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ЛЕКЦІЯ № 7 

ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ СЕПАРУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ 

 

ПЛАН 

6.1 Види сепарувальних органів 

6.2 Основи конструктивного розрахунку машин для розділення 

сипких харчових продуктів 

6.3 Основи конструктивного розрахунку машин для розділення 

рідких та грубодисперсних харчових продуктів 

 

 

1 Види сепарувальних органів 
 

Для розділення сипких харчових продуктів на фракції, що відрізняються 

розміром частинок, застосовуються машини, робочим органом яких служить 

система рухомих сит (решіт). В результаті просіювання через одне сито початковий 

продукт ділиться по величині частинок на дві фракції. Частину продукту, що 

проходить через отвори сита, називають проходом, а решту частини, яка 

залишається в ситі і сходить з нього, – сходом.  

Ці машини застосовують для виділення сторонніх домішок, калібрування 

насіння і обробки високодисперсних харчових продуктів, наприклад, какао або 

шоколаду. 

На хлібопекарних підприємствах малої потужності застосовуються просіювачі 

з наступними ситовими робочими органами: 

– плоскі зі зворотно-поступальним рухом або коливним рухом у вертикальній 

площині (вібраційний) з амплітудою від 0,3 до 1 мм і частотою коливання до 50 Гц 

(приводяться такі сита в рух механічним або пневматичним приводом); 

– барабанні циліндричної, конічної і пірамідальної форми, які обертаються 

навколо вертикальної, похилої або горизонтальної осі; 

– барабанні циліндричної форми – нерухомі, відносно яких борошно 

переміщується за допомогою бил та шнеків (також є з горизонтальною і 

вертикальною віссю обертання транспортуючих робочих органів). 



 

2 

Рисунок 2 – Класифікація машин для виділення домішок, які відрізняються по 

ширині і товщині.  

 

 

 

 

2 Основи конструктивного розрахунку машин для розділення сипких 

харчових продуктів 

 
Ми розглянемо машини із зворотно-поступальним рухом плоских сит 

 

Швидкості, прискорення і сили інерції сита при русі його по 

гармонійному закону. 

На рисунку 4 показана схема кривошипно-шатунного механізму, який 

використовується для приводу в рух сита. 

 
Рисунок 4 – Схема кривошипно-шатунного механізму для передачі руху ситу 

 

Визначимо аналітично шлях, швидкість і прискорення сита, приймаючи кут 

повороту кривошипа  

 t    

де ω – кутова швидкість. 

При повороті кривошипа радіусом r на кут t    сито переміщається з 

положення а – а в положення a1 – a1. 

 

Переміщення s сита, яке ми приймаємо прямолінійним: 

 1 1 1s aa A C A D CD r(1 cos ) L(1 cos )          

Зі зворотно 

поступальним 

рухом 

Ситові сепаратори 
 

З плоскими ситами З циліндричними 

(призматичними) ситами, які 

обертаються навколо 

горизонтальної вісі 
З коловим 

поступальним 

рухом 
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де β – кут відхилення від горизонталі шатуна; 

L – довжина шатуна; 

r– радіус кривошипа. 

Шлях, що проходить сито при переміщенні з лівого граничного в праве 

граничне положення, дорівнює s 2r . 

Знаходимо швидкість руху сита, яка є циклометричною функцією часу 

 a

ds
v r sin t

dt
      

Прискорення сита можна знайти диференціюючи попереднє рівняння 

 2a
a

dv
a r cos t

dt
     

Для надання системі зазначеного коливального руху необхідну потужність 

можна виразити наступною формулою 

 
и a

N P v , кВт 

де Ри – сила інерції, 2

иP m r cos     

av r sin     – швидкість руху сита 

 

Рух частинок по пересувному похилому ситу. 

 

На рисунку 5 зображені вживані кінематичні схеми приводу ситових корпусів 

від кривошипно-шатунних механізмів: а – похиле сито з коливаннями уздовж 

горизонтальної прямої; б – горизонтальне сито з коливаннями вздовж прямої 

похилої; в – похиле сито з коливаннями вздовж прямої похилої. 

 

 
Рисунок 5 – Кінематична схема приводу ситових корпусів: 

а – похиле сито з коливаннями уздовж горизонтальної прямої; б – горизонтальне сито з 

коливаннями вздовж прямої похилої; в – похиле сито з коливаннями вздовж прямої 

похилої. 

 

Найчастіше застосовують машини з похилими ситами, що здійснюють 

коливання уздовж горизонтальної прямої. 

