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Тема уроку 33, 34: Устаткування підприємств цукрової 

промисловості 
Мета: Оволодіди знаннями щодо устаткування підприємств харчової галузі 

Хід уроку 

Фільтрування — мета для видалення зважених частинок, що не випали у 

осад.Здійснюється під тиском 0,3 – 0,4 мПа і температурі 80 – 90°С. 

Кількість осаду в соку ІІ сатурації в 9- 10 разів менше, ніж у соку I 

сатурації; крім того, осад має значно кращі фільтруючі властивості. Фільтрацію 

соків ІІ сатурації здійснювати на фільтр-пресах або дискових фільтрах зі 

швидкістю фільтрації 8 л/м
2
·хв. Фільтри не промивають, а осад повертають на 

першу дефекацію і потім виводять із виробництва разом з осадом І сатурації. 

Якість фільтрації соку ІІ сатурації має велике значення. Попадання навіть 

незначної муті карбонату кальцію на сульфітацію приводить до утворення 

сульфіту кальцію, розчинність якого вище вуглекислого. У результаті 

збільшується вміст кальцію в соку, який йде на випарювання, і на випарній 

станції утвориться накип, який важко видаляється. Тому сік ІІ сатурації піддають 

контрольної фільтрації (додатковій очисній фільтрації). 

Контрольну фільтрацію проводять на мішечному фільтрі, що складається із 

прямокутного корпуса з похилим дном. Фільтрувальні мішки (серветки) 

виготовлені з фільтр-діагоналі. Тривалість контрольного фільтрування 2-3 

години. Мішки з контрольних фільтрів (також як і фільтраційні полотна з усією 

іншої фільтраційної апаратури) піддають мийці в спеціальній серветкомийці і 

використовують повторно. 

Сатураційний осад змішується з жомовою водою і відкачується насосами на 

поля фільтрації (гідравлічне видалення), або використовується для вапнування 

кислих ґрунтів (сухе видалення пневмотранспортом). Очищений сік 

направляється на сульфітацію. 

Сульфітація – остання стадія очищення соку – обробка SO2. Мета -

знебарвлення соку, зменшення його в’язкості, а також його знезаражування. SO2 

на цукрових заводах одержують шляхом спалювання сірки в спеціальних печах. 

В одержаному сульфітаційному газі (сірчистий газ) містить 10-1 5% SO2. При 

пропусканні SO2 крізь сік утворюється сірчиста кислота, яка частково 

перетворюється у сірчану кислоту. В результаті цього відбувається 

знебарвлювання соку, а також знижується його лужність. Це значно зменшує 

в’язкість сиропів і покращує фільтрування. Сірчиста кислота і її солі блокують 

карбонільні групи глюкози, фруктози, мальтози, чим запобігають утворенню 

забарвлених речовин в соку. Сульфітація здійснюється в зрошувальних або 

рідинноструменевих сульфітаторах. Триває 5 хв. Витрати сірки 15 кг на 100 т 

буряка. 

Випарювання соку. Очищений сік містить 1 4 – 1 5% сухих речовин, у 

результаті випарювання вміст сухих речовин у сиропі підвищується приблизно 

до 65%. У сучасних випарних установках число корпусів, з’єднаних послідовно, 

коливається від чотирьох до шести. Кожний випарний апарат складається з 

корпуса, розташованої в ньому поверхнею нагрівання, відвід конденсатів і газів, 

що не конденсуються (аміачне відтягнення). Інший простір корпуса розділяється 
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на сокову, яка заповнена киплячою рідиною, і надсокову, у якому перебуває 

сокова пара. 

Температурний режим випарної станції наступний: у першому корпусі 

температура не повинна перевищувати 1 26°С, щоб уникнути карамелізації 

цукру; температура кипіння сиропу в концентраторі становить 63,6° С. Корисна 

різниця температур менше повної на величину температурних втрат і становить 

51,6° С. Принцип дії випарної установки наступний. Очищений сік 

направляється в перший корпус і послідовно переходить із корпуса в корпус. З 

концентратора 5 видаляється згущений сироп. Свіжа пара надходить тільки в І 

корпус. ІІ корпус (обігрівається соковою парою I корпуса, ІІІ – соковою парою ІІ 

корпуса і т.д. З концентратора сокова пара приділяється на конденсатор. 

