
12.03.20                            Зберігання коренеплодів цукрових буряків 

1. Хімічний склад коренеплодів та його зміни під час зберігання. 

2. Способи зберігання цукрових буряків.  

     Хімічний склад коренеплодів та його зміни під час зберігання. Цукрові буряки є основною 

сировиною для виробництва цукру в УкраїніЗа хімічним складом соковитий коренеплід 

цукрових буряків складається із 75 % води і 25 % сухих речовин. Головна складова частина 

сухих речовин дисахарид – сахароза (С12Н22О11). Її вміст у свіжозібраному цукровому буряку 

становить 16–20 %. У різних частинах коренеплоду міститься неоднакова її кількість. Це 

пояснюється неоднаковими фізіологічними функціями, які виконують різні частини 

коренеплоду. У вертикальному напрямку максимальна кількість цукру міститься в середній 

частині (18–19 %) і особливо на межі саме кореня і шийки (19–20 %). Менше цукру в головці 

(14–12 %) і хвостикові буряка (15 %). У горизонтальному напрямку (поперечний розріз) 

найменший вміст цукру у центрі і частинах, що прилягають до покривних тканин. 

      Водні розчини сахарози обертають площину поляризації вправо. Ця особливість сахарози 

використовується для кількісного визначення вмісту її в розчинах за допомогою поляриметра. 

Під дією ферментів та органічних кислот сахароза в водних розчинах гідролізується і 

розкладається до моносахаридів – глюкози і фруктози. Цей процес називають інверсією, а 

одержуваний продукт інвертним цукром. Чим вища температура і концентрація водневих 

іонів, тим інтенсивніше відбувається інверсія. У свіжих, здорових коренеплодах моносахариди 

становлять усього 0,04–0,1,0 %. При виробництві підвищений вміст цих речовин у буряках 

утруднює кристалізацію сахарози (моносахариди не кристалізуються) і тому збільшуються 

втрати цукру внаслідок переходу їх в мелясу. 

      На зміну вмісту інвертного цукру істотно впливають умови зберігання цукрових буряків. 

Висока температура, ураження мікроорганізмами, заморожування і розморожування, різка 

зміна температури в кагатах сприяють інверсії сахарози.  

     Корені цукрових буряків складаються з води (75 %) і сухих речовин (25 %) до складу яких 

входять нецукри- 7,5 %, цукор- 17,5 % розчинні нецукри- 2,5 %, нерозчинні нецукри (м’якоть)- 5 

%, азотисті органічні речовини - 1,1 %, безазотисті органічні речовини - 0,9 %, неорганічні 

нецукри (зола) 0,5. 

      Нецукри буряку в виробництві ведуть себе порізному. Нерозчинні нецукри – целюлоза, 

геміцелюлоза, більша частина білків, пектинові речовини – видаляються з жомом і на 

технологію цукру не впливають. Розчинні в соку нецукри негативно впливають на технологічні 

процеси і сприяють збільшенню вмісту сахарози в мелясі. Але половина всіх нерозчинних 

речовин (м'якоть), або 2,4–2,5 % від маси коренеплоду, припадає на пектинові речовини, які 

досить нестійкі. Пектинові речовини – це декілька груп високомолекулярних сполук 

вуглеводної природи. Їх молекулярна маса значно нижча, ніж целюлози і геміцелюлози. 

Розрізнюють протопектин, пектин, пектову кислоту і її солі – пектати. Протопектини – 

ланцюжки метильованих полігалактуронових кислот, зв'язаних різними способами з 

целюлозою, галактанами, арабанами та ін. Протопектини нерозчинні у воді, але легко 

гідролізуються до пектинів під дією ферментів, кислот, підвищеної температури. Пектини – це 

метильована полігалактуронова (пектова) кислота, яка розчинна у воді. Під впливом лугів або 

ферменту пектинестерази від пектину легко відщеплюються метильні групи з утворенням 

метилового спирту і пектової кислоти. А далі під дією фермента полігалактуронази 

полігалактуронова кислота розкладається на окремі молекули галактуронової кислоти. 

Галактуронова кислота в умовах лужного середовища переходить із стану золю в гель. При 

цьому відбувається здраглювання. Драглистий осад утруднює фільтрування бурякового соку.    

     Особливо небажані явища спостерігаються при переробці буряків, уражених грибковими 

захворюваннями. У цьому разі ферменти, що виділяють мікроорганізми, гідролізують 

протопектин, збільшуючи вміст розчинного пектину. При переробці підгнилих буряків у 

процесі дифузії добувають значні кількості пектинових речовин, які переходять у сік, що різко 

знижує його якість. Крім того, наявність їх у соку призводить до закупорювання пор фільтрів, 

що утруднює фільтрацію. Вміст азотистих органічних речовин у цукрових буряках становить 

1,1–1,2 % (азотисті речовини соку та азотисті речовини м'якуша). Основне місце серед них 

належить білкам (близько 0,7 %). При нагріванні соку білки коагулюють і, в основному, 

видаляються. До складу небілкових азотистих речовин входять аміди та аміачні сполуки (0,15 



%) та ін. У бурякоцукровому виробництві частина азотистих речовин (амінокислотний і 

нітратний азот та органічні основи, головним чином бетаін) вважається шкідливою. Від цих 

форм азотистих речовин у процесі виробництва сік звільнити не можна. Тому вони проходять 

з цукром до останніх операцій технологічного процесу, потрапляють у мелясу і збільшують 

втрати цукру. Загальна кількість шкідливих (які не видаляються) азотистих речовин 

становить у коренеплодах 0,4 %, або 1/3 частину загального їх вмісту.  

