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Лекція № 8  Металеві побутові товари 

 

 



1. Класифікація та характеристика асортименту металевих 

побутових товарів. 
 

Металогосподарчі товари - це товари, основним матеріалом для 

виготовлення яких є метал. Ця група товарів складається з широкого 

асортименту виробів, які призначенні для готування їжі, зберігання продуктів, 

сервірування столу, ведення домашнього господарства,ремонто-будівельних та 

монтажних робіт, а також опалення оселі, проведення різних 

сільськогосподарських робіт та інших потреб. 

 

Класифікація металогосподарчіх товарів 

1. За призначенням:  

 металевий посуд;  

 ножові вироби, столові прилади та пристосування; 

 металогосподарські прилади, що полегшують домашню працю;  

 прилади для вікон та дверей;  

 інструменти.  

2. За матеріалом виготовлення:  

чавунні, сталеві, алюмінієві, мідні. 

3. За способом виготовлення:  

литі, штамповані, зшивні, слюсарної зборки; за матеріалом покриття: 

емальовані, фарбовані, анодовані, оцинковані, луджені, нікельовані, 

хромовані, позолочені.  

4. За способом обробки поверхні: крацьовані, галтовані, шліфовані, 

поліровані.  

5. За розмірами, формою, конструкцією, комплектністю. 

 

Загальна характеристика споживних властивостей МГТ.  

Споживні властивості металевих виробів формуються залежно від виду 

металу (сплаву) та виду захисного покриття. Так, високими гігієнічними 

властивостями характеризується посуд з нержавіючої сталі та емальований, 

найнижчими – чавунний та оцинкований; високо функціональним є чавунний 

посуд. Для ножів та інструментальних товарів важлива твердість та 

термостійкість сплавів, тому найвищими властивостями характеризують ножі 

та інструменти з вуглецевих інструментальних сталей. 

 

Розширення та удосконалення структури асортименту МГТ. Сучасний 

асортимент МГТ розширюється за рахунок нових матеріалів та методів обробки 

поверхні. Так, користуються підвищеним попитом посудогосподарські вироби з 

нержавіючої сталі (хром-нікель 12/18). Для сучасних ножових товарів 

характерна лазерна заточка та комплектність. 
 

 

 

 

 

 

 



2. Асортимент основних і допоміжних металевих виробів, що їх 

використовують у закладах готельно-ресторанного господарства 

(металевий посуд, ножові вироби і столові набори, кухонно-

господарське приладдя). 

 
 

Металевий посуд; 

Асортимент металевого посуду поділяють за такими ознаками: матеріали і способи 

виготовлення, оздоблення поверхні, види, призначення, фасони і розміри. 

За матеріалом виготовлення металевий посуд буває чавунний, сталевий, алюмінієвий 

та зі сплавів міді (латунь, мельхіор, нейзильбер). 

За способом виготовлення - литий, штампований і зшивний. 

За характером обробки поверхні - чавунний посуд буває чорним і емальованим, 

сталевий - чорним, фарбованим, лудженим, оцинкованим, емальованим; посуд з нержавіючої 

сталі - полірований. 

За видами асортимент посуду дуже різноманітний: чайники, каструлі, відра, горщики, 

тази тощо. 

За призначенням розрізняють посуд кухонний (для приготування їжі - каструлі, 

чайники), столовий (для подавання їжі на стіл і сервірування столу - миски, тарілки, кухлі) та 

господарський (для зберігання їжі і води, прання - відра, подійники, бідони, ночви, тази). 

Фасон посуду зумовлюється конструкцією виробів (з кришкою чи без, з одною або 

двома ручками, на піддоні чи без) та формою корпусу (циліндричний, конічний тощо). 

Розмір посуду визначається в кубічних сантиметрах або літрах (порожнистого) та 

міліметрах (діаметр мілкого посуду). 

Арматура посуду (ручки, вушка, дужки тощо) може бути з основного матеріалу, зі 

сплавів кольорових металів, пластмасовою, дерев'яною і керамічною. Деталі арматури 

кріплять до корпусу точковим електрозварюванням, з допомогою гвинтів, заклепок. 