На рисунку 6 показані два положення а і б похилого сита на підвісках AВ і 

А1В1 з коливаннями вздовж горизонтальної прямої при положенні кривошипа в 

квадрантах I і II. 
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Рисунок 6 – Рух частинки продукту на похилому ситі з горизонтальними 

коливаннями: 
а – при положенні кривошипа в квадранті І; б – при положенні кривошипа в квадранті ІІ 

 

Визначимо умови для переміщення частинок, коли кривошип знаходиться в 

квадранті І і обертається за годинниковою стрілкою (рисунок 6, а). При 

нерівномірному русі сита ВВ1 з прискоренням а, направленим вправо, виникає сила 

інерції, направлена проти прискорення, тобто вліво. Крім того, частинка 

знаходитиметься під дією сили тяжіння G і сили тертя F об сито. Силу G можна 

розкласти на дві складові, з яких G sinα діє вниз по нахилу сита, і Gcosα, яка 

притискає частинку до сита. 

Приймаємо для подальших розрахунків, що напрямок сили інерції Ри 

співпадає з середнім положенням шатуна. Це припустимо при  

 
r 1

L 50
  

Силу інерції Ри можна розкласти на складові: 

ин иP Р sin  – яка перпендикулярна ситу і притискає частинку до нього; 

ик иP Р cos  –  яка паралельна поверхні сита і діє вгору по нахилу. 

Частинка переміщатиметься вгору, якщо рушійна сила більше сили тертя 

 и и( Р cos G sin ) ( f ( Р sin Gcos ))       

 

Для руху частинки вгору по ситу необхідно, щоб 

 
dv

0
dt

  

 

Звідки 

 
g

tg( )
r

    , с
-1

 

де φ – кут тертя частинки. 

 

Для руху частинки вниз необхідно, щоб 

 
2
r cos t g tg( )        
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Визначимо умову відділення частинки вгору, яке відбудеться при  

 инP Gcos   

При цьому частинки відокремляться від сита і не просіються через нього. 

Задля запобігання такого явища необхідно, щоб 

 
инGcos P    

 

Повітряні сепаратори 
 

Якщо в повітряний вертикально восхідний потік потрапляє декілька частинок 

матеріалу (рисунок 7), що сепарується, то на кожну з них діятимуть сила тяжіння G і 

опір середовища R. За вказаних умов, ці сили вертикальні і протилежно направлені. 

Кожна частинка пересуватиметься у бік рівнодіючих цих сил. Коли R>G, частинка 

рухається вниз і, навпаки, частинки, у яких R < G, рухатимуться вгору; таким чином 

відбудеться їх розділення, тобто здійсниться процес сепарації. 

 
 

Рисунок 7 – Схема дії повітряного потоку на частинку 

 

Щоб визначити можливість розділення продукту залежно від аеродинамічних 

властивостей, необхідно знати величину сил, що діють на частинки в повітряному 

потоці. Величина G визначається силою тяжіння (вагою) частинок, а опір 

середовища може бути обчислений за формулою 

 

 
2

мR k F (v u )    

де ρ – щільність повітря, кг/м
3
; 

u – швидкість руху частинки матеріалу, м/с; 

v – швидкість повітряного потоку, м/с; 

(v – u) – відносна швидкість повітряного потоку, м/с; 

Fм – площа проекції частинки на площину, перпендикулярну вектору 

відносної швидкості (v – u) повітряного потоку, м
2
; 

k – коефіцієнт аеродинамічного опору, що залежить від форми і стану 

поверхні частинки, а також від режиму повітряного потоку 

 

Величина коефіцієнта k залежить від форми тіла, стану його поверхні 

(ступеню її шорсткості і зморшкуватості), положення тіла по відношенню до 

напрямку повітряного потоку і характеру повітряного потоку. 

Про аеродинамічні властивості компонентів суміші і можливості розділення 

цієї суміші судять по іншому показнику – швидкості витання. 

Повітряний 

поток 
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Швидкість вітання – швидкість потоку повітря, при якій тіло утримується в 

потоці в зваженому стані. 

 

 
в

м в м

G G g
v

k F k F 


  , м/с  

Повітряні сепаратори широко застосовують на підприємствах, оснащених 

внутрішньоцеховим пневматичним транспортом, для відділення продукту від 

транспортуючого його повітря. Для здійснення цього процесу в повітряних 

сепараторах використовують інерцію потоку продукту, рухомого при 

пневматичному транспорті; завдяки цьому продукт переміщається на деяку відстань 

після відведення повітря. 

 

 

Триери 
 

Для розділення сипких харчових продуктів на фракції, які відрізняються по 

довжині частинок, на різних харчових виробництвах (олієдобувних, бродильних, 

харчоконентратних) застосовуються трієри. 