     Вміст шкідливого азоту в соку може значно змінюватись залежно від умов вегетації і 

зберігання цукрових буряків. Так, в умовах посушливого вегетаційного періоду вміст 

шкідливого азоту у буряках підвищується і доброякісність соку зменшується. Надлишкове 

удобрення азотними добривами, у разі нестачі фосфорного живлення сприяє нагромадженню в 

коренеплодах шкідливого азоту. У пошкоджених та уражених мікроорганізмами коренеплодах 

вміст шкідливого азоту різко підвищується. Особливо помітні зміни в складі азотистих речовин 

спостерігаються в заморожених, а потім розморожених буряках. Якість буряків 

характеризується також вмістом у них неорганічних нецукрів – золи (0,5 %). Спостереження 

показали, що чим більше цукру в буряках, тим менше в них золи. Наявність її також є однією з 

головних причин переходу цукру в мелясу.  

      Свіжозібраний буряк дихає у два–три рази інтенсивніше. Стабільність процесу дихання 

настає через два–три тижні. При підвищенні температури буряків на 10°С, інтенсивність 

підвищується у 2–3,5 раза, втрати цукру відповідно збільшуються в 2,5–3 рази. Середньодобові 

витрати цукру внаслідок дихання значні. Мінімальні втрати сахарози досягаються при 

зберіганні буряків за температури 1…2°С.  

     За достатнього доступу кисню до коренеплодів забезпечується аеробне дихання. Але за 

нестачі кисню в міжкоренеплодних просторах відбувається анаеробний процес, за якого 

збільшуються втрати цукру. 

     Величина втрати вологи коренеплодів залежить від температури зовнішнього повітря, його 

відносної вологості, якості укриття, ступеня зрілості і розміру коренеплодів. Ступінь 

підв'ялювання істотно впливає на величину втрат цукру і стійкість коренеплодів проти 

захворювань. Середньодобові витрати цукру на дихання у в'ялих буряків майже в чотири рази 

більші, ніж у свіжих. Необхідно враховувати, що чим вищий ступінь в'янення коренеплодів, які 

закладені на зберігання, тим більші втрати сахарози і нижча доброякісність соку після 

зберігання.  

     Обробка коренеплодів перед закладанням в кагат 1 % розчином натрієвої солі гідразиду 

малеїнової кислоти (ГМК) і 432 розчином сульфіту натрію зменшує інтенсивність 

проростання в 1,5–2 рази.  

     Підморожені коренеплоди цукрового буряку непридатні для зберігання, оскільки при 

розморожуванні швидко загнивають і погано переробляються.  

     Способи зберігання цукрових буряків.  

 



Зберігання цукрових буряків у кагатах. Основна маса цукрових буряків зберігається на кагатних 

полях цукрових заводів. Розміри поля залежать від кількості буряків і висоти кагатів. У 

середньому на 1 га площі закладають 5–6тис. т. А з допомогою буртоукладачів і формування 

кагатів висотою5–6 м і більше на 1 га кагатного поля вкладають 15–21 тис. т. Кагатне поле 

готують завчасно. Відведену під нього ділянку вирівнюють грейдером, ретельно видаляють всі 

рослинні рештки, каміння та ін. Після цього ділянку коткують важкими котками і дезінфікують 

вапном (2т / га). За два–три дні до закладання буряків поле розбивають під кагати. Ширина 

проїзду між довгими сторонами кагату 10 м, торцевими – 6 м. Для зменшення впливу прямих 

сонячних променів кагати за довжиною формують з півдня на північ. Цукрові буряки, 

призначені для тривалого зберігання, закладають звичайно після 1 жовтня.  

     Повітря в кагати подають центробіжними вентиляторами через заслінки вентиляційних 

каналів. Примусове вентилювання кагатів слід проводити зволоженим повітрям, особливо на 

початку зберігання, коли спостерігається інтенсивне дихання. Система вентиляції вмикається 

тоді, коли температура зовнішнього повітря не менш ніж на 3°С нижча, ніж температура 

повітря в кагаті, а відносна вологість повітря не нижча 80 %. У противному разі на лопаті 

вентилятора через форсунки подають воду 40–50 кг/год.  

     Оптимальні умови зберігання цукрових буряків: температура 1…2°С, відносна вологість 

повітря 93–95 %, вміст СО2 – 0,18–0,20 %.  