Чавунний посуд - важкий, недостатньо міцний до ударів. Виробляється способом 

лиття з сірого чавуна. За характером поверхні буває чорним (без покриття) та емальованим 

(тільки з внутрішнього боку або з обох боків). Цей посуд нешкідливий, сприяє повільному, 

рівномірному нагріванню їжі, термічно стійкий, дешевий, має тривалий термін 

користування. Негативні риси - велика маса виробів та недостатня стійкість до корозії під 

дією води. З метою запобігання корозії посуд емалюють. 

Найпоширенішими видами чавунного посуду є горщики, каструлі, сковорідки, казани, 

овальниці. 

Горщики випускають місткістю 1,5—20 л. Кришками для горщиків служать сковорідки 

відповідних розмірів. 

Казани виготовляють з напівкруглим і плоским дном, місткістю від 1,5 л до 480 л (для 

стаціонарних печей), з двома ручками або дужкою. Кашеварильні казани (2-15 л) емалюють. 

Каструлі випускають циліндричної (0,5-7 л) та конічної (3,5 л) форми, з кришкою, з 

одною або двома ручками. 

Сковорідки виготовляють без ручок і з ручками (однією, двома), зі зливником або без; 

круглої або овальної форми з високими та низькими бортами. Розмір сковорідок має діаметр 

від 160 до 420 мм. 

Овальниці залежно від розмірів називають качатницями (довжиною 250-300 мм) і 

гусятницями (350-450 мм). Форма овальна, мають дві ручки на корпусі і на кришці, 

поверхня переважно з обох боків емальована. Розмір визначають за найбільшим діаметром у 

верхній частині в міліметрах. 

Сталевий посуд виготовляють з вуглецевої конструкційної та нержавіючої сталі 

штампуванням, зшиванням або зварюванням. Посуд із нержавіючої сталі випускають без 

покриття полірованим, а посуд з вуглецевої сталі - чорним (без покриття), лудженим, 

оцинкованим, пофарбованим, емальованим. Ручки кріпляться з допомогою заклепок або 

зварюванням. 

Чорний посуд нестійкий до корозії, виготовляється з покривної сталі методом 



зшивання або штампування в невеликому асортименті: відра, сковорідки, листи і форми для 

випікання в духових шафах (печива, кексів, хліба). 

Пофарбований посуд має поверхню, вкриту масляними або емалевими фарбами. 

Асортимент складається з банок для сипких продуктів, відер циліндричної і конічної (для 

непитної води і сміття) форми, бідонів для рідкого палива, садових лійок, тазів, банок для 

фарб тощо. 

Луджений посуд виготовляють з білої жерсті або листової сталі методом зшивання. 

Готові вироби вкривають оловом гарячим способом (зануренням виробів у ванну з 

розплавленим металом). Основне призначення посуду - зберігання молока і молочних 

продуктів. Асортимент: бідони для молока, подійники, молокоміри, фляги, цідилки для 

молока. 

Сталевий оцинкований посуд виготовляють з листової сталі методом зшивання. 

Корпус посуду вкривають цинком (гарячим методом або в гальванічних ваннах). 

Оцинкований посуд стійкий до корозії, але легко окиснюється. Призначений для зберігання 

води та різних господарських потреб. Асортимент включає вироби господарського і 

санітарно-господарського призначення: баки для білизни, води, ночви для прання білизни, 

рукомийники, садові лійки, відра циліндричні та конічні місткістю 7-15 л, з кришкою або без 

неї. 

Сталевий емальований посуд характеризується високими гігієнічними й естетичними 

властивостями, має найбільшу питому вагу в загальному асортименті металевого посуду. Він 

порівняно легкий, має великий термін користування, зовнішня поверхня може бути оздоблена 

живописом, трафаретом, деколем. Емаль дає високий захист посуду від корозії, бруд легко 

відчищається. 

Посуд виготовляють методами штампування, витяжки, зшивання, електроконтактного 

шовного зварювання. 

Кришки для каструль бувають трьох видів: накладні, вкладні, бортові. 

