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1. Класифікація технологічного обладнання для розділення. 

Розділення рідких неоднорідних харчових середовищ проводиться 

шляхом відстоювання, фільтрування, центрифугування і сепарування. 

Відстоювання — процес розділення неоднорідних рідких сумішей на 

фракції, що різняться по густині, у полі гравітаційних сил. 

Фільтрування — процес розділення суспензій за допомогою пористих, 

фільтруючих перегородок, які затримують осад і пропускають освітлену 

рідину. 

Центрифугування — процес розділення неоднорідних суспензій на 

фракції в полі відцентрових сил. Розрізняють відстійне й фільтраційне 

центрифугування. 

Сепарування — процес розділення неоднорідних рідких сумішей на 

фракції, що різняться по щільності, у полі дії відцентрових сил. 

Конструкції відстійників 

Відстійники періодичної дії являють собою резервуари, що 

заповнюються суспензією і через певний проміжок часу проходить 

розділення на фракції. Відстійник очищається від фаз і процес повторюється. 

Принципова схема такого відстійника показана на рис. VІ.2. 

 
Рис. VІ.2 Конструктивна схема відстійника періодичної дії 

 

Відстійники мають просту конструкцію, але потребують багато часу 

для розділення. Наприклад в цукровому виробництві використовують 

відстійники для освітлення забрудненої транспортерно-мийної води, які 

являють собою земляну яму з розмірами близько 20х50 м і глибиною близько 

2 м. 



Відстійник безперервної дії з гребковою мішалкою (рис. 2) є невисоким 

циліндровим резервуаром 1 з плоским злегка конічним днищем і внутрішнім 

кільцевим жолобом 2 уздовж верхнього краю апарату. У резервуарі 

встановлена мішалка 3 з похилими лопатями, на яких є гребки 4 для 

безперервного переміщення осідаючого матеріалу до розвантажувального 

отвору 7. Одночасно гребки трохи збовтують осад, сприяючи цим 

ефективнішому його зневодненню. Мішалка робить від 0,015 до 

0,5 об/хв, тобто обертається настільки поволі, що не порушує процесу 

осадження. Початкова рідка суміш безперервно подається через трубу 5 в 

середину резервуару. Освітлена рідина переливається в кільцевий жолоб і 

видаляється через штуцер 6. Осад (шлам) — текуча згущена суспензія (з 

концентрацією твердої фази не більше 35-55%) — видаляється з резервуару 

за допомогою діафрагмового насоса. Вал мішалки приводиться в обертання 

від електродвигуна 8 через редуктор. 

 
Рис. 2. Відстійник безперервної дії з гребковою мішалкою: 

1 — корпус; 2 — кільцевий жолоб; 3 — мішалка; 4 — лопаті з гребками; 5 — 

труба для подачі початкової суспензії; 6 — штуцер для виведення освітленої 

рідини; 7 — розвантажувальний пристрій для осаду (шламу); 8 -

 електродвигун. 

Разом з осадом, що видаляється, часто втрачається значна кількість рідини, 

тому для зменшення її втрат і виділення рідини зі згущеної суспензії осад із 

першого відстійника направляють в інший відстійник для відмивання водою і 

подальшого відстоювання. Осад, отриманий в другому апараті, міститиме 

таку ж кількість рідини, що і осад у першому відстійнику, але вже значно 

розбавлений водою. За наявності декількох послідовно сполучених 

відстійників можна видалити з осаду до 97-98% рідини. Для зменшення 

кількості промивних вод відстоювання проводять за принципом протитечії 

(рис.3): осад послідовно рухається з першого відстійника в останній, а вода 

— в напрямі, зворотному руху осаду. 

Промивні води 



 
Рис.3. Схема безперервного протитечійного відмивання осаду від рідини 

Промивні води використовують потім для приготування початкової 

суспензії. 

