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Вимірювання в’язкості шоколаду на ротаційному 

віскозиметрі ViscoQC 

Можливість контролювати в'язкість шоколаду істотно впливає на якість кінцевого продукту 
і гарантує найкращий смак. Незалежно від того, чи ви потребуєте швидкі одноточкові 

вимірювання, чи багато точкові тести, ViscoQC 100/300 - ваш ідеальний вибір!

1 Вступ  

Контроль в'язкості шоколаду має важливе значення 
для досягнення високої якості кінцевих продуктів і 
забезпечує оптимальну обробку рідкого шоколаду в 
покривних процесах. Шоколад з низькою в'язкістю 
можна використовувати для процесів занурення або 
виробництва шоколадних фонтанів. Шоколад 
високої в'язкості ідеально підходить для покриття 
кондитерських продуктів товстим шаром або 
виробництва шоколадних батончиків. Міжнародним 
методом тестування властивостей потоків 
шоколадних мас визнано метод IOCCC (-
Міжнародної організації шоколаду, какао та 
кондитерських виробів) , за яким аналізується 
текучість шоколаду на різних швидкостях зсуву з 
подальшим розрахунком різноманітних параметрів, 
наприклад, таких як границя плинності шоколаду 
(характеризує розтікання шоколаду).  
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2 Вимірювання 

В'язкість молочного та темного шоколаду тестували 

за допомогою ротаційних віскозиметрів ViscoQC 100 

та ViscoQC 300. Для швидкого визначення в’язкості 

при постійній швидкості обертання 

використовувався ViscoQC 100-R. Для аналізу 

реологічної кривої (залежність в’язкості від 

швидкості обертання/зсуву), за IOCCC, 

використовувався ViscoQC 300-R. Визначались 

значення швидкості зсуву, які, в залежності від сорту 

шоколаду та вимірювальної системи, складали 10 – 

100% обертового моменту. Як альтернатива, для 

високов’язких зразків шоколаду може бути 

використана H-модель. Для використання 

багатокрокових тестів та розрахунку границі 

плинності (Кессон) прилад потрібно доповнити 

програмним пакетом V-сurve.  

 Темний та молочний шоколад 

Прилад 
ViscoQC 100 - R ViscoQC 300 - R 

Режим вимірювання 
Одна точка IOCCC тест / 

температурний скан 
Вимірювальна система 

CC12 

Шв. об. / Шв. зсуву 10 об/хв Від 5 с-1 до 25 с-1* / 10 с-1** 
Температура 

+40 °C* / від +30 °C до +50 °C** 

Таблиця 1. Умови при яких вимірювали в’язкість шоколаду. 

*Налаштування тесту IOCCC (для молочного шоколаду швидкість 

зсуву зростала від 2 с-1). ** Налаштування температурного сканування 

молочного шоколаду.  

 Для контролю температури під час вимірювання 

використовували термостат на елементах Пельтьє 

PTD 80. PTD 80 може контролювати температуру 

DIN та SC4 шпинделів в діапазоні температур від 

+15 °C до +80 °C і підтримувати стабільність 

досягнутої температури з точністю до ± 0,1 °C. 

2.1 Процедура та умови випробувань 

Підготовка зразків проводилася згідно з правилами, 
переліченими в стандарті IOCCC. 

Тверді шматочки шоколаду зважували у 
вимірювальному циліндрі CC12 і розплавляли при 
температурі від +52 °C до +54 °C в пічці приблизно 
1 год. Після плавлення у ємність CC12 з 
розплавленим шоколадом вносився циліндр і вся 
система поміщалось в термостатуючий прилад PTD 
80. 

ViscoQC 100: 

Для одноточкового вимірювання була обрана 
швидкість 10 об/хв та режим вимірювання "Стоп за 
часом" (@t), час вимірювання - 30 с. 

ViscoQC 300: 

Для вимірювання згідно з IOCCC було 
запрограмовано метод, що складається з 4 етапів 
(табл. 2). Етап 1 служить для гомогенізації та 
контролю температури зразка. Крок 4 є основним 
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етапом вимірювання і використовується для аналізу 
границі плинності (рис. 1).    

Інтервал Режим 

вимірювання 
Шв. зсуву 

[ с-1] 
Час 

вимірювання 

Темпера

тура 
[°C] 

1 
Стоп за 

часом (@t) 5 480 с + 40 

2 
Скан по 

швидкості 

(SpS) 
2/5* - 25 30 с / 15 точок + 40 

3 
Стоп за 

часом (@t) 25 60 с + 40 

4 
Скан по 

швидкості 

(SpS) 
25 - 2/5* 30 с / 15 точок + 40 

Таблиця 2. Покрокова процедура аналізу шоколаду згідно з IOCCC. 

