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Обладнання

Залежно від технологічної необхідності, виду продукції та об-
сягу виробництва може застосовуватися різне обладнання для 
зрошення/занурення, що виробляє компанія RED ARROW.

Для невеликих виробництв (до 1-3 т/добу) економічно 
доцільно проводити занурення вручну, без використання до-
даткового обладнання. Для цієї мети підійде будь-яка ємність з 
нержавіючої сталі або кислотостійкого пластика.

Для середніх виробництв (5-10 т/добу) рекомендується облад-
нання PowrDrench тунельного типу (мал. 1).

Завантаження продукції на вешалах проводиться з одного 
боку тунелю. Потім продукція за допомогою механізму ланцюго-
вого конвеєра проходить зону зрошення розчином КД. Розванта-
ження продукції відбувається з іншого боку тунелю (мал. 2).

Для продукції, що виробляється великими шматками 
(делікатеси, шинки, сири та інші), використовується обладнання 
Cascade Belt Drench (мал. 3) 

CLEAN SMOKE — 
чисте копчення, висока якість 
та екологічні переваги 

Мал. 2. PowrDrench - зрошення продукції розчином КД

Технологія зрошення та занурення

Принцип технології зрошення або занурення полягає в тому, щоб нанести розчин конденсату диму (КД) на поверхню продукту, який 
підлягає копченню.

Потім проводиться сушка продукту, причому температура і тривалість сушіння можуть бути різними в залежності від виду продук-
ту і бажаного кінцевого результату.

Під час сушіння відбувається взаємодія компонентів КД (феноли, карбоніли) з протеїнами продукту (реакція Майяра), в результаті 
чого досягається необхідний ефект копчення (колір, аромат, смак).

Таким чином, відпадає необхідність у використанні звичайного димогенератора взагалі, а відповідно, процес стає коротшим та 
більш ефективним.

Продукти, які виробляються за цією технологією, можуть бути різними — м’ясні чи рибні вироби, сири, гамбургери, снеки, і т.п.

Мал. 1. Обладнання PowrDrench тунельного типу

 Мал. 3. Cascade Belt Drench - зрошення продукції розчином КД
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Для великих виробництв (20-50 т/добу) рекомендується об-
ладнання SpeedSmoke камерного типу (мал. 4).

продукції відбувається з іншого боку тунелю. Продуктивність та-
ких ліній становить 30-100 т/добу, тому їх доцільно застосовувати 
тільки для масової однотипної продукції (сосиски, хот-доги, сар-
дельки та інше).

Для підприємств громадського харчування і виробників 
напівфабрикатів пропонується різне обладнання стрічкового 
типу (мал. 7). Як правило, продукція завантажується на стрічку-
конвеєр поштучно і проходить зону зрошення або занурен-
ня. Іноді таке обладнання включає в себе блок термообробки 
(сушіння, варіння).

Мал. 4. Обладнання SpeedSmoke камерного типу 

Мал. 5. Обладнання конвеєрного типу компанії ALKAR

Завантаження/вивантаження продукції в камеру здійснюється 
безпосередньо з рамою. Зрошення розчином КД виконується 
протягом 30-60 сек.

Для надвеликих виробництв (100-300 т/добу) рекомендується 
обладнання конвеєрного типу компанії ALKAR та ін. (мал. 5).

Завантаження продукції на вешалах проводиться з одно-
го боку тунелю. Продукція за допомогою механізму ланцюгово-
го конвеєра безперервно проходить зони зрошення розчином 
КД, сушки, варіння і охолодження (мал. 6). Вивантаження готової 

Мал. 6. ALKAR - зрошення продукції розчином КД

Мал. 7. Обладнання стрічкового типу для підприємств 
громадського харчування і виробників напівфабрикатів

Всі типи зазначеного обладнання мають блок управління, який 
автоматично підтримує задану концентрацію розчину КД, час 
зрошення/занурення, циркуляцію розчину КД всередині систе-
ми та інше.

Слід зазначити, що розчин КД використовується в системі 
протягом 7-10 днів в залежності від кількості обробленої 
продукції. Необхідна концентрація розчину підтримується 
шляхом додавання невеликих порцій свіжого КД за допомогою 
насоса.

Також компанія RED ARROW пропонує систему Belt Spray 
System (мал. 8). Особливістю цієї системи є те, що конденсат диму 
(або його водний розчин) наноситься на поверхню продукції за 
допомогою:

 • однієї форсунки зверху,
 • або двох форсунок зверху і знизу конвеєрної стрічки.

Мал. 8. Система Belt Spray System
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ТОВ «Пріоріті  Інтернешенл» 

пропонує: 
 • натуральні аромати диму з тирси твердих порід 
дерев і фруктових дерев;

 • копчені спеції (паприка, часник, цибуля та ін.),  
копчений цукор, копчена сіль;

 • гриль-аромати й ВВQ;
 • аромати диму для технології «фарбування»;
 • композиції «м’ясні аромати + аромати диму»;
 • різне обладнання для технології CLEAN SMOKE.

03151 Київ, 
Повітрофлотський проспект, 66

Тел: +38 044 455 9452
Email: office@priority-in.com.ua

www.priority-in.com.ua

Олександр Чернов,
 директор ТОВ «Пріоріті 

Інтернешенл»

Параметри технологічного процесу

Важливими параметрами, які впливають на якість кінцевого 
продукту і ефективність процесу, є:

 • концентрація розчину КД,
 • час зрошення/занурення,
 • температура сушки.

Концентрація розчину КД залежить від типу диму і продукту, 
що виготовляється, і становить зазвичай 10-30%. 

Також на вибір цього параметра можуть вплинути будь-які 
обмеження, пов’язані з технологічним процесом на даному 
підприємстві.

Наприклад, якщо час обробки розчином КД має бути ко-
ротким (не більше 30 сек.), температура сушіння не може бути 
вище 60°С, то необхідно використовувати розчин КД підвищеної 
концентрації (25% замість 15%).

Те ж саме стосується і двох інших параметрів — часу і темпе-
ратури.

Змінюючи зазначені параметри, можна досягти практично 
будь-якого результату (мал. 9).

Переваги використання технології зрошення/занурен-
ня в порівнянні зі звичайним димогенератором

Сьогодні технологія зрошення/занурення набула більшого по-
ширення та заслуженого визнання в усьому світі, особливо в США 
і країнах Західної Європи.

Пояснюється це тими ж причинами, що і застосування 
технології розпилення/атомізації КД (див. МБ №2’2018 та №9’2018).

 − Економічною доцільністю,
 − Чистотою та екологічністю виробничого процесу,
 − Безпекою для підприємства та споживачів,
 − Високою якістю виробленої продукції»

Також важливою перевагою даної технології є збільшення ви-
ходу готової продукції на 1,5-3% за рахунок істотного скорочення 
її термічної обробки (відсутня стадія копчення).

Способи копчення різних продуктів за технологією зро-
шення/занурення

Слід зазначити, що для різних продуктів застосовується різна 
послідовність технологічних операцій, наприклад:

 • для варених і напівкопчених ковбас: зрошення розчином КД 
— сушка — варіння;

 • для балику, шинки: сушка — варіння — зрошення розчином 
КД — сушка;

 • для м’яса птиці (стегна/крила/ін.): варіння — зрошення роз-
чином КД — сушка.

Таким чином, використання сучасної технології копчен-
ня CLEAN SMOKE за допомогою обладнання компанії RED 
ARROW є економічно вигідним та екологічно безпечним, від 
чого виграють як м’ясопереробні підприємства, так і кінцеві 
споживачі.

Мал. 9. Зміна кольору в залежності від концентрації КД
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