Окрім безперервності дії і великої продуктивності (яка становить іноді 

3000 т/добу осаду) гребкові відстійники мають такі переваги: у них 

досягається рівномірна щільність осаду, є можливість регулювання її шляхом 

зміни продуктивності, забезпечується ефективніше зневоднення осаду 

внаслідок легкого збовтування його мішалкою. Робота таких відстійників 

може бути повністю автоматизована. До недоліків цих апаратів слід віднести 

їх громіздкість. Гребкові нормалізовані відстійники мають діаметр від 1,8 до 

30 м, а в деяких виробництвах, наприклад для очищення води, відстійники 

досягають в діаметрі 100 м. 

При необхідності встановлення відстійників значних діаметрів займаюча 

ними площа буде велика. З метою зменшення цієї площізастосовують 

багатоярусні відстійники, що складаються з декількох апаратів, встановлених 

один на одний. 

Багатоярусні відстійники.Розрізняють багатоярусні відстійники закритого і 

збалансованого типів. 

Простий багатоярусний відстійник закритого типу (рис.4, а) являє собою 

декілька відстійників, поставлених один на одний, що мають загальний вал 

для гребкових мішалок і відповідно, — загальний привід. 

 
Рис. 4. Багатоярусні відстійники закритого (а) і збалансованого (б) типів: 



1 — розподільник початкової суспензії: 2 — труба-стакан для введення 

суспензії в кожен ярус; 3 — колектор для збору освітленої рідини; 4 — збірка 

осаду (шламу). 

На рис. 4 для простоти показані лише два розташованих один над іншим 

відстійника. У місцях проходу валу крізь днище кожного відстійника 

встановлені ущільнюючі сальники. Таким чином, у цих відстійниках 

зливання освітленої рідини і вивантаження осаду здійснюються роздільно з 

кожного ярусу. 

Досконалішими є багатоярусні відстійники збалансованого, чи 

урівноваженого типу (рис.4, б).Такі відстійники також мають загальний вал і 

привід, але, на відміну від відстійників закритого типу, їх яруси послідовно 

сполучені по шламу: стакан для видалення шламу з кожного вище 

розташованого ярусу опущений нижнім кінцем в шар згущеного шламу 

розташованого нижче ярусу. 

Відстійники працюють таким чином: початкова суспензія з розподільного 

пристрою 1 подається через стакани 2 в кожен ярус. Освітлена рідина через 

зливні патрубки збирається в колектор 3. Згущенийосад, під час застосування 

відстійника закритого типу видаляється роздільно з кожного ярусу в 

збірники 4, а у відстійниках збалансованого типу—тільки з нижнього ярусу. 

Таким чином, у апаратах закритого типу дно кожного ярусу сприймає тиск 

всієї маси суспензії, що знаходиться в ньому, а у відстійників збалансованого 

типу навантаження на дно сприймає тільки нижній ярус. 

Крім багатоярусних відстійників велика поверхня осадження досягається 

також у відстійниках безперервної дії з конічними полицями (рис. 5). 

Суспензія, що розділяється, подається через штуцер 1 і розподіляється по 

каналах між конічними полицями 2 (через одну), на поверхні яких 

відбувається осадження твердих частинок. Частинки, що осіли, сповзають по 

похилих полицях до стінок корпусу і потім переміщуються вниз до 

штуцера 3 для видалення шламу. Освітлена рідина відводиться по 

каналах 4 між двома вище розміщеними полицями і виводиться з апарату 

через штуцер 5. Перевагою відстійників цього типу є відсутність рухомих 

частин і простота обслуговування. 



 
Рис. 5. Відстійник безперервної дії з конічними полицями: 1 - штуцер для 

підведення суспензії, що розділяється; 2 - конічні полиці; 3- штуцер для 

відведення шламу; 4 - каналів для відведення освітленої рідини; 5 - штуцер 

для виведення освітленої рідини. 

На рис. 6 показаний відстійник безперервно дії для розділення емульсій. Він 

являє собою горизонтальний резервуар, усередині якого проти вхідного 

штуцера 1 встановлена перфорована відбійна перегородка 2. Вона служить 

для запобігання збуренням рідини струменем емульсії, що надходить. 