     Короткотермінове зберігання цукрових буряків у полі. Ділянки, на яких облаштовують 

польові кагати, повинні бути рівними, з невеликим схилом для стікання води. їх очищають від 

рослинних решток, утрамбовують і обробляють гашеним вапном-пушонкою з розрахунку 200 г 

на 1 м2 . У польові кагати закладають кондиційні буряки. Орієнтовні розміри кагатів такі: 

ширина біля основи 6 м, висота 1,5–1,75 м, ширина верхньої площадки 2,5–3 м, довжина не 

менше 10 м. У міру формування кагату, їх бічні сторони укривають вологою землею: спочатку 

шаром 15 см, а потім із зниженням температури повітря, товщину шару збільшують до 40–50 

см. Зверху кагат вкривають солом'яними або очеретяними матами. У разі нестачі матеріалів для 

укриття, допускається укладання буряків у трикутні кагати таких розмірів: ширина біля основи 

–3– 4 м, висота – 1,5–1,75 м і ширина верхньої площадки 0,25 м. Такого типу кагати суцільно 

вкривають тоншим шаром землі. Гребінь кагату вкривають шаром землі тоншим, ніж біля 

основи.  

 

 
 

 

 

 



Основи технології переробки цукрових буряків 

1. Основи виробництва цукру. 

2. Відходи цукрової промисловості. 

     Основи виробництва цукру-піску.  Виробництво цукру-піску з цукрових буряків за своєю 

основою є достатньо складним фізико-хімічним процесом. Сахарозу добувають з клітин 

кореня дифузією, після чого завдяки хімічним і теплофізичним впливам цукор відокремлюють 

від нецукрів і перетворюють на чистий кристалічний продукт.   

Технологічна схема виробництва цукру: 

 
СаО -вапно; СО2 - вуглекислий газ; SО2 -  

     Одержання бурякової стружки. Вирішальне значення при добуванні цукру має якість 

бурякової стружки. Вона повинна мати достатньо велику поверхню, бути міцною на 

розривання, згинання і зминання, добре проникною. Саме тоді дифузія сахарози відбувається 

повніше і швидше. Добута бурякова стружка надходить на грабельний або стрічковий 

транспорт, який подає її в дифузійний апарат. 

     Одержання дифузійного соку. Оболонки клітин коренів проникні для цукру та інших 

водорозчинних речовин. Однак жива протоплазма клітин напівпроникна і майже не пропускає 

цукор та інші, розчинні у клітинному соку, речовини. Тому відносно максимально добути цукор 

дифузійним способом можна тільки після нагрівання стружки до 60°С, коли відбувається 

процес коагуляції білків протоплазми.  

    Коефіцієнт дифузії сахарози у разі підвищення температури до 70 0С зростає у три рази і 

становить 1,07 проти 0,37 за температури 20 0С. Кількість речовин, які перейшли в дифузійний 



сік, становить (% від їх вмісту в буряку): сахарози – 98; білків – 30; шкідливого азоту –95; 

загального азоту – 57; К2О –80; МgO2 – 60; СаО – 10; хлору – 90.  

     Для успішного добування цукру і зменшення переходу нецукрів у дифузійний сік процес 

дифузії проводять швидко та при слабокислій реакції середовища (рН 5– 6,5). У дифузійному 

соку міститься на 18–20 % менше нецукрів, ніж у клітинному соку, тобто доброякісність 

дифузійного соку вища, ніж клітинного.  

     Цукор із бурякової стружки добувають гарячою водою в дифузійних апаратах безперервної 

дії. Дифузійний сік, що виходить з апарата, звільняється в м'язговловлювачах від м'язги і 

спрямовується на очищення. 

    Очищення дифузійного соку. Дифузійний сік – каламутна рідина, яка швидко темніє на 

повітрі. В нього перейшла майже вся сахароза і 80% розчинних органічних і мінеральних 

нецукрів. Крім того, в дифузійному соку містяться дрібні частки бурякової стружки. Сік має 

слабокислу реакцію (рН 6–6,5) і здатний пінитись. 

     Для очищення дифузійного соку від нецукрів проводиться обробка його вапняним молоком 

(дефекація) з наступним видаленням надлишку вапна діоксидом вуглецю (сатурація) і 

доведенням і до слаболужної реакції. 

     Технологічна схема очищення дифузійного соку включає такі основні операції: дефекація 

попередня й основна; сатурація І і II, фільтрація І і II; сульфітація і контрольна фільтрація соку. 

Дифузійний сік нагрівається в трубчастих підігрівачах до температури 85…90°С і подається в 

попередній дефекатор. Сюди додають 100–150 % (до маси буряків) нефільтрованого соку І 

сатурації і 15–30 % (до маси буряків) дефекованого соку. При цьому рН дифузійного соку 

підвищується від 6,5 до 10,8–11,5. Під впливом вапна проходить нейтралізація кислот, 

коагуляція макромолекул речовин в колоїдному стані і осадження органічних кислот у і солей 

кальцію. 

     Після попередньої дефекації сік разом з осадом, що утворився самопливом, надходить для 

основної дефекації. У дефекаторі сік за температури 85–90°С обробляють основною кількістю 

(12–15 % маси буряків) вапняного молока (2,5–3% СаО), рН соку підвищується до 12,2–12,3. За 

таких умов ряд нецукрів розкладається (а кислот, солі амонію, пектин), омилюються жири, 

продовжуються реакції осадження солей кальцію органічних кислот.  Це пов'язано з тим, що в 

процесі дефекації відбуваються реакції між нецукрами дифузійного соку та іонами Са 2+ і НО – 

За наявності іонів кальцію осаджується щавлева, лимонна і оксикислоти, утворюючи 

нерозчинні солі кальцію. Поряд з цим вапно осаджує фосфорну кислоту і в незначній кількості 

сірчану. Під впливом гідроксильних іонів (НО –) відбувається реакція осадження солей 

алюмінію, заліза і магнію у вигляді гідроксилів цих металів. Крім того, під дією вапна білки та 

інші речовини, що містяться у дифузійному соку у вигляді великих місцел, коагулюють.  