За призначенням асортимент сталевого емальованого посуду поділяють на кухонний, 

столовий, чайно-кавовий, санітарно-гігієнічний. 

Кухонний посуд включає каструлі, сковорідки, жаровні, тарелі, друшляки, пароварки, 

банки для сипких продуктів. 

Каструлі займають найбільшу частку в асортименті емальованого посуду. Вони 

бувають циліндричної або конічної форми, висотою від 6 до 22 см, мілкі - висотою 6 см 

(сотейники), напівглибокі - висотою 8—10 см, глибокі - 10-22 см, з накладними або 

вкладними кришками місткістю 0,5—14 л, з потовщеним (до 2,5 мм) або звичайним дном. 

Тарелі - круглі, овальні, діаметром 24-40 мм; відра - на піддоні або без, з кришкою або 

без неї, місткістю 10—14 л; ковші для води -0,7—2 л; сковорідки з ручками або без них. 

Столовий посуд включає миски, тарілки, хлібниці, ложки розливні, глечики, кухлі, 

салатники, підливники, підноси. 

Кухлі - циліндричні, 0,15—1 л; миски звичайні глибокі діаметром 14—36 см; тарілки 

глибокі і мілкі діаметром 18—24 см; глечики без кришки та з кришкою (жбани); підноси різних 

форм, розмірів та оздоблення поверхні. 

Чайно-кавовий посуд представлений чайниками, кавниками.  

Чайники випускають суцільнотягнуті циліндричної і конічної форми та зшивні, 

звичайні і зі свистком на вкороченому носику, який сигналізує про закипання води, місткістю 

0,6—9,0 л. Кавники виготовляють з гейзером та без нього. 

 Посуд із нержавіючої сталі виготовляють переважно штампуванням, глибоким 

витягуванням або зшиванням із легованої хромистої або хромонікелевої сталі. 

Високий ступінь полірування поверхні надає їй дзеркального блиску, високої хімічної 

стійкості, зменшує прилипання їжі до дна і стінок посуду, полегшує чищення та миття. Такий 

посуд характеризується високими естетичними властивостями, має тривалий термін ко-

ристування, зовсім нешкідливий. До асортименту кухонного посуду відносять каструлі, 

сковорідки, казани, наплитні баки; столового тарелі, соусники, креманки, ікорниці, 

підсклянниці, відерця для охолодження шампанського. Такий широкий набір позитивних 

властивостей посуду з нержавіючої сталі зумовлює і досить високі ціни на ці вироби. 



Алюмінієвий посуд виготовляється з листового алюмінію штампуванням або з 

алюмінієвих вторинних ливарних сплавів методом лиття. Відповідно асортимент алюмінієвого 

посуду поділяють на вироби з листового алюмінію та з вторинних сплавів. 

Литий посуд легкий, міцний, має високу теплопровідність, стійкий до корозії, гігієнічний 

(легко відмивається та не впливає на смак, колір, запах їжі). Вилитий посуд менш стійкий до 

корозії порівняно зі штампованим посудом з листового алюмінію, тому його поверхня 

окиснюється і темніє. 

За характером обробки поверхні вирізняють посуд шліфований, полірований, 

анодований, хромований, з художнім оздобленням емалевими фарбами, емальований і 

травлений у лугах. Травлений посуд має сріблясто-білий колір, а полірований - світлу 

поверхню з голубуватим блиском. 

Арматуру для литого посуду виготовляють з алюмінію (основаного матеріалу), 

термореактивних пластмас, деревини твердих порід. Кріплять арматуру алюмінієвими 

заклепками. 

Асортимент литого посуду багато в чому схожий на асортимент сталевого 

емальованого посуду. Традиційними видами цього посуду є каструлі циліндричні, сферичні, 

конічні - глибокі, напівглибокі та мілкі. Розмір каструль визначається за верхнім діаметром 

та місткістю від 0,5 до 25 л. 

