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Лекція 7. 

Обладнання сокового виробництва 

1. Преси періодичної дії.  

2. Преси безперервної дії.  

3. Стрічкові преси.  

4. Обладнання для освітлення і деаерації соків. 
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Харчова і смакова цінність плодоовочевої сировини в основному 

визначається його внутріклітинною рідкою фазою. У рідкій фазі – 

клітинному соку – знаходяться хімічні речовини, багаті сахарами, 

органічними кислотами і їх солями, дубильними речовинами і вітамінами. 

Гармонійне поєднання цих речовин обумовлює високі смакові і дієтичні 

якості соку. У соковому виробництві застосовують устаткування для 

отримання соків з плодів, а також устаткування для освітлення і деаерації 

соків. 

Механічна обробка рослинної сировини під тиском здійснюється 

пресами періодичного і безперервного дії. Крім них, до методів поділу 

сировини відноситься також протирання і центрифугування. До останнього 

методу відносяться сепаратори і фільтри. 
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1. Преси періодичної дії.  

Класифікуються за способом створення тиску, це механічні преси з 

ручним, механізованим приводом і гідравлічним дотиснення (або 

механогідравлічним), гідравлічні і пневматичні. 

Преси також поділяються на вертикальні і горизонтальні, нижнього і 

верхнього тиску, а також «псевдобезперервної» дії (трьехплатформенні типу 

РОК-200с і 2П-41, роторно-карусельного і багатоплатформеного типу Б2-

2П1-К). Застосовуються на консервних і винзаводу, на підприємствах рибної 

промисловості, для віджиму сусла (соку-напівфабрикату) з мезги 

(подрібненої плодової та овочевої маси), пресування риби і рибної муки). 

Гідравлічний віджимний прес з нижнім тиском складається з плити зі столом 

і камерою пресування, що має стінки з отворами. 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема гідравлічного преса: 

1 – направляюча колона; 2 – нерухома плита;  3 – плита-траверса; 4 – 

чашка;5 – плунжер; 6 – робочий циліндр; 7 - насос 
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Платформа, завантажена конвертами з масою, перекладеними 

дренажними решітками, встановлюється над плитою і піднімається з нею 

плунжером в гидроцилиндре. При стисненні пакетів сік вичавлюється і стікає 

в піддон. Застосування трьох платформ дозволяє одночасно виробляти 

пресування, вивантаження вичавок і завантаження мезги. 

2. Преси безперервної дії 

Діляться за конструктивним виконанням робочих органів на шнекові, 

ексцентрикові, стрічкові і ін. Шнекові преси розрізняють також з одним і з 

двома послідовно встановленими шнеками; стаціонарні та пересувні. З двома 

і більше паралельно розташованими шнеками; з обтюратором і без нього, а 

так само імпульсні шнекові преси з періодичним обертанням шнека і його 

подальшим поздовжнім переміщенням. Відрізняються також преси за 

конструкцією перфорованого (зєєрного) циліндра і пресує шнека. 

Шнековий прес Р3-ВП2-Ш-5 для пресування яблучної мезги складається 

з завантажувального бункера, обтюрирующий пристрої (напрямних зірочок) 

в зоні бункера, фільтруючого перфорованого циліндра (у вигляді циліндра з 

дрібними отворами), що транспортує шнека, що пресує шнека з камерою 

пресування, запірного конуса з гідрорегулятором, піддону бункера, піддону 

корпусу, рами і приводу. Він складається з рами  4 , на якій змонтований 

перфорований циліндр 10. Всередині циліндра встановлені 

транспортувальний  8 і пресувальний  11 гвинти, бункер  1 , корпус  3 з 

обтюраторами  2 , перфорований жолоб  6 , піддон  5 , бункер  9 , циліндри, 

запірний конус  13 з барабанчиком  12 . Пресувальний гвинт закріплений на 

валу  7 . Всередині корпусу є щитки — лівий  14 і правий  15. 
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Рисунок 2 – Шнековий прес Р3-ВП2-Ш-5 

 

У пресі Р3-ВП2-Ш5 мезга надходить у трубу. Обтюратори дають 

можливість рівномірно подавати яблучну мезгу в прес і ще в бункері 

видаляти значну частину сусла-самопливу і запобігання зворотного 

видавлювання мезги із зони тиску в бік бункера. Особливістю двухшнекових 

пресів є установка в них уздовж осі двох шнеків, що мають різне 

спрямування в різний візит. Відбувається ефективне ворушіння мезги на 

стику шнеків, що сприяє кращому вилучення сусла і стабілізує роботу цих 

шнеків. 