 

 

Граничний кут підйому зерен, що знаходяться на гладкій поверхні 

циліндра 

На рисунку 8, а показано положення частинки А на гладкій поверхні 

триєрного циліндра. 

Визначимо значення граничного кута 0 t    повороту циліндра, при якому 

частинка А, знаходячись на гладкій частині його внутрішній поверхні, залишиться в 

стані відносного спокою, тобто не зі сковзатимуть вниз  
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Рисунок 8 – Розрахункові схеми: 
а – положення частинки А, що знаходиться на гладкій поверхні трієрного циліндра; 

б – максимальний кут підйому частинки А, що знаходиться на гладкій поверхні трієрного 

циліндра, що обертається; в – положення частинки, що знаходиться в чарунці (ячейке) 

нерухомого трієрного циліндра; г – положення частинки, що знаходиться в чарунці 

трієрного циліндра, що обертається, д – зони ковзання частинки довгої фракції по гладкій 

поверхні циліндра і випадання частинок короткої фракції з чарунок співпадають; 

розділення продукту на фракції неможливе; е – зони ковзання і випадання не співпадають; 

розділення продукту на фракції можливо. 

 

Неважко переконатися, що на частинку діятимуть: 

1. сила тяжіння G, направлена по вертикалі; 

2. сила реакції N поверхні, направлена по радіусу АО; 

3. сила тертя F = f·N, направлена по дотичній до поверхні циліндра убік його 

обертання. 
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3 Основи конструктивного розрахунку машин для розділення рідких 

та грубо дисперсних харчових продуктів 
 

Класифікація машин для розділення рідких харчових продуктів 

 

Машини для розділення рідких харчових продуктів можна класифікувати за 

різними ознаками. На схемі 3 приведена класифікація рідинних сепараторів. У 

основу цієї класифікації покладені наступні характерні ознаки: технологічне 

призначення, тип ротора, спосіб і характер вивантаження твердої фракції (шламу), 

конструкція розвантажувального пристрою для твердої фракції, спосіб подачі 

початкового продукту і виведення одержаних рідких фракцій. 

По технологічному призначенню сепаратори діляться на три класи: 

сепаратори-роздільники, вживані для розділення суміші рідин, не розчинних одна в 

іншій, і для концентрації суспензій і емульсій; сепаратори-освітлювачі, призначені 

для виділення твердих частинок з рідини; комбіновані сепаратори, що служать для 

виконання двох або більш операцій переробки рідкої суміші. 

По типу ротора розрізняють сепараторів тарілчастих і камерних. 

За способом вивантаження твердої фракції з ротора розрізняють 

сепараторів з ручним і відцентровим вивантаженням. 

По характеру вивантаження твердої фракції з ротора, тобто по виконанню 

цієї дії в часі, сепаратори розділяють на машини з періодичним, безперервним і 

пульсуючим вивантаженням. 

По конструктивному виконанню розвантажувального пристрою для 

твердої фракції сепаратори підрозділяють на соплові, клапанні, з верхнім і нижнім 

розташуванням рухомого елементу затвора. 

За способом подачі початкового продукту і виведення одержаних рідких 

фракцій розрізняють сепараторів трьох типів: відриті, напівзакриті і герметичні. 

 

Класифікація і типові конструкції центрифуг. 

 

У харчовій промисловості застосовуються центрифуги різних конструкцій і 

різного технологічного призначення. 

Загальна класифікація центрифуг подається залежно від основних 

характеристики: 

– за фактором розділення; 

– за технологічним призначенням; 

– за способом розвантаження осаду з барабана; 

– за конструкціями опор і розміщенням осі барабана. 

За фактором розділення центрифуги умовно діляться на нормальні 

центрифуги з фактором розділення Φр <3000 і швидкісні, або зверхцентрифуги, в 

яких фактор розділення Φр >3000. 

За технологічним призначенням розрізняють: 

– відстійні центрифуги, що призначені для розділення погано фільтрувальних 

суспензій з різною крупністю частинок твердої фази. Окрім цього відстійні 

центрифуги діляться на тільки відстійні, освітлюючі, концентруючі і розділюючі або 

сепаруючі центрифуги; 
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– фільтрувальні центрифуги, що застосовуються для розділення відносно 

грубодисперсних суспензій кристалічних і аморфних продуктів, промивання 

отриманого осаду і відділення вологи від штучних матеріалів. 

За способом розвантаження осаду з барабана розрізняють центрифуги з 

ручним розвантаженням, гравітаційним, шнековим, а також пульсуючими 

поршнями, ножами і скребками. 