      Пояснюється це тим, що колоїдні частки несуть певний електричний заряд, який можна 

нейтралізувати, якщо ввести в розчин електроліт з протилежним електричним зарядом. Колоїд, 

який втратив свій заряд, стає нестійким, переходить у нерозчинний стан і коагулює.  

Тривалість процесу дефекації становить 8–10 хв. Дефекацію соку здійснюють в апаратах-

дефекаторах.  

     Наступною операцією очищення соку є процес сатурації, який здійснюється у два прийоми 

(I сатурація, а після відокремлення осаду – II). Основне завдання цього процесу полягає в тому, 

щоб насиченням соку СО2, який міститься в сатураційному газі, викликати випадання вапна в 

осад у вигляді крейди (СаСО3). Крейда має дуже тонку структуру і активно вбирає різні 

органічні речовини, особливо знецукри, які забарвлюють сік. Унаслідок цієї реакції сік стає 

світлішим і прозорим.  З дефекатора сік самовпливом надходить на I сатурацію впротитоковому 

решітчастому сатураторі. Він являє собою вертикальний циліндр, що розширений у верхній 

частині для вловлення піни.  

     Сік надходить до сатуратора зверху і, потрапляючи на розбризкувальний диск, рівномірно 

стікає. Сатураційний газ подається в нижню частину апарату, надає соку обертового руху і 

добре з ним перемішується. Відсатурований сік нагрівається до температури 85…90 0С і 

подається в напірний збірник-змішувач.  

Звідти – у відстійник, де розшаровується на освітлену (85–75 %) і згущену (15–25 %) фракції. 

Згущена фракція спрямовується на вакуум-фільтр. Осад на вакуум-фільтрі промивається 



гарячим конденсатом і виводиться у відходи (дефекат). Відфільтрований сік і концентровані 

води змішуються з освітленою фракцією і подаються на вакуум-фільтри.  

Фільтрат нагріваються до температури 90…95 0С і направляється на II сатурацію, а 

фільтраційний осад – на вакуум-фільтри. 

     Завдання II сатурації полягає в максимальному осадженні і видаленню вапна та солей 

кальцію, які можуть викликати утруднення при уварюванні соку і призвести до накипу на 

внутрішніх поверхнях нагрівальних трубок. Протягом II сатурації обробляють сік СО2 до 

оптимальної лужності, що становить – 0,015–0,020 % СаО або рН 8,8–9,0. За такої лужності в 

соку залишається мінімальна кількість карбонатів кальцію і натрію, солей кальцію, а в осаді – 

СаСО3 і адсорбовані нецукри. Зменшується відкладання накипу протягом випаровування. II 

сатурація проводиться безперервно в апаратах. Вони за своєю конструкцією не відрізняються 

від апаратів для І сатурації, але мають менший об'єм надсокового простору, оскільки піниться 

сік протягом II сатурації незначно. Після II сатурації сік знову надходить на фільтрацію. 

Фільтрують сік на вакуум-фільтрі. Основним робочим органом вакуум-фільтра є 

горизонтальний барабан, що обертається.  

     Для знебарвлення і зменшення в'язкості відфільтрований сік піддають сульфітації. При 

пропусканні SO2 в сік утворюється сірчиста кислота (Н2SO3), яка є досить сильним 

відновником. Вона відновлює низькомолекулярні барвні речовини і перетворює їх в безбарвні 

сполуки. Сірчиста кислота блокує карбонільні групи (С=0) редукуючих сполук (глюкоза, 

фруктоза, маноза) і тим самим перешкоджає їх участі в реакціях утворення барвних речовин. 

Крім того, сульфітація знижує лужність соку, сприяючи зменшенню в'язкості сиропу, що 

полегшує кристалізацію і виділення кристалів цукру. 

     Сульфітацію соку здійснюють в зрошувальних сульфітаторах. 

Сік у них надходить зверху і розбризкується у вигляді крапель, падає вниз. Діоксид сірки 

вентилятором відсмоктується із сіркоспалювальної печі і подається назустріч соку. Одержаний 

прозорий і безбарвний сік подається на згущення. 

     Згущення соку випаровуванням. Очищений сік має 14–16 % сухих речовин, в тому числі 13–

14 % сахарози. Доброякісність його 91–93 %. Це насичений розчин сахарози і нецукрів. Щоб 

дістати цукор, необхідно згустити сік до перенасичення сахарози, а потім можна виділити 

кристалізацією. Для цього із соку видаляють воду в два етапи, випаровуючи його у випарних 

установках. 