Мезга з бункера потрапляє спочатку на транспортує шнек, потім на 

пресує. Сусло виводиться через отвори в перфорованому циліндрі. Ступінь 

віджимання мезги обумовлюється величиною кільцевого зазору між конусом 

і циліндром. У завантажувальному бункері відділяється перша фракція - 

вільно випливає частина соку (самоплив). При транспортуванні мезга 

незначно стискається, в результаті чого відділяється друга фракція соку, що 

містить більше суспензій, ніж сік-самоплив. У третій зоні діаметр вала 

збільшується, крок шнека зменшується, в результаті чого обсяг вільного 

простору також зменшується, а тиск збільшується. Тут відділяється третя 

фракція соку з високим вмістом суспензій. Третю фракцію у виробництві 

натурального соку не використовують. 
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3. Стрічкові преси.  

В останні роки набули поширення стрічкові преси безперервної дії 

завдяки можливості пресування на них в тонкому шарі і високої 

продуктивності. Пресуюча частина стрічкового преса типу ПВК-12 

продуктивністю 12 т/год по яблукам складається з двох нескінченних 

сітчастих стрічок, які рухаються навколо 16-ти роликів спеціальної 

конструкції, збірної ванни для соку, пристрої для натягу стрічки і системи 

для миття стрічок. Мезга надходить з бункера на стрічку, яка на початку 

рухається горизонтально. На цій ділянці (зона стікання) відділяється вільно 

випливає сік (сік-самоплив), і мезга ущільнюється в «корж», яка рухається 

далі між натягнутими стрічками і розташованими каскадом роликами, які 

створюють тиск на мезгу і віджимають сік. В кінці преса стрічки 

розходяться, «корж» випадає на транспортер для відходів, шляхом 

промиваючи водою. Сік із зони стікання і зони пресування збирається в 

розташований внизу збірник. 

 

4. Обладнання для освітлення і деаерації соків. 

Плодово-ягідні соки, отримані на пресах є каламутною кожедисперсную 

системою, що складається з колоїдних речовин, грубих і тонкодисперсних 

частинок. 

З механічних способів освітлення найбільш стародавнім вважається 

освітлення шляхом відстоювання, при якому зважені в рідкому (соку) 

частинки осідають під дією сили тяжіння і різниці між щільністю рідини і 

зважених в ній частинок. Процес осідання протікає дуже поволі (годинами, 

цілодобово), тому в даний час застосовується дуже рідко. 

Найбільш поширеним способом освітлення є фільтрація, заснована на 

затриманні пористими перегородками зважених в рідині частинок. В даний 

час процес фільтрації, пов'язаний з необхідністю зміни пористих 

перегородок, що фільтрують, витісняється освітленням в осадительных 

центрифугах і сепараторах. 
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Кисень, що міститься в соку, окислює органічні речовини і окисляє 

вітамінну цінність соку. 

Для збільшення повітря з продукту, що переробляється, застосовують 

декілька способів деаерації: 

1. термічні, 

2.вакуумні, 

3. комбіновані. 

За принципом дії деаератори ділять на відцентрові, вакуум-

розпилювальні і плівкові. 

Конструктивно деаератори є закритою судиною, в якій створюється 

вакуум, а сік, що деаерується, подається в розпилювачі. При цьому повітря, 

що знаходиться в соку дуже швидко виділяється в посудину і виводиться в 

атмосферу. 

Термічне деаерування полягає в нагріві продукту. При нагріві тиск 

повітря в міжклітинних ходах збільшується і він прагне вийти з продукту. 

Термічний деаератор – це підігрівач. 

Вакуумне деаерування засноване на подачі продукту у вакуумовану 

судину (деаератор) в розпорошеному вигляді. 

Найбільш поширений комбінований спосіб деаерування. При цьому 

продукт одночасно піддається термічній і вакуумній дії, чим 

інтенсифікується процес видалення повітря. 

 

 