За конструкцією опор і розміщенням осі барабана центрифуги діляться на 

підвісні вертикальні, підвісні вертикальні на колонах, вертикальні стоячі з 

підпертим валом, горизонтальні і похилі. 

Залежно від організації технологічного процесу центрифуги діляться на 

центрифуги періодичної і безперервної дії. Схема відстійної центрифуги 

періодичної дії подана на рис. 4 

 
Рисунок 4 – Схема відстійної центрифуги періодичної дії: 

1 – барабан; 2 – корпус; 3 – осад 

 

У сучасних сепараційних пристроях дисперсні системи (продукти), що 

підлягають розділенню, знаходяться в полі відцентрових сил, інтенсивність яких 

залежить від кутової швидкості обертання, отже, числа оборотів ротора (n) і відстані 

між частинкою і віссю обертання (R). Частинки, що знаходяться в дисперсійному 

середовищі (продукті) і мають іншу, чим середовище, щільність, під дією 

відцентрових сил починають переміщатися до осі обертання, якщо щільність 

середовища ρ1 > ρ2 (щільність частинки), і до периферії, якщо ρ1 < ρ2  

 

Граничний розмір відсепарованої частинки 

Одна з умов сепарації – проникнення частинок через товщу рідини в просторі 

між тарілками. Частинки, що не досягли поверхні тарілки, будуть винесені в потік 

плазми. Частинки, що потрапили на поверхню, переміщаються по ній. При цьому 

можливі два випадки: 

1) якщо швидкість потоку у поверхні більше швидкості, відцентровою силою, 

що викликається, то частинки потрапляють в загальний потік; 

2) якщо швидкість потоку менше швидкості, відцентровою силою, що 

викликається, то частинки потраплять в потік, збагачений частинками, отже, для 

розділення фаз дотримання цієї умови також обов'язково. 

Траєкторія руху частинки, що потрапляє в збагачений потік. і складається з 

двох стадій (рис. 9): 

перша – рух частинки у напрямі загального потоку; 

друга – рух частинки в напрямі, протилежному загальному потоку. 
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Рисунок 9 – Траєкторія руху частинок між тарілками (при розділенні емульсії і 

виділенні твердої фракції) 

 
Рисунок 10 – Розрахункова схема процесу розділення фракцій 

 

Виділені можуть бути частинки, які за час перебування рідини, що 

сепарується, в просторі між тарілками, встигнуть перетнути потік і досягти поверхні 

сусідньої тарілки. Цей рух характеризується рівністю 

 St    

де v – швидкість руху частинки в середовищі під дією відцентрової сили, м/с; 

t – час перебування рідини між тарілками, с; 

S – відстань між тарілками в радіальному напрямі, м. 

Елементарний кільцевий об'єм сепараційної частини ротора 
 zdRR2dV     

де R – радіус, на якому знаходиться дана частинка, м; 

δ – відстань між тарілками по вертикалі, м; 

z – кількість проміжків між тарілками (тарілок). 

 

Час перебування рідини в цьому об'ємі (dT) рівний 

 
Q

zdRR2

Q

dV
dT





  

За цей час частинка переміститься в горизонтальному напрямі на відстань dS  

 dTRkdTdS
c

   

де vc – швидкість Стоксу; 

k – постійна по Стоксу. 
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Розмір частинок, які можуть проникнути через товщу рідини в просторі  

між тарілками (I стадія), за час перебування в ньому елементарного об'єму 

продукту: 

 
1 1 2 б м

r f (Q; ; ;R ;R ;z;n )    

де Q – кількість рідини, що поступає в ротор, м
3
/с; 

ρ1 – щільність середовища, кг/м
3
; 

ρ2 – щільність частинки, кг/м
3
. 

Rб – максимальний радіус тарілки, м; 

Rм – мінімальний радіус тарілки в зоні розділення, м; 

z – кількість проміжок між тарілками (тарілок); 

n – число оборотів ротора в секунду. 

Не завжди, проте, частинки, що досягли поверхні наступної тарілки, 

потрапляють в збагачений потік. Необхідно, щоб частинка змінила напрям свого 

руху (II стадія); це можливо при наступному співвідношенні швидкостей частинки 

(vчаст) і потоку (vпот): 

 
потчаст

    

тут vпот – швидкість руху рідини у поверхні тарілки. 

 

 

Оптимальні відстані між тарілками 

Розглянемо спочатку питання про оптимальну відстань між тарілками для 

випадку розширення потоку, коли ρ1 < ρ2 

Оптимальна відстань між тарілками, тобто відстань, при якій відбувається 

якнайкраще розділення, відповідає умовам, розглянутим вище: на поверхні тарілки 

повинні осідати частинки можливо менших розмірів; осідаючи, вони повинні 

протистояти потоку щоб уникнути віднесення їх за межі тарілок. 