     Перший етап – передбачає згущення соку у багатокорпусних випарних установках, 

найчастіше чотирьохкорпусних, з концентратом. Сік нагрівають до температури 126°С і 

подають в І корпус випарної установки, потім поступово випаровуючись, він проходить усі 

корпуси випарної станції і концентратор. Після випаровування вміст сухих речовин у соку 

досягає 65 %. Такий концентрований сік називається сиропом. 

     Другий етап – згущення сиропу у вакуум-апараті. Коли настає перенасичення, частина 

сахарози кристалізується, утворюючи суміш кристалів сахарози і міжкристальної рідини, яку 

називають утфелем. 

     Кристалізація сахарози. Це завершальний  етап виробництва. Кристалізація сахарози 

проводиться в перенасиченому розчині у вакуум-апаратах місткістю 40, 60, 80 т. Цей процес 

проходить за умов низької температури (під розрідженням) для попередження розкладу 

сахарози, інвертного цукру й утворення барвних речовин. У вакуум-апаратах спочатку сироп 

уварюють до згущення. Для цього в порожньому апараті створюють розрідження. Сироп, 

надходячи в апарат, заповнює обігрівальну камеру. За залишкового тиску 0,02 МПа сироп 

кипить за температури 67…70 0С і внаслідок випаровування згущується до 80–82% сухих 

речовин, що відповідає коефіцієнту перенасичення 1,2–1,3. При цьому температура 

підвищується до 73…75°С. У цей час для утворення кристалів у вакуум-апарат додають 

тонкоподрібнену цукрову пудру (із розрахунку 50–100 г на 40 т утфелю). Вона зразу ж 

викликає утворення нових кристалів, крім тих, які в ній містились.  

Як тільки в уварюваній масі (90–92 % сухих речовин) з'явиться достатня кількість зародків (на 1 

мм довжини скла – повинно бути 5–6 кристаликів або 3000 шт. в 1 г), підкачують деяку 

кількість сиропу для зниження коефіцієнта перенасичення до 1,08–1,10.  

Тобто створюють умови, коли нові кристали не утворюються, зате ті, що містяться, 

нарощуються. У міру збільшення маси кристалів міжкристальний розчин знецукрюється. 



Згущення утфелю досягає 92,0–92,5 % сухих речовин. Тривалість варки 3 год. Одержують 

продукт, який називають І утфель. Це густа в'язка маса, яка складається з кристалів цукру 

і міжкристальної рідини з вмістом 92–93 % сухих речовин. Розрідження у вакуум-апараті 

припиняють, відкривають доступ для зовнішнього повітря.  

      Продукт спускається в утфелезмішувач, а звідти на центрифугування для відокремлення 

твердої фракції від рідкої. Цей процес проводиться на центрифугах. При цьому міжкристальна 

рідина відокремлюється від кристалів, проходить через отвори сит, потрапляє в простір між 

ротором і нерухомим кожухом і по нахиленому жолобу спрямовується в збірник першого 

відтоку. Це зелена патока, а цукор лишається на ситах барабана центрифуги. 

     На кристалах цукру залишається тоненька плівка, яка надає і цукру жовтуватого відтінку. 

Щоб зняти її, кристали цукру відбілюють шляхом промивання гарячою водою і парою. При 

цьому частина і кристалів цукру розчиняється. Розчин, який утворився, складається із води, 

залишків патоки і розчинного цукру. Він утворює другий відтік, який називається білою 

патокою. Вона надходить в окремі збірники, звідки її насосами подають у вакуум-апарати під 

кінець уварювання І утфелю. 

     Після пробілювання цукру, ротор починає обертатись у зворотній бік. При цьому цукор 

зрізається ножем і просипається вниз. Вивантажений із центрифуги білий цукор вологістю 0,5–

0,6 % і температурою 70…75°С потрапляє на так званий трясун. Останнім  переміщується до 

елеватора, що подає його у сушильний цех. У цукросушарній установці з допомогою 

сушильного барабана його підсушують до стандартної вологості (0,1–0,15 %) завдяки 

залишковому теплу самого цукру. Потім охолоджують, просіюють через сита, пропускають 

через магнітний сепаратор і спрямовують в бункер для пакування в мішки. 

     Зелена патока надходить в інший вакуум-апарат для уварювання II утфелю. Цикл 

кристалізації II утфелю такий же, як і І утфелю. Але тривалість процесу 5 год за рахунок 

збільшення концентрації нецукрів і в'язкості уварюваної маси та зниження швидкості 

кристалізації цукру. Після кристалізації утворюється II утфель, який за допомогою 

розподільника спрямовують на швидкохідні центрифуги. Відокремлюються кристали цукру, 

але жовтого кольору (жовтий цукор). Щоб мати більше якісного цукру, жовтий цукор 

повертають у виробництво, розчиняючи його в соку II сатурації. Цей процес і називається 

клеруванням. Розчинений у соку жовтий цукор домішують до випарного сиропу, який 

надходить на сульфітацію.  

     Відтік II утфелю називають кормовою патокою, або мелясою. 

Вихід чистого цукру на сучасних заводах залежить від цукристості сировини і становить 10–14 

% від маси перероблених буряків. Цукор зберігають в чистих, сухих, опалюваних або 

неопалюваних складах з якомога рівномірнішою температурою.  

    Щоб цукор не зволожувався, відносна вологість повітря в складах повинна бути нижча 70 %. 