До асортименту посуду з листового алюмінію відносяться також сковорідки для яєчні 

(з поглибленнями, діаметром 20-25 см), друшляки для овочів (конічної форми, діаметром 22-

30 см), друшляки для макаронних виробів (напівкруглої форми, діаметром 14-20 см), цідилки 

для молока (12,5 см), шумівки мілкі і глибокі (10-16 см), баки для води (22 л), бідони для 

молока (1-Ю л), відра, миски мілкі і глибокі (14—40 см), кухлі (0,25-1 л), тарілки мілкі і 

глибокі, підноси, вази для цукерок, сухарниці анодовані, чайники (1—7 л), кавники звичайні та 

з гейзером (1,5—2 л). 

Кришки - бортові, вкладні, сферичні. 

До асортименту посуду з ливарних сплавів відносять сковорідки, горщики, казанки, 

чайники, кавники, овальниці, тази для варіння варення, форми для кексів і желе, 

рукомийники. 

Великим попитом користуються спеціальні алюмінієві каструлі: скороварки, 

пароварки, молоковарки. 

У скороварках їжа готується в три-чотири рази швидше за рахунок високої 

температури (120 °С) та надлишкового тиску, що утворюються завдяки спеціальній кришці із 

замками та запобіжним клапаном, яка герметично закриває посуд. 

Пароварки - це подвійні каструлі, де дно верхньої каструлі має вигляд решітки. 

Призначені для варіння овочів на парі, місткість 2-Зл. 

Латунний посуд виготовляють витяжним штампуванням або зшиванням із 

пропаяними швами з листової латуні, що містить 62-90% міді. Поверхню виробів 

полірують або нікелюють, декорують і карбуванням, гравіруванням, штампуванням 

рисунками, філігранню. 

Внутрішню поверхню посуду лудять, щоб запобігти корозії та  утворенню 

шкідливих для організму людини оксидів міді. Винятком є лише тази для варіння варення, де 

хімічні процеси сповільнюються завдяки великій кількості цукру в сиропі. 

Самовари латунні мають різну форму (циліндричну, конічну, "чаркою", фігурну), 

місткість 4,5—7 л, внутрішня поверхня вкривається оловом, зовнішня - нікелюється або 

хромується. 

За призначенням мельхіоровий і нейзильберовий посуд поділяють на столовий і 

чайно-кавовий. Асортимент включає такі види: кавники хромовані та посріблені (1,5 л); 

цукорниці на ніжках нікельовані та посріблені; цукорниці хромовані та посріблені (0,4 л); 

підноси, чайники, тарелі овальні, салатники, соусники, тарілки та миски, бокали і чарки для 

вина, горілки, коньяку та лікеру; відерця для охолодження шампанського; креманки, вазочки 

для морозива тощо. 

 

 



Ножові товари; 

Ножі за призначенням бувають: 

Залежно від призначення ножі складаються з рукоятки і клинка різних форм. їх 

виготовляють з вуглецевої інструментальної та нержавіючої сталі суцільнометалевими і 

складаними. Суцільнометалеві ножі виготовляють з однієї заготовки металу, а складані - з 

рукоятки і клинка. Різальна кромка ножа може бути прямою з двобічним загостренням, 

хвилеподібною та із зубцями. Рукоятки складаних ножів бувають металеві, дерев'яні, 

пластмасові, з кістки. За характером з'єднання клинка і рукоятки розрізняють ножі з 

насадною та склепаною рукояткою. Рукоятки суцільнометалевих ножів випускають гладкими 

або з декоративним рисунком (штампованим, гравірованим), із захисно-декоративним 

покриттям або без нього. 

Столові ножі надходять у продаж поштучно, наборами або в комплекті з виделками. 

За розмірами столові ножі і виделки поділяють на чотири типи: СВ - столовий великий; СС - 

столовий середній (десертний); СМ - малий столовий (дитячий); ССМ - столовий самий 

малий  

Столові виделки, як і ножі, можуть бути суцільнометалевими та складаними. Ножі та 

виделки, що входять у один комплект, повинні мати єдине конструктивне та художнє 

оформлення. 

Буфетні ножі призначено для приготування бутербродів.  

Ніж-пилка - для нарізання хліба має зубчасте лезо і загострений кінець клинка. 