На цій підставі оптимальна відстань між тарілками визначається умовою 
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rr    

де r1  – радіус частинок, що досягли поверхні тарілки; 

r2  – радіус частинок, що утримуються на поверхні тарілки. 

Якщо r1 > r2 то на поверхні утримуються частинки граничного розміру. 

Якщо r1 < r2 то, хоча дрібні частинки і досягнуть поверхні, що пролягає нижче 

тарілки, частина їх буде знесена в загальний потік. 

 

Об'єм шламового простору 

 

У сепараторах з ручним вивантаженням осаду об'єм шламового простору 

визначається з розрахунку безперервної роботи протягом 2 – 4 год по формулі а 

 tQk01,0V
1

   

де t – час безперервної роботи сепаратора, с; 

Q – продуктивність, м
3
/с (л/год); 

k1 – вміст зважених речовин в початковій суспензії %. 

 

Необхідні розміри шламового простору забезпечуються при конструюванні 

сепаратора внутрішнім діаметром стінки корпусу ротора. 
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У соплових сепараторах шламовий простір утворений конусними поверхнями 

кришки і корпусу ротора і циліндровою поверхнею, обмеженою зовнішніми 

кромками зібраних в пакет тарілок. Осад зісковзує по стінках конусів до периферії, 

де встановлені сопла. Зісковзування осаду з конусів можливо, якщо кут між 

утворюючою конуса і вертикаллю рівний куту природного укосу осаду, що 

викидається, або більше за нього. 

У саморозвантажних сепараторах шламовий простір утворений так само, як і в 

соплових сепараторах. Його об'єм не є вирішальним чинником в роботі машини: 

залежно від продуктивності і змісту зважених речовин змінюється лише час між 

розвантаженнями осаду. Тому об'єм шламового простору диктується кутом 

природного укосу осаду і розмірами тарілок. 

В даному випадку визначається лише час між розвантаженнями: 

 
1

kQ

100V
T




   

 

 

17.4 Основи енергетичного розрахунку сепараторів 

 

Під час роботи сепаратора потужність, що підводиться до нього, витрачається 

на: 

1) повідомлення кінетичної енергії ротору сепаратора; 

2) повідомлення кінетичної енергії рідини, що викидається; 

3) подолання тертя ротора об повітря; 

4) подолання тертя в приводному механізмі. 

Вказані статті витрати енергії мають різне значення в пусковий період роботи 

сепаратора і при сталому режимі. 

 

Кінетична енергія ротора сепаратора визначається по формулі 

 
g2

GR

2

J
A
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u

2 
   

де J – момент інерції ротора, кг·м
2
; 

G – вага ротора, Н; 

Rи – радіус інерції ротора, м. 

 

Якщо розгін ротора продовжується , то середня потрібна потужність на 

повідомлення ротору кінетичної енергії в період розгону 

    
1000

A
N

ср





  

Кінетична енергія ротора знаходиться в прямій залежності від кутової 

швидкості, яка в період розгону, поступово збільшуючись, досягає максимуму до 

кінця пускового періоду. 

Тому можна вважати, що максимальна кінетична енергія 

 
срmax

N2N    

 

Загальні витрати потужності в робочий період складають 
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N


   

 

N1 – потужність, необхідна для повідомлення кінетичної енергії рідини, 

N2– потужність, необхідна для подолання тертя ротора об повітря 

 

В період розгону потужність необхідна і для подолання тертя в пусковому 

механізмі. Пускові пристосування є фрикційними муфтами з колодками або з 

кулачками, що розсовуються. Пусковим пристосуванням в середньому поглинається 

40% потужності, потрібної в період розгону. Звичайно в період розгону ротора 

необхідна потужність, приблизно в 1,5 разу більша, ніж в період робочого ходу. 

М. Т. Грінішиним встановлено, що наявність на внутрішній поверхні кожуха 

сепаратора стопорних приливів і гальмівних пристроїв, утворюючих значні за 

своїми розмірами виступи між ротором, що обертається, і нерухомим кожухом, 

істотно збільшує втрати потужності на тертя ротора об повітря. Ці втрати можуть 

бути скорочені шляхом додання обтічності і ретельної обробки внутрішньої 

поверхні кожуха. 

Відведення повітря з кожуха сепаратора також знижує витрати енергії на 

подолання аеродинамічних опорів і виключає проникнення пари, що утворюється, в 

картер станини сепаратора. 

 


