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Розглянуто питання аналізу твердих відходів виноробних підприємств як екологічний аспект виноробних 

підприємств, а також  зниження навантаження на навколишнє середовище за рахунок використання твердих 
відходів виноробства як вторинної сировини для отримання нового продукту. Наведено результати аналізу тве-
рдих відходів виноробних підприємств як цінної сировини для одержання кормової добавки. Доведено, що пе-
реважною речовиною вичавки (шкірки і насіння) і гребенів є вуглеводи, а саме целюлоза. Крім цього, наведені 
дані хімічного складу вичавки і гребенів як джерела найважливіших корисних речовин, які збагачують раціон 
тварин. 
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Рассмотрены вопросы анализа твердых отходов винодельческих предприятий в качестве экологического ас-

пекта, а также снижение нагрузки на окружающую среду за счет  использования твердых отходов виноделия в 
качестве вторичного сырья для получения нового продукта. Приведены результаты анализа твердых отходов 
винодельческих предприятий как ценного сырья для получения кормовой добавки. Доказано, что преобладаю-
щим веществом выжимки (кожицы и семян) и гребней являются углеводы, а именно целлюлоза. Кроме этого, 
приведены данные химического состава выжимки и гребней как источника важнейших полезных веществ, обо-
гащающих рацион животных. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Відомо, що виног-

рад за вмістом корисних компонентів є найбагат-
шим представником багаторічних культурних рос-
лин. Вагома частина складових винограду після 
його промислової переробки залишається у вто-
ринних продуктах – відходах виноробства, основ-
ними видами яких є вичавка, гребені, дріжджові і 
гущаві осади, коньячна барда. Бурхливий розвиток 
високооснащених промислових технологій, 
комп’ютеризації науки і виробництва дозволив 
останнім часом удосконалити способи переробки 
відходів виноробства і виробництво нової продук-
ції з відходів виноробства. Однак, незважаючи на 
це, до цього часу залишається гострою проблема 
утилізації вторинних сировинних ресурсів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Основними відходами виноробної промисловості є 
гребені, що відокремлюються від грон винограду 
перед його пресуванням; вичавка, яку одержано 
після пресування винограду при виготовленні білих 
і рожевих вин; дріжджові осади, які осідають на 
дно бочок і резервуарів після бродіння, і осади, що 
виділяються після спиртування сусла і вина; вин-
ний камінь, що відкладається на стінках бочок при 
бродінні сусла і витримці вина. З них можна і пот-
рібно, як у всіх розвинених виноробних країнах, 
виробляти затребувані ринком товари [1].  

Одним з численних рішень проблеми утилізації 
відходів виноробства є переробка вичавки і гребе-
нів у кормову добавку. 

У результаті промислової переробки винограду 
залишається значна кількість вторинних продуктів 

(відходів), які складають від 10 до 20 % кількості 
винограду, що переробляється.  

Гроно винограду складається з м'якоті – джере-
ла соку і займає 75–80 % усієї кількості ягоди. Реш-
та – суха частина, яка отримана після віджимання 
соку (сусла),  належить до твердої фази –  вичавки.  
Вона об'єднує гребені, фрагменти шкірки, насіння і 
частинки пульпи діаметром до 3 мм. Вологість сві-
жовіджатої вичавки становить 48–55 %, щільність – 
у межах 1,0–1,2 г /см ³, вологоємність –30–60 
мл/100 г.  

Вагове співвідношення складових частин у ви-
чавці варіює в значному діапазоні і залежить від 
сорту винограду, з якого отримана вичавка, від ме-
теорологічних умов року і від того,  як і на яких 
пресах проводилося пресування, в середньому ва-
гове співвідношення шкірки, гребенів та насіння 
складає 2:1:1 [2]. 