Виготовляється різних розмірів.  

Ніж для масла - клинок широкий, вигнутий півколом із заокругленим кінцем. 

Ніж для сиру має також широкий заокруглений клинок, на кінці якого є три короткі 

зубці.  

Ніж: транжирний виготовляється в парі з дворогою виделкою, має довгий клинок з 

виїмкою на спинці; призначений для розрізання на скибки великих шматків м'яса.  

Ніж для лимона має пилкоподібне лезо та заокруглений на кінці клинок з нержавіючої 

сталі.  

Ніж: для фруктів має гострокінцевий клинок невеликих розмірів (175 мм). 

Гастрономічні ножі мають довгий прямий клинок із виїмкою на спинці. Вони 

призначені для нарізання тонкими скибками копчених ковбас, сиру, шинки. 

Кухонні ножі виготовляють із вуглецевої інструментальної сталі з дерев'яними або 

пластмасовими рукоятками, з клинками різної форми залежно від призначення. 

Хліборізальні ножі випускають з прямим клинком із виїмкою на кінці, фасонним 

клинком, вузьким клинком із виїмкою на спинці, з розширеним на кінці клинком без виїмки, 

з пилкоподібним лезом. Гострий кінець клинка у таких ножів призначений для зручного про-

колювання хлібної кірочки. Хліборізальні ножі випускають трьох розмірів - великі, середні та 

малі. 

Поварські ножі представлено так званою "поварською трійкою", що включає три ножі 

спеціального призначення: великий - розрубний, для розрубування м'яса, птиці; середній - 

м'ясний, для нарізання м'яса; малий - корінчастий, для чищення та нарізання овочів. Усі ножі 

мають гострокінцеві клинки із заокругленою на кінці спинкою та склепані рукоятки. 

Кухонні ножі загального призначення виготовляють із широким клинком, увігнутою 

спинкою та склепаною рукояткою, трьох розмірів. Корінчасті ножі мають вузький 

гострокінцевий клинок, прямий із заокругленою спинкою. М'ясні ножі випускають 

гострокінцеві з насадною рукояткою, з розширеним на кінці клинком та насадною рукояткою. 

Складані ножі за конструкцією бувають однобічні (клинки та інші приладдя 

закріплені з одного кінця рукоятки) та двобічні (клинки закріплені з обох боків); за 

матеріалом рукоятки - металеві, дерев'яні, пластмасові, комбіновані; за видом покриття - 

нікельовані, хромовані, шліфовані; за кількістю клинків та інших приладь -однопредметні, 

двопредметні та багатопредметні (до 16 предметів); за видом оздоблення - гладкі, з 

гравіруванням, зі штампованим рисунком, інкрустовані. 

 

 



Столові прибори 

 

Включають столові ножі, виделки, ложки, підставки для ножів і виделок, 

підсклянники, столові набори. Вони виготовляються із нержавіючої чи вуглецевої сталі з 

подальшим хромуванням або нікелюванням, а також з мельхіору, нейзильберу, алюмінієвих 

сплавів. Поверхню виробів шліфують і полірують. Виготовляють переважно методом 

штампування. Виделки і ложки з алюмінієвих сплавів відливають у форми, шліфують, 

полірують. 

Ложки залежно від розміру розрізняють столові (210 мм, 15 мл), десертні (180 мм, 10 

мл) та чайні (140 мм, 5 мл). Ручки можуть бути прямими, фігурними, гладкими або з 

рисунком; черпак може бути подовженої, округлої, краплеподібної форми. 

Кавові ложки випускають довжиною 110 мм; розливні ложки мають місткість черпака 

від 150 до 600 мл. 

Підставки для ножів і виделок виготовляють з анодованого алюмінію або мідних 

сплавів різної конструкції. 

Столові набори виготовляють для дорослих і дітей з нержавіючої сталі, мельхіору, 

нейзильберу. Столовий набір включає по шість штук столових ножів, виделок, столових і 

чайних ложок. Ручки виробів художньо оздоблені, можуть бути посріблені або з іншим 

декора декоративним покриттям. 

