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В даній статті теоретично та експериментально обґрунтовано 

доцільність переробки шишкового хмелю ароматичних і гірких сортів в гранули 

хмелю тип 90.  
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This paper theoretically and experimentally proved the feasibility of processing 

cones hops aromatic and bitter hops varieties of hops pellets type 90. 
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Вступ. Аналіз сучасного стану виробництва й застосування хмелю 

показав, що тільки на пивзаводах малої потужності залишилась класична 

технологія виготовлення пива, при якій для охмеління пивного сусла 

традиційно використовується шишковий пресований хміль. Потужні пивзаводи 

України перейшли на використання різних типів гранул, етанольних і 

вуглекислотних екстрактів хмелю, в результаті чого поліпшуються умови 

роботи, а також знижуються втрати гірких речовин, поліфенолів та ефірної олії 

в процесі їх тривалого зберігання, підвищується ефективність використання    

- й -кислот та ефірної олії при виготовленні пива. 



Слід очікувати, що виробництво продуктів переробки хмелю в наступні 

роки буде збільшуватись. У нинішніх умовах налагодження виробництва цих 

продуктів в Україні вкрай необхідне. Аналіз вітчизняних і зарубіжних розробок 

свідчить, що найбільш раціональним способом переробки шишок хмелю є їх 

гранулювання [2].  

Гранули хмелю тип 90 вміщують весь комплекс необхідних для 

пивоваріння речовин і рівноцінні шишкам хмелю. Крім того, вважають, що 

гранульований хміль зручніше дозувати за масою при пакуванні та охмелінні 

сусла. Поліпшується дисперсія, екстракція й ізомеризація -кислот, які 

містяться у гранулах хмелю [3]. Крім того, об’ємна маса останніх значно 

менша, ніж пресованого шишкового хмелю, внаслідок чого зменшуються 

транспортні і складські витрати [1]. 

Проте, не зважаючи на те, що у світі понад 70 % нативного хмелю 

переробляється в гранули, майже відсутні дані наукових досліджень, що 

присвячені встановленню втрат комплексу гірких речовин, зокрема їх окремих 

компонентів і груп у процесі гранулювання, які б дали можливість науково 

обґрунтувати їх доцільність та використання гранульованого хмелю в 

пивоварінні.  

Результати досліджень. Проведені дослідження показали, що у процесі 

одержання гранул вміст загальних смол не змінюється і залишається на одному 

рівні як у шишковому, так і гранульованому хмелі (табл. 1). 

Таблиця 1  

Вміст та склад гірких речовин у шишках та гранулах хмелю тип 90 

ароматичних і гірких сортів 

Сорт 

хмелю 

Загальні 

смоли,      

% на с. р. 

Загальні 

м’які 

смоли, % 

на с. р. 

Тверді 

смоли,      

% на с. р. 

α-

кислоти, 

% на с. р. 

β-

кислоти, 

% на с. р. 

Індекс 

окисле-

ння  

 (Іо) 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 



Клон 18 14,1 14,1 11,7 11,6 2,4 2,5 2,4 2,3 4,0 3,9 0,28 0,59 

Слов’янка 21,8 21,8 18,9 18,8 2,9 3,0 3,9 3,7 7,2 7,0 0,27 0,41 

Поліський 20,5 20,5 18,2 18,0 2,3 2,5 6,3 6,0 5,5 5,4 0,28 0,49 

Промінь 21,2 21,2 18,4 18,3 2,8 2,9 5,4 5,2 4,7 4,6 0,28 0,52 

НІР05 2,72 3,35 2,70 3,20 0,50 0,48 0,28 0,44 0,31 0,31 0,04 0,03 

Примітки: 1 – шишки; 2 – гранули тип 90. 

Вміст загальних м’яких смол на стадії гранулювання практично також не 

змінюється. Так, вміст цих сполук у гранулах хмелю тип 90 у сортів 

ароматичного типу Клон 18 і Слов’янка був меншим на 0,9 і 0,5 %, у сортів 

гіркого типу Поліський і Промінь на 1,1 та 0,6 % (відносних) порівняно з 

шишковим хмелем. Однак якщо у процесі виготовлення гранул відбувається 

незначне зменшення в них м’яких смол, то з такими компонентами загальних 

гірких речовин, як тверді смоли спостерігалось їх зростання. Гіркі речовини – є 

збірним поняттям. Вони складаються з ряду компонентів. Тому ми 

досліджували вміст та склад основних компонентів гірких речовин хмелю - і 

-кислот, які мають вагому цінність у процесі пивоваріння. 

За результатами проведених досліджень, вміст -кислот (основного носія 

гіркоти хмелю) у гранулах тип 90 був меншим у сорту Клон 18 на – 4,2 %, 

Слов’янка – 5,1 %, Поліський – 4,8 % та у сорту Промінь – 3,7 %; вміст -

кислот – відповідно 2,5 %, 2,8 %, 1,8 % та 2,1 % (відносних) порівняно з 

вихідним (шишковим) хмелем.  

Висновок. При одержанні гранул хмелю тип 90 на сучасній лінії 

гранулювання втрати специфічних цільових компонентів (загальних смол, 

загальних м’яких смол, - та -кислот) не перевищують 5 % (відносних). 

Гранули хмелю за своїм складом практично не відрізняються від нативного 

шишкового хмелю, а їх біохімічний склад залежить від селекційного сорту, з 

якого вони одержані.  
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