Зі 100 кг вичавки можна виділити відповідно 
15–24 кг сухої шкірки, 21–26 кг насіння, а також 
потенційний спирт кількістю 2–7 л і виннокислі 
сполуки – від 0,4 до 3,0 кг. Склад вичавки аналогі-
чний за складом винограду. У ній присутні ліпіди, 
азотисті сполуки, вода, вуглеводи, виннокислі спо-
луки, фенольні речовини, вітаміни, органічні кис-
лоти. Тому одним з найважливих етапів досліджень 
було визначення хімічного складу виноградної ви-
чавки та гребенів [3]. Результати визначення хіміч-
ного складу вичавки, одержаної після пресування, 
наведено у табл. 1.  

Як свідчать результати експериментальних дос-
ліджень, переважаючою речовиною хімічного 
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складу вичавки є вуглеводи: целюлоза (16–27 %) та пектинові речовини (5–8 %).  
Таблиця 1– Хімічний склад вичавки 

 
Група речовин % у перерахунку на суху речовину 

Ліпіди 5,5–9,0 
Вуглеводи (в тому числі): 6,0–16,1 
моносахариди (глюкоза, маноза) 11,0–19,0 
целюлоза 16,1–27,2 
пектин 5,0–8,0 
Білок (загальний) 14,0–15,0 
Зола 1,0–1,5 
Фенольні сполуки (загальні) 3,0–6,0 
  

Відомо, що при гідролізі  пектино-
вих речовин утворюються уронові  кислоти, 
 які мають велике  значення  при  нейтралізації  та-
ких шкідливих речовин, як феноли [4]. 

Дані, що наведені у табл. 1, показали, що виног-
радна вичавка є цінною сировиною для отримання 
кормової добавки для крупно-рогатої худоби  
за вмістом у ній ліпідів, білків, вуглеводів, азотис-
тих та інших сполук. 

Серед  поживних речовин вичавки суттєве зна-
чення має білок, який складає 14,0–15,0 %. Біологі-
чна  цінність білку залежить від його  амінокислот-
ного  складу [3].  Тому наступним етапом дослі-
дження було вивчення амінокислотного складу ви-
чавки. У табл. 2 наведено вміст деяких амінокислот 
у виноградній вичавці. 

 

 
Таблиця 2 – Вміст деяких амінокислот у виноградній вичавці 

 
Амінокислоти % у перерахунку на суху речовину 

Лізин 7,5 
Метіонін 1,0 
Цистин 0,7 
Триптофан 7,2 
Аргінін 5,1 
Валін 7,2 
Гістидин 3,5 
Лейцин  6,2 
Ізолейцин 5,6 
Треонін 4,8 
Фенілаланін 2,9 

 
У процесі досліджень амінокислотного складу 

встановлено, що виноградна вичавка багата такими 
критичними амінокислотами, як триптофан (7,2 %) 
і лізин (7,5 %), наявність яких сприяють нарощу-
ванню маси і нормальній роботі обміну речовин 
тварин [5]. Як було зазначено вище, вичавка міс-
тить 

 
фрагменти шкірки і насіння у співвідношенні 2:1. 
Тому одним з найважливіших етапів досліджень 
було більш детальне вивчення хімічного складу як 
насіння,  так і шкірочки,  що входять до складу ви-
чавки. Результати визначення хімічного складу на-
сіння наведено у табл. 3. 

 
Таблиця 3– Хімічний склад насіння 

 
Група речовин % у перерахунку на суху речовину 

Ліпіди 15,9–16,8 
Вуглеводи (в тому числі): 41,1–43,7 
моносахариди (глюкоза, маноза) 0,9–1,1 
целюлоза 24,3–25,5 
Білок (загальний) 16,0–17,2 
Зола 2,6–3,0 
  

Уміст ліпідів у насінні значний (15,9–16,8 %), 
тому важливо вивчення його жирно-кислотного 
складу. З результатів досліджень, наведених у табл. 
3, можна зробити висновок, що насіння винограду 
характеризується значним вмістом ліпідів (15,9–
16,8 %), тому наступним етапом дослідження було 

визначення жирно-кислотного складу ліпідної час-
тини насіння, що входить до складу вичавки, який 
наведено у табл. 4.  