До групи столових приладь відносять також щипці для цукру, горіхоколи, ножі для 

відкривання консервних банок, штопори, лопатки для торта та ін. 

 

Нагрівальні та освітлювальні прилади 

Нагрівальні прилади відносять до товарів складного асортименту. 

Їх асортимент групують за: 

• призначенням - для приготування їжі та підтримання температури, смаження, тушкування, 

випікання й варіння їжі та приготування напоїв; 

• формою - у вигляді чотирикутної тумби, валізи, циліндричні, складної конфігурації; 

• кількістю горілок - з однією, двома і більшою кількістю горілок або конфорок; 

• матеріалом - стальні, алюмінієві, латунні або комбіновані із різних металів і неметалів; 

• оздобленням — оксидовані, вкриті жаростійким лаком або емаллю, емальовані тощо; 

• розмірами - висотою, шириною, глибиною, а виробів циліндричної форми - найбільшим 

діаметром і висотою. 

Залежно від використання палива нагрівальні прилади поділяють певним чином (див. 

схему). 

До приладів для приготуванні їжі загального призначення: 

- керосини; 

- керогази; 

- примуси; 

- газові плити та плитки; 

- електроплити; 

- переносні електроплитки та ін. 

Нагрівальні прилади для приготування їжі такі: 

• марміти; 

• термостати; 

• підігрівачі дитячого харчування. 

Характерною особливістю цих приладів є мала потужність і невисока температура 

нагрівання робочої поверхні (від 70 до 100 °С). 

Прилади для  смаження, тушіння та випікання. 

Їх асортимент дуже різноманітний. До них належать: 

•мангали - для смаження шашликів на горизонтальних шампурах; 

•шашличниці з вертикальними та горизонтальними шампурами, що обертаються із 

допомогою електродвигуна; 

• жаровні, що мають закриту прямокутну форму із циліндричною жарочною трубою в 



центрі.  

• Шампури розміщено вертикально.  

• Жаровні призначені для приготування печеної риби, картоплі та шашликів. Вони 

працюють на твердому паливі;  

• жарочні шафи, що мають прямокутну форму і від двох до чотирьох дек. Їх 

потужність від 1 до 4 кВт; 

• печі "Чудо", що мають нагрівальний елемент, розміщений у кришці або в кришці та 

дні печі. Їх використовують для приготування рибних, м'ясних, овочевих і борошняних 

страв; 

• вафельниці, що мають дві шарнірно з'єднані частини, виготовлені із рифленого 

литого алюмінію, із двома нагрівальними елементами.Вони  призначені  для  випікання  

кондитерських виробів; 

• тостери застосовують для підсмажування шматків хліба; 

• ростери призначені для підсмажування бутербродів; 

• грилі за формою нагадують шашличниці, але з одним вертелом для смаження птиці 

або м'яса на інфрачервоному нагрівачі при температурі 700 °С; 

• електросковороди вищі за звичайні сковороди та мають вмонтований у дно 

нагрівальний елемент. 

До приладів для варіння їжі та приготування напоїв відносять самовари, чайники, 

кавоварки та ін. 

До освітлювальних приладів належать гасові лампи та ліхтарі. 

Гасові лампи складаються із резервуара, горілки та пристосування для підвішування 

або встановлення лампи. Лампи виготовляють із круглим і плоским днотом. 

Залежно від конструкції пристосувань для встановлення ламп їх поділяють на: 

• настільні; 

• настінні; 

• підвісні; 

• ручні. 

Гасові ліхтарі складаються із резервуара з повітряною камерою зверху, горілки з 

плоским ґнотом, опорної сітки із важільним підніманням скла, трубок, ковпака і дротяної 

ручки. 

Повітря до горілок підводиться за трубками через повітряну камеру, що захищає 

полум'я від вітру. 

Найбільш розповсюджені ліхтарі - "летюча миша". 


	Металогосподарчі товари - це товари, основним матеріалом для виготовлення яких є метал. Ця група товарів складається з широкого асортименту виробів, які призначенні для готування їжі, зберігання продуктів, сервірування столу, ведення домашнього господ...