Мішки з цукром вкладають у штабелі на настили з брусків або дощок, залишаючи вздовж стін і 

між штабелями проходи завширшки 0,7 м. 

     Виробництво цукру-рафінаду.  Мета рафінування – максимальне видалення домішок і 

одержання фактично чистої сахарози. Згідно зі стандартом цукор-пісок І сорту повинен мати не 

менше 99,75 % сахарози і не більше 0,25 % нецукристих речовин, у тому числі редукуючих 

речовин – не більше 0,15 %. 

     Цукор-рафінад містить не менше 99,9 % сахарози. Цукор-рафінад виробляють на 

спеціальних заводах або у рафінадному цеху цукрового заводу. Цукор-рафінад буває литим і 

пресованим.  

      Пресований у формі паралелепіпедів, кусочками, литий – у вигляді довільної форми. 

Найбільш міцний литий цукор виробляють у формі цукрових голів.  

      Цукровий пісок розчиняють у воді. Сироп фільтрують і піддають обробці активованим 

вугіллям або іншими сорбційними засобами для видалення барвників. Оброблений таким 

чином сироп надходить у вакуум-апарати для уварювання І рафінадного утфелю. Під час 

уварювання до утфелю додають невелику кількість ультрамарину (0,0008 % від маси цукру) для 

маскування жовтого відтінку кристалів цукру. Процес уварювання, кристалізації аналогічний 

одержанню цукру- піску. Рафінадний утфель відбілюють, а потім, так звану рафінадну кашку (з 

вологістю до 3 %) пресують і одержують вологий рафінад певної форми. 

     Відходи цукрового виробництва . 



     Жом. Вихід жому становить 90 % від маси перероблених буряків. У свіжому жомі міститься 

93 % води, 6–7 % сухих речовин, до складу яких входить 2,5 % клітковини, 0,6 % азотних 

речовин, 2,6 % пектинових речовин, 0,2 % золи, 0,2 % сахарози. Жом – цінний корм для худоби 

і може використовуватись у свіжому, кислому і сухому вигляді. Перевезення сирого жому 

внаслідок великого вмісту води нерентабельне, тому його використовують в господарствах, 

розміщених поряд з цукровими заводами. Щоб сирий жом не псувався, його силосують. Для 

підвищення кормової цінності і транспортабельності жом сушать в барабанних сушарках після 

попереднього видалення половини води пресуванням. Вихід сухого жому становить 8 % від 

маси сирого. Такий жом містить близько 90 % сухих речовин, добре зберігається, а за 

поживністю близький до вівса. Його використовують як один із компонентів при виробництві 

деяких комбікормів. Із жому одержують також буряковий пектин, який використовують в 

харчовій та кондитерській промисловості. 

Кормова патока. або меляса має об'єм 3,5–5 % від маси пере-роблених буряків і містить 50 % 

цукру. Переважну більшість меляси використовують для виробництва етилового спирту. Її 

застосовують для здобрювання грубих кормів і приготування комбікормів. Меляса є сировиною 

для виробництва хлібопекарських дріжджів, гліцерину, молочної, лимонної, глютамінової 

кислот, які йдуть на приготування ліків. 

Дефекат. Становить 5–6 % від маси перероблених буряків. Він містить близько 80 % СаСО3, 

солі фосфорної кислоти і азотистих речовин. Використовується як вапняне добриво для кислих 

ґрунтів.  
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Лабораторне заняття № 10 

Оцінка якості коренеплодів і доброякісності соку ц/б. 

Технологічна схема виробництва цукру. 
 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА 

Для проведення практичних і лабораторних занять  

з дисуипліни ” Технологія зберігання і переробки продукціїрослинництва” 

Тривалість заняття: 

Форма заняття:    Лабораторна робота 

ТЕМА ЗАНЯТТЯ:Оцінка якості коренеплодів і доброякісності соку цукрових буряків. 

                                 Технологічна схема виробництва цукру. 

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ:  Навчитися оцінювати якість коренеплодів цукрових буряків, закріпитьи 

знання із складоння технологічних схем. 

ОСНАЩЕНІСТЬ РОБОЧОГО МІСЦЯ :   цукрові буряки, терези. Вода, лінійка, ніж, марля, 

прес, водяна баня, тертка, мірний циліндр, лійка, спирт, оцтова кислота, дистильована вода, 

фільтрувальний папір. 

ПРАВИЛА З ОХОРОНИ ПРАЦІ: бути обережними при роботі в лабораторії. (Інструкція  

                                                            БЖ №2.1.) 



