% і 40%). 

Приготування тіста виконується згідно з рецептурою. Тривалість замісу – 5-8 хвилин. Бродіння 
тіста – це період часу з замісу до поділу на куски. Для приготування тіста зараз використовуються 
тістоприготувальні агрегати. Поділ тіста включає в себе ділення тіста на куски, округлення, 
попередній вистій, формування тістових заготовок та заключний вистій. Ділення тіста на куски 
необхідне для отримання певної маси хліба. Відхилення не повинно перевищувати 1,5%. 
Округлення потрібне для надання шматкам тіста кулеподібної форми. Попередній вистій – це 
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процес лежання кусків (5-8 хвилин), щоб послабити внутрішні напруження. Формування 
заготовок – це надання певної форми виробу. Заключний вистій – бродіння тіста для поповнення 
діоксиду вуглецю (від 25 до 120 хвилин). Випікання хліба триває від 8-12 хвилин до 60 хвилин 
(житній хліб масою 1 кг), має три періоди. Хлібопекарні печі класифікують: 

•         за технологічною ознакою, що визначає асортимент, печі бувають універсальні (широкий 
асортимент) та спеціальні (один чи декілька сортів); 

•         способом обігріву пекарної камери, бувають печі канальні (тепло подається через канали), 
з пароводяним нагрівом, газовим нагрівом, електричні і т.ін.; 

•         конструкцією поду, найбільш розповсюджені печі з конвеєрним подом; 

•         конструкцією пекарної камери, тупикові – операції здійснюються тільки з одного боку та 
наскрізні (тунельні) – операції з різних боків печі; 

•         площею поду, печі малої продуктивності (площа до 10 м2), середньої (до 25 м2) та великої 
(більше 25 м2). 

 Зберігання хліба – обдувка повітрям з температурою 20°С (охолодження). Пакувальний матеріал 
– целофан.  

Технологія цукрового виробництва  
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Принципова технологічна схема буряково-цукрового виробництва наведена на мал. 9.2.2.Цукор з 
буряків виділяють дифузійним методом. Для цього з буряків роблять стружку (товщина 0,5-1 мм, 
ширина 4-6 мм). Відбір соку складає 115-130 %, тобто з 100 кг стружки отримують 115-130 кг 
соку. 

Сьогодні цукрові заводи ведуть очистку дифузійного соку в декілька стадій:  

•         дефекація – обробка соку вапном; 

•         перша сатурація – обробка соку діоксидом вуглецю для виділення надлишків вапна; 

•         фільтрування; 

•         друга сатурація; 

•         фільтрування; 

•         сульфітація – обробка соку сірчистим газом. 

Уварювання утфелю ведуть в періодично діючих вакуум-апаратах у чотири стадії: 

•         згущення сиропу до насичення розчину та початку заводки кристалів; 

•         заводка кристалів цукру (утворення центрів кристалізації сахарози); 

•         нарощування кристалів цукру; 

•         кінцеве згущення та спуск утфелю. 

 Центрифугування здійснюється на автоматизованих центрифугах періодичної дії місткістю 650 
кг. Пробілювання виконується гарячою артезіанською водою. Після центрифугування цукор-
пісок має вологість 0,8-1,2%. Потім цукор сушать до вологості не більше 0,14%. Охолоджений 
цукор йде на пакування. 

Технологія крохмального виробництва 

Принципова технологічна схема виробництва крохмалю з картоплі наведена на мал. 9.2.3. Щоб 
добути крохмаль, необхідно зруйнувати клітинні стінки і добути сік. Для цього картоплю 
подрібнюють на картоплетерках, отримуючи кашку. Для виділення вільного крохмалю її 
багаторазово промивають на ситовій станції заводу в ситових апаратах. На ситовій станції заводу 
встановлюються ситові апарати на п’ять ступенів, на яких йде розділення продукту на мезгу та 
крохмальну суспензію (крохмальне молоко) різної концентрації. Крохмальне молоко рафінують 
(очищують). Після цього виділений крохмаль багаторазово промивають чистою водою та 
осаджують на спеціальних центрифугах – пурифікаторах або гідроциклонах.  
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Виробництво шоколаду 