*Початкова швидкість зсуву молочного шоколаду 2 c-1; темний шоколад 

- 5 с-1 

  
Рисунок 1. Графік залежності в’язкості від часу проведення тесту 

Для аналізу залежності в'язкості молочного 

шоколаду від температури між +50 °C та +30 °C з 5 

точками вимірювання при 10 с-1 було використано 

режим «Сканування по температурі (TS)». 

3 Результати та їх обговорення   

Вимірювання за допомогою ViscoQC 100 надає вам 
можливість провести швидкий тест визначення 
в'язкості при певній швидкості обертання шпинделя 
з метою контролю якості шоколаду (табл. 3). 

 Зразок  
Швидкість  

[об/хв]  
Обертовий 

момент  

[%]  

Температура  
[°C]  

В’язкість  

[мПа·с]  

Чорний 

шоколад  10  19  + 40  2256  

Молочний 

шоколад  10  59  + 40  7179  

Таблиця 3. Середні значення в'язкості темного та молочного шоколаду 

при 10 об/хв, виміряні на ViscoQC 100 - R. 

 Темний шоколад демонструє значно меншу 

в'язкість, ніж молочний, завдяки відмінностям у 

складі. Контроль в'язкості шоколаду є важливим, 

оскільки лише оптимальна в'язкість гарантує 

ідеальне покриття батончиків та оптимальне 

формування шоколадок. Крім того, консистенція 

шоколаду є дуже чутливою і може піддаватись 

впливу кліматичних змін (наприклад, вологості 

повітря). 

За допомогою ViscoQC 300 та активованого режиму 

V-Сurve можна виміряти в'язкість при різних 

швидкостях зсуву та границю плинності за Кессоном 

(як зазначено в IOCCC) табл. 4 та рис. 2. Темний 

шоколад демонструє меншу границю плинності 

порівняно з молочним. Границя плинності - це сила, 

яку потрібно прикласти до зразка, щоб він почав 

текти. Це означає, що темний шоколад буде текти 

легше за молочний. Границю плинності вкрай 

важливо знати в процесі виготовлення шоколаду 

для оптимізації процесу конширування та 

забезпечення ідеального покриття шоколадних 

поверхонь при виробництві шоколадних батончиків 

(наприклад, уникнення утворення нерівної 

поверхні). Границю плинності шоколаду можна 

регулювати, додаючи в шоколад емульгатори або 

какао-масло. 

Пластична в'язкість темного шоколаду нижче, ніж 

молочного. Передбачається, що в'язкість 

наближається до постійної граничної величини при 

високих швидкостях зсуву.  

Зразок  
Границя 

плинності [Н/м2]  
В’язкість [мПа·с]  

Темний шоколад  4.520  950.1  
Молочний шоколад  18.95  2270  

Таблиця 4. Результати аналізу границі плинності темного та 

молочного шоколаду за допомогою математичної моделі Кессона. 

 

Рисунок 2. Реологічна крива та аналіз границі плинності темного шоколаду 

за Кессоном з використанням ViscoQC 300 з V-Curve. 

За допомогою сканування по температурі можна 
візуалізувати залежність в'язкості шоколаду від 
температури (табл. 5). В'язкість молочного 
шоколаду збільшується зі зниженням температури.   

 
Таблиця 5. Залежність в’язкості від температури молочного шоколаду 

в діапазоні від +50 °C до +30 °C з використанням ViscoQC 300 з V-curve.  

4 Підсумки 

Ротаційні віскозиметри ViscoQC 100/300 добре 
підходять для визначення в'язкості шоколаду в 
процесі контролю якості. ViscoQC 100 можна 
використовувати для швидкої перевірки в'язкості. За 
допомогою ViscoQC 300 можна визначати в’язкість в 
залежності від швидкості та температури. Крім того, 
шоколад може бути проаналізований відповідно до 
IOCCC, якщо прилад буде модернізований 
програмним забезпеченням V-Curve. Визначення 
границі плинності є особливо важливим у 
виробництві шоколаду, оскільки цей параметр 
показує, чи має шоколад підходящу плинність для 
подальшої обробки і  чи буде досягнута відповідна 
якість кінцевого продукту.

Інтервал 3 
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Якщо у Вас виникли додаткові запитання стосовно 
цього звіту про застосування, ви можете звернутись 
до нас: 

 

03028 Україна, м. Київ, 

вул. Стратегічне шосе 16 

Сайт: http://dlu.com.ua 

Телефон: +38 (044) 229-15-31 

Факс: +38 (044) 229-15-30 

e-mail: sale@dlu.com.ua 

http://dlu.com.ua/
mailto:sale@dlu.com.ua