 

ЗМІСТ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ: 

Завдання 1.Визначення кондиційності коренеплодів. (118-119)               

Завдання 2.Визначення доброякісності соку цукрових буряків. (119-123) 

Завдання 3.Технологічна схема виробництва цукру. (конспект, або електронний підручник, 

ссилку скидувала) 

 

Технологічна схема виробництва цукру із цукрових буряків: 

1) подача коренеплодів на завод, часткове миття (5 – 6 т води на 1 т буряків); 

2) миття коренеплодів (1 т води на 1 т буряків); 

3) обдування повітрям, зважування на автоматичних вагах; 

4) подрібнення на стружку (шириною 5 – 6 мм, товщиною 1,2– 1,5 мм), 

5) вироблення соку на дифузійних установках (ошпарення, обезсолоджування за температури  

    600С), відпресування жому; 

6) очищення дифузійного соку (14 – 16% сухих речовин); 

а) попередня дефекація в переддефекаторі при 85 – 900C – обробка вапняним молоком – 6,2 –  

    6,3% до маси; 

б) основна дефекація – коагуляція нецукрових речовин, 8 – 10 хв. за pH 11, 

в) сатурація – збагачення вуглекислим газом для знебарвлення соку; 

г) перша фільтрація в вакуумфільтрі, відокремлення дефекату; 

д) друга сатурація при 1000 C – обробка СО2 для максимального осадження солей Са; 

е) друга фільтрація ситова та тканинна; 

є) сульфітація – обробка сірчистим ангідридом для знебарвлення, зниження лужності; 

ж) контрольна фільтрація. 

7) згущення соку (випаровування) до сиропу з концентрацією сухих речовин 65 – 70%; 

8) уварювання сиропу до кристалізації цукру під вакуумом за температури 800С (утфель з 92 –  

    93% сухих речовин) з додаванням цукрової пудри і момент появи кристалів; 

9) відокремлення кристалів цукру від патоки в центрифугах і відбілювання його промиванням; 

10) просіювання, магнітне сепарування, сушіння; 

11) пакування цукру в мішки, фасування в пакети. 

 

Література: Подпрятов Г.І. та інші «Технологія зберігання і переробки продукції 

рослинництва» практикум, 2004р. 

Методичні вказівки. Р/з ст. 36-42; практикум по зберіганню (Подпрятов Г. І. та ін.) ст. 118-

124, зробити свої висновки. 

 

ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ СТУДЕНТ ПОВИНЕН: 

 

ЗНАТИ ВМІТИ 

-органолептичну оцінку конденційності  

  ц/б; 

- визначати конденційність цукрових буряків; 

- технологію визначення цукристості  

  буряків; 

- визначати цукристість буряків; 

- методику відбору проб коренеплодів для  

  визначення доброякісності соку; 

- визначати доброякісність соку ц/б; 

 

- технологічну схему виробництва цукру.  
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13.03.20  

Технологія зберігання та переробки льоносировини, шишок хмелю, тютюну та махорки 

1. Технологія зберігання та приготування трести льону. 

2. Збирання шишок хмелю та переробка. 

3. Збирання, післязбиральна обробка та зберігання тютюну та махорки. 

     Технологія зберігання та приготування трести льону.  
З усіх видів луб’яних волокон найціннішим є лляне волокно. Із нього виробляють широкий  

асортимент товарів побутового і технічного призначення. 

      Первинна обробка луб’яних культур льону складається з процесів і операцій, мета яких – 

виділення волокна або лубу із стебла. Для цього використовують мікробіологічні, ферментні 

процеси та здійснюють механічну обробку. Нормальні за якістю стебла льону, зібрані в 

оптимальні строки (ранньо-жовта стиглість), правильно висушені, не ушкоджені хворобами, 

мають світло-жовтий чи зеленувато-жовтий колір. 

     Головною складовою частиною волокон є целюлоза (80–84 %), що надає волокнам і 

виробленим із них тканинам міцності на розрив, гнучкості та еластичності, носкості, 

гігроскопічності, м’якості та блиску. Важливим компонентом волокон є пектинові 

речовини та лігнін. 

     Рослини льону, вирвані з корінням, після відокремлення насінних коробочок 

називають соломою. Це вже промислова сировина, з якої виробляють волокно. Після певної 

обробки соломи, яку спрямовано на руйнування зв’язків між луб’яними пучками і деревиною, 

отримують тресту. 

      Відомі кілька способів приготування трести: біологічний (водяне і росяне мочіння), фізико-

хімічний та хімічний. В останні роки переважну більшість льоносоломи в Україні 

переробляють на тресту способом росяного мочіння – розстиланням. Солому розстилають 

стрічками на луках, багаторічних перелогах або прямо на льонищі, де вирощували льон. 

Внаслідок зволоження росою або опадами на поверхні соломи розвиваються гриби, які, 

поширюючи свій міцелій на корову перенхіму, виділюваними 

ферментами гідролізують (руйнують) пектинові речовини. 

Кінець вилежування трести визначають за пробами. Лляну тресту зберігають за абсолютної вол

огості стебел не більше 19 %. Найнадійнішим є зберігання її в шохах (під навісами). 

Подальша обробка трести полягає у відокремленні волокна від інших тканин стебла. Залежно ві

д місця проведення розрізняють заводську (промислову) 

та позазаводську, або господарську, обробку. 
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         Збирання шишок хмелю та переробка. 

Жіночі суцвіття хмелю, які називаються шишками або сережками, є основним 

компонентом у виробництві пива. Вони містять речовини, які надають пиву специфічної 

приємної гіркоти й аромату, а також підвищують його біологічну стійкість. Якість шишок 

хмелю залежить від його сортових особливостей, умов вирощування, строків збирання, 

післязбиральної обробки та зберігання. 