У ліпідах, виділених з насіння винограду, міс-
титься 87,0–93,0 % фізіологічно цінних ненасиче-
них жирних кислот, у тому числі лінолевої (1,3 %), 
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ліноленової (1,1 %) олеїнової (3,4 %), арахідонової 
кислот (19,0 %), які є основним джерелом запасно-
го енергетичного матеріалу, виконують надзвичай-

но важливі фізіологічні функції в метаболізмі клі-
тин, у ферментативних процесах [5].   

 
Таблиця 4 – Жирнокислотний склад насіння 

 
Жирна кислота Вміст мг/100 г 

Олеїнова кислота 3,4 
Пальмітинова кислота 19,9 
Стеаринова кислота 21,6 
Лінолева кислота 1,3 
Ліноленова кислота 1,1 
Арахідонова кислота 19,0 
  

Шкірочка складає в середньому 9–11 % ваги ви-
ноградного грона. У ній знаходяться дубильні, бар-
вні і частково ароматичні речовини, які відповіда-
льні за колір, терпкість і аромат, що притаманний 
сорту винограду. Основна маса шкірочки складає 

від 60 до 80 % води, інша частина відведена вугле-
водам, ліпідам, білкам та ін. [6]. Результати ви-
вчення хімічного складу шкірочки наведено у табл. 
5. 

 
Таблиця 5– Хімічний склад шкірочки 

 
Група речовин % у перерахунку на суху речовину 

Ліпіди 0,3–0,4 
Вуглеводи (в тому числі): 29,0–30,0 
моносахариди (глюкоза, маноза) 61,0–62,0 
целюлоза 28,0–39,0 
Білок (загальний) 5,1–5,8 
Зола 1,0–1,7 

 
Як свідчать результати експериментальних дос-

ліджень, шкірочка багата вуглеводами; які предста-
влені геміцелюлозами (61,0–62,0 %) та целюлозною 
(28,0–39,0 %), але бідна ліпідами(0,3–0,4 %) і біл-
ком (5,1–5,8 %). 

Гребені у винограді складають 3,8–8,5 % маси 
грона (в середньому 5,5 %) [7]. Відокремлені від 

 
ягід вологі гребені містять деяку кількість сусла, 
що змочує їх поверхню. Сусло можна відокремити 
пресуванням або промиванням гребенів во-
дою. Його вихід становить один дал з однієї тонни 
переробленого винограду. Результати визначення 
хімічного складу гребенів, одержаних після пресу-
вання, наведено у табл. 6. 

 
Таблиця 6 – Хімічний склад гребенів 

 
Група речовин % у перерахунку на суху речовину 

Ліпіди 0,1–0,3 
Вуглеводи (в тому числі): 4,6–5,8 
целюлоза 18–31 
пектин 3,1–4,8 
Білок (загальний) 2,1–2,4 
Зола 1–1,4 
Фенольні сполуки (загальні) 1–5,4 
  

Як видно з даних, наведених у табл. 6, гребені, 
як і вичавка, є цінною сировиною для виробництва 
кормової добавки. Переважаючою речовиною хімі-
чного складу гребенів є вуглеводи,  що містять пе-
реважно целюлозу (18–31 %) і пектинові речовини 
(3,1–4,8 %). 

ВИСНОВКИ.  Таким чином,  аналіз твердих від-
ходів виноробства (гребенів і вичавки) показав, що 
переважаючою речовиною хімічного складу вичав-
ки (шкірочки та насіння) та гребенів є вуглеводи (а 
саме целюлоза). Даний вид відходів є цінною сиро-
виною для отримання кормової добавки, тому що 

містять значну кількість поживних речовин, які, в 
свою чергу, збагачують раціон харчування тварин.  
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The problems of analysis of solid waste wineries as environmental aspects of the wineries as well as reducing the 

burden on the environment through the use of solid waste wine as secondary raw material for new products. Are results-
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