Принципова технологічна схема одержання шоколаду, шоколадної глазурі та какао-порошку 
наведена на мал. 9.2.4. Мета дроблення какао-бобів – відділити какаовеллу та паростки від ядра, 
бо вони погіршують смак та якість шоколаду. Для цього є спеціальні дробильно-сортувальні 
машини, де відбувається розділення какао на декілька фракцій з розмірами від 8 до 0,75 мм. 
Крупні – йдуть на плитковий шоколад, дрібні – на начинки для цукерок. Для розшаровування на 
тверду та рідку фази терте какао має бути темпероване – це процес безперервного перемішування 
при заданій температурі. Процес йде в спеціальних збірниках, які вміщують 2-10 тонн. 
Пресування відбувається при температурі тертого какао близько 100°С та тиску 45-55 МПа. При 
цьому віджимається 44-47% масла. Вальцювання – процес перетворення шоколадної маси в 
сипучу, порошкоподібну. Конширування – механічний та тепловий вплив (24-72 години) при 
температурі 55-60 градусів. При цьому поліпшуються якості шоколаду. Його відливають в 
металеві форми, потім виймають, охолоджують (15-16 градусів) і загортають. 
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Технологія спиртового та лікеро-горілчаного виробництва 

Принципова технологічна схема виробництва спирту з зерна та картоплі наведена на мал. 
9.2.5.Картоплю дроблять на молоткових дробилках, зерно – на вальцьових верстатах. Картопля – 
розмір часток не більше 3 мм, зерно – 1 мм. Потім до зерна додають 280-300% води, а до 
картопляної кашки – 15-20%. Це зветься замісом. Оцукровуючі матеріали – це солод та ферментні 
препарати. Розварювання потрібне для звільнення крохмалю – обробка парою з тиском 400-500 
кПа. Сусло – 71-78% мальтози та 22-29% глюкози. Готове сусло – 16-18% сухого цукру. Збудники 
бродіння – дріжджі родини цукроміцетів. Вони утворють максимальну кількість спирту. 
Тривалість бродіння – 60 годин. Потім брага подається на перегонку. Зріла брага 8-9,5%. 
Ректифікація – це процес розділення суміші, компоненти якої киплять при різних температурах. В 
залежності від очистки спирт етиловий, ректифікований для харчових цілей є першого сорту, 
вищої очистки та екстра. 

 

 

Ресурси, що витрачаються 
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Хлібопекарне та макаронне виробництво. Макаронні вироби виготовляють тільки з продуктів 
помелу пшениці. В хлібопекарному виробництві використовують борошно з пшениці та жита, як 
домішки можна використовувати борошно з ячменю, кукурудзи та вівса. 

В Україні вирощують м’яку та тверду пшеницю. М’яка буває ярова та озима. З твердої більш 
розповсюджена ярова. Тверді пшениці використовують у макаронному виробництві. Також 
можна використовувати м’яку (скловидність не менше 60%).  

Якість питної води визначається стандартом. На кожному хлібозаводі має бути запас холодної 
води, розрахований на 8 годин роботи, та гарячої – на 4 години роботи. Для приготування тіста на 
100 кг борошна витрачають від 35 до 75 літрів питної води. В рецептуру деяких хлібобулочних 
виробів входить кухонна сіль в кількостях від 1 до 2,5% від маси борошна. В хлібопекарстві 
використовують пресовані, сухі та рідкі дріжджі, а також дріжджове молоко. Витрата пресованих 
дріжджів – 0,5-3% від маси борошна, рідких – 20-35% від маси борошна. Також використовують 
цукор-пісок, жир. Цукор-пісок додають в кількості 2,5-30% від маси борошна. Жир вносять в 
кількості до 20-30%, здебільшого це маргарин. 

Цукрове виробництво. Сировиною для виробництва цукру є цукрова тростина та цукровий 
буряк. Цукрову тростину вирощують на Кубі, в Мексиці, Індії. Товщина стебла – до 50 мм, висота 
– до 4 м. Вміст сахарози в стеблах – 12-15%. Але врожайність велика, і з одного гектара 
отримують цукру в два рази більше, ніж з буряку. 