Збирають їх у стані технічної стиглості. В цей час вони щільні, золотисто-зелені або 

яскраво-жовто-зелені, мають хмелевий запах і містять найбільшу кількість альфа-кислот. 

Їх вологість 70 – 80%. Запізнення із збиранням призводить до зниження якості хмелю. Під 

час дострокового збирання хмелю втрачаються гіркі речовини (альфа-кислоти), а колір 

шишок не відповідає вимогам базових кондицій. 

Традиційно шишки хмелю збирають вручну. У спеціалізованих господарствах для 

цього використовують машини ЛЧХ-2, ЧХ-4Л та ХМП-1,6, завдяки чому значно ско-

рочуються затрати праці і строки збиральних робіт. 

Щоб запобігти псуванню шишок, їх відразу після збирання активно вентилюють; 

сушать; дають відлежатися (кондиціювання за вологістю); сульфітують; щільно пресують; 

пакують. 

Завдяки вентилюванню добре зберігається якість свіжозібраних шишок перед 

сушінням, продуктивність сушарок підвищується на 20–30 %. Експозиція вентилювання – 

12–14 год. 

Сухі шишки зволожують вологою свіжозібраного 

хмелю (що розміщений в нижчих ярусах), яка виділяється під час його вентилювання, 

в результаті цього вони стають більш щільними й еластичними. 

Для більш тривалого зберігання цінних речовин хмелю, зокрема альфа-кислот, 

поліпшення товарного вигляду хміль сульфітують (обробляють сірчистим газом SO2). 

Для зменшення об’єму товарних шишок хмелю, надання йому більшої 

транспортабельності та для кращого його збереження висушені і сульфітовані шишки 

пресують механічними або гідравлічними пресами в тюки циліндричної форми масою 125 
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кг і пакують у подвійний мішок. Для обшивки спресованого хмелю краще 

використовувати висогігроскопічну джутово-кенафну мішковину. 

Перед пресуванням і пакуванням обов’язково контролюють вологість сировини, яка 

має бути не більше 13 %. 

Зберігають шишки хмелю у сухих, затемнених, 

добре вентильованих приміщеннях за температури 0 – 3 0С не більше року. 

 
 

 
 

Збирання, післязбиральна обробка та зберігання тютюну та махорки. 

     Тютюн. Серед видового складу тютюну промислове значення має жовтий тютюн. 

Розрізняють ароматичні і скелетні сорти тютюну. Перші мають особливу духмяність диму і 

служать для здобрювання тютюнової маси скелетних тютюнів. Спілий тютюновий лист містить 

80 – 85 % води і 15 – 20 % сухих речовин, до складу яких входять вуглеводні (6 – 7 %), білки (6 

– 9 %), нікотин (1,2 – 1,5 %), ефірні олії. Якщо нікотину більше, погіршуються смакові якості 

тютюнових виробів, а якщо менше — стає недостатньою міцність тютюну. 

      Збирають (ламають) листя тютюну за настання їх технічної спілості, за якої листя містить 

найбільшу кількість сухих речовин. 

Технологічна схема первинної обробки тютюну: 

1. Збирання листя. 

2. В’ялення за температури 25 – 350С до жовтого кольору листя: 

а) нанизання на шнури та підвішування на переносні рами; 

б) рами на підлозі, прикриті мішковиною; 
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в) в купах накритих мішковиною. 

3. Сушіння в сушарках 8 – 25 діб або сонячне сушіння в касуцах. 

4. Зберігання: 

а) у в’язках в підвішеному стані за температури 15 – 200С, вологість 60 – 70%; 

б) в буртах на дерев’яному настилу. 

5. Відволожування (вологість до 16 – 18%). 

6. Сортування за стандартом. 

7. Пакування (вологість до 17 – 18%). 

8. Ферментація сезонний чи штучний спосіб. 

 
Махорка. Махорку вирощують не тільки для виробництва тютюнових виробів, а 

й використовують у виробництві хімічних препаратів. У її листі міститься 3 – 4 % нікотину та 

6 – 8 % лимонної кислоти. 

Махорку збирають цілими рослинами. Технічна спілість їх, залежно від умов вирощування, нас

тає неодночасно. Тому їх збирають вибірково, за дозрівання окремих груп рослин. За 2 – 

3 дні до збирання проводять останнє пасинкування рослин і пластування стебел на корені. Цей з

ахід сприяє накопиченню в листках нікотину та лимонної кислоти, 

а також прискорює пров’ялювання рослин після збирання. Зрубують (зрізують) рослини біля са

мої землі. 

      У процесі післязбиральної обробки махорки (в’яленні) вміст нікотину і лимонної кислоти в 

ній зменшується. Через це сировину, призначену для виробництва нікотину і лимонної кислоти, 

не пров’ялюють, а 

зразу сушать у спеціальних сараях. Для виробництва хімічних препаратів заготовлюють нікоти

нове листя за спеціальною технологією. 

Технологічна схема первинної обробки махорки: 

1. Збирання цілих рослин. 

2. В’ялення в купах у сараях. 

3. Сушіння до вологості 40%. 

4. Досушування в паках за температури 400 С 8 – 10 днів, охолодження. 

5. Сортування. 

6. Ферментація сезонним способом (вологість 35%). 
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