Концентратор призначений для одержання сиропу із заданим вмістом СР. 

Для багаторазового використання тепла граючої пари, яка надходить в І 

корпус, у наступних корпусах температура знижується завдяки поступовому 

зниженню залишковому тиску в надсокових просторах апаратів. В останньому 

корпусі за рахунок конденсатора воно підтримується на рівні 21, 2-1 4,6 кПа. 

Сік, що надходить на випарювання, є насиченим розчином важко розчинних 

солей кальцію. У міру згущення ці солі випадають із розчину в осад. На початку 

випарювання бікарбонати інтенсивно розкладаються (якщо вони присутні) і 

утвориться вуглекислий кальцій. У процесі випарювання концентрація карбонат-

іона збільшується, що також приводить до утворення осаду карбонату кальцію. 

У результаті розкладання оксамитової кислоти утворюється нерозчинний 

оксалат кальцію. 

Розчинність багатьох солей (гіпсу, оксалату кальцію й ін.) з підвищенням 

концентрації сахарози зменшується, і вони випадають в осад. Нерозчинні солі 

кальцію частково випадають у процесі випарювання на поверхні нагрівання, 

внаслідок чого погіршується теплопередача й знижується продуктивність 

випарної установки. Звичайно на початку випарювання випадає головним чином 

карбонат кальцію, а потім солі органічних кислот і наприкінці – гіпс. 

У цілому в процесі випарювання спостерігається: 

– підвищення забарвлення соку внаслідок перетворень вуглеводів; 

– зниження лужності внаслідок утворення кислот при розкладанні цукрів і 

дезамінування амідів і підвищення лужності внаслідок розкладання бікарбонатів; 

– утворення накипу в результаті випадання на поверхні нагрівання важко 

розчинних солей. 

Очистка сиропу здійснюють змішуванням з клеровкою (розчином) жовтих 

цукрі, додаванням кізельгуру (0,1-0,15 %), сульфітацією до рН = 7,5 і 

фільтруванням підігрітого соку. 

Уварювання сиропу здійснюють у вакуум-апаратах періодичної дії при 

температурі 75- 80 ºС до концентрації сухих речовин 92,5—93,5 %в 4 стадії: 

— згущення сиропу до перенасичення розчину; 

— заводка пудри цукру для утворення центрів кристалізації сахарози; 

— нарощування кристалів цукру; 

— остаточне згущення і спуск утфеля. 
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У цукровий розчин додають тонкоподрібнену цукрову пудру, яка стає 

затравкою для виникнення в розчині центрів кристалізації. Потім в апарат 

додають підігрітий на 2-3 ºС вище температири маси в апараті сироп. При 

попаданні сиропу в апарат з пониженим тиском він бурхливо закипає і тим 

самим перемішує масу і вирівнює концентрацію. Призначення 

додавання сиропу – розведення маси і надання розчину в метастабільного 

стану, при якому відбувалося б нарощування кристалів і не було б утворення 

нових центрів кристалізації. 

Продукт, після уварювання сиропу, називають утфелем. Одержаний, утфель 

розділяють у швидкісних центрифугах на товарний цукор-пісок і 

міжкристалевий розчин (відтік), який знецукрюють на наступних етапах 

кристалізації. На кристалах залишається тонка плівка, яка надає цукру 

жовтуватого кольору. Тому цукор промивають (пробілюють) нагрітою до 90—1 

00 ºС невеликою кількістю води, внаслідок чого утворюється другий відтік. З 

автоматизованих центрифуг одержують цукор-пісок вологістю близько 0,8 — 

1,2%, який грудкується, а під час транспортування легко пошкоджується. Тому 

його сушать до вологості  0,1 4%, охолоджують, звільняють від феромагнітних 

домішок, у сортувальній машині відділяють грудки і розсіюють на фракції. 
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