Цукровий буряк – використовують коренеплоди першого року розвитку. Маса коренеплодів у 
середньому 200-500 г. В коренеплоді приблизно 75 % води та 25 % сухої речовини. На добу завод 
потребує 2-3 тис. тонн цукрового буряку. 

Крохмальне виробництво. Крохмаль виробляють з картоплі та кукурудзи. У складі картоплі в 
середньому 25% сухої речовини, з них 18,5% крохмалю; близько 2% азотних речовин; 1% 
клітковини; 0,9% мінеральних речовин; 0,8% цукрів; 0,2% жиру; 0,6% пектинових речовин, 
пектозанів та ін. Витрата води при митті картоплі – 200-400% від маси картоплі. Вихід крохмалю 
складає 15,7% до переробленої сировини, втрати крохмалю – 2,8%. Коефіцієнт вилучення 
крохмалю для доброго підприємства – 82-88%. Сировина для виробництва кукурудзяного 
крохмалю – зерно кукурудзи. Вміст крохмалю в ньому – 70% маси сухого зерна. Також в зерні є і 
білки (10-13%) та жири (6,5%). Використовують сірчисту кислоту при замочуванні, щоб зерно не 
проростало (концентрація SO2 у воді 0,15-0,20%). 

Кондитерське виробництво. Сировиною для кондитерських виробів є цукор, глюкоза, патока, 
мед, жири, молоко та молочні продукти, яйця та яйцепродукти, какао-боби, горіхи, фруктово-
ягідні напівфабрикати, борошно, крохмаль, смакові та ароматичні речовини, хімічні розпушувачі 
та ін. Цукор використовується у вигляді цукру-піску та водного розчину (сиропу). Глюкоза 
надходить у вигляді білого кристалічного порошку. Патока використовується як 
антикристалізатор. Борошно використовують в основному першого та вищого сортів. Жири 
використувоють як структуро-утворювачі. Вони також підвищують харчову цінність виробів. 
Молоко використовують натуральне, згущене, сухе; яйця (яєчний порошок, білок, жовток, 
меланж). При виробництві цукерок, начинок та інших виробів використовують ядра горіхів та 
насіння олійних рослин (мигдаль, фундук, волоський горіх, арахіс, кунжутне та соняшникове 
насіння). 
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При виробництві шоколаду та какао-порошку основним видом сировини є какао-боби (зерна 
дерева какао). Фруктово-ягідна сировина – це пульпа, пюре, цукати, заспиртовані ягоди. Також 
використовують харчові кислоти – винну, лимонну, молочну, яблучну. Ароматичні добавки – це 
ароматичні речовини: природні ефірні масла та синтетичні (есенції). Також використовують такі 
види сировини, як розпушувачі, харчові барвники, емульгатори, консерванти тощо. 

Спиртове та лікеро-горілчане виробництво. Основним видом сировини у виробництві 
харчового спирту є рослинна сировина, яка багата на крохмаль (зернові культури, картопля), 
цукор (меляса, цукровий буряк) та клітковину (деревина). Картопля – найкращий вид сировини 
для виробництва спирту. З одиниці посівної площі картоплі можна отримати в три рази більше 
крохмалю, ніж із зернових культур, а отже, більше спирту. Крім того, картопляний крохмаль дає 
більш високий вихід спирту. На спирт переробляють технічні сорти картоплі. 

Також можуть використовуватись зернові культури для одержання солоду, необхідного для 
оцукровування крохмалю, а також для безпосереднього виготовлення спирту. Для солоду 
використовують ячмінь, просо, жито, овес. Для отримання спирту використовують жито, 
пшеницю, ячмінь, кукурудзу, овес та просо. Мелясу використовують для виробництва спирту, 
хлібопекарних дріжджів та ін. 

Підприємства спиртової промисловості використовують значну кількість води. Джерела води – 
ставки, річки, артезіанські свердловини. Важливим показником якості води є жорсткість, 
окислюваність, бактеріальна чистота. Розрізняють жорсткість загальну, карбонатну та 
некарбонатну. Вода повинна відповідати вимогам питної води, крім того, небажано 
використовувати воду з високою карбонатною жорсткістю та лужністю. Основні показники по 
використанню ресурсів та вкладенню грошей на розвиток харчової промисловості наведні у табл. 
9.2.5-9.2.7. 

 

 

 

 

 