Поперечний перетин відстійника вибирають таким, щоб рух рідини в корпусі 

апарату був ламінарним або близьким до нього (швидкість — 

декілька мм/сек), що сприяє прискоренню відстоювання. Легка рідка фаза 

видаляється з апарату по трубопроводу 3, важка — по трубопроводу 4. На 

останньому є пристрій 5 для розриву сифона, попереджуючий повне 

спорожнення резервуару. 

 
Рис. 6. Відстійник безперервної дії для розділення емульсій: 1 - штуцер для 

підводу емульсії; 2 - перфорована перегородка; 3 - трубопровід для відводу 

легкої фази; 4 - трубопровід для відводу тяжкої фази; 5 - пристрій для 

розриву сифона. 



Фізична сутність процесу сепарування молока, як і будь-якої 

гетерогенної системи, полягає в осадженні дисперсної фази в поле дії 

гравітаційних і відцентрових сил. 

Молочні сепаратори за призначенням поділяються на 

вершковідділювачі, нормалізатори, сепаратори для одержання високожирних 

вершків, молоко очисники й універсальні зі змінними барабанами. За 

способом подачі молока і відводу продуктів сепарування розділяються на 

відкриті, напівзакриті, закриті. 

У відкритих подача молока, відвід вершків і обрата відбуваються у 

зіткненні з повітрям. У цьому випадку утворюється молочна піна, що 

погіршує умови експлуатації сепараторів. Продуктивність до 0,3 кг/с. 

У напівзакритих подача молока здійснюється відкритим способом, а 

відвід продуктів — закритим, під напором, створюваним барабаном 

сепаратора. Продуктивність 0,5-1,0 кг/с. 

У закритих (герметичних) сепараторах подача молока і відвід продуктів 

сепарування відбуваються без доступу повітря під тиском по трубах. 

Продуктивність понад 1,0 кг/с. 

За способом видалення з барабана механічних домішок і білкового 

згустку сепаратори поділяються на сепаратори з ручним вивантаженням 

осаду (зупинка сепаратора, розбирання й очищення барабана), з періодичним 

відцентровим вивантаженням осаду через вікна в корпусі барабана 

(саморозвантажні) і з безперервним вивантаженням осаду через сопла по 

периферії корпуса барабана (сирні). 

У залежності від типу привода сепаратори можуть бути з ручним 

приводом через  редуктор з електроприводом, що підвищує обороти. 

Передача обертання від електродвигуна до барабана в сепараторах 

другої групи здійснюється за допомогою гвинтової пари або пасової передачі 

Барабани сепараторів з невеликою продуктивністю встановлюються 

безпосередньо на валові двигуна. 

Одним з основних технологічних параметрів, що характеризують роботу 

сепараторів, є температура продукту, що сепарується або очищається. 

Сепаратори для сепарування або очищення молока розраховані на 

обробку продукту температурою 40-45°С. 

Сепаратори для одержання високожирних вершків призначені для 

сепарування й очищення вершків з масовою часткою жиру 30-40% і 

температурою 65-95°С. 

Сепаратори для холодного очищення молока служать для роботи з 

продуктом при температурі 4-10°С. 

Основними вузлами сепаратора будь-якого типу є (рис.10.13) станина, 

що складається з корпуса і чаші, барабан, приймально-вивідний пристрій і 

привідний механізм, що включає в себе вертикальний вал (веретено) і 

горизонтальний вал із зубчастим колесом.  

У корпусі станини розміщається приводний механізм, на вертикальному 

валові якого встановлюється барабан. Чаша станини закрита кришкою, що 

служить для розміщення приймально-вивідного пристрою. 



У саморозвантажних і соплових сепараторів мається приймач осаду або 

згущеної фракції (наприклад, сирного згустку). Електродвигун фланцевого 

виконання розташований збоку станини, і його вал з'єднується з приводним 

механізмом через розгінну відцентрову фрикційну муфту. 

У залежності від технологічного призначення сепараторів їхні барабани 

розрізняються не тільки схемами (рис. 10.14), але і конструктивним 

виконанням. 

У сепараторів відкритого типу приймально-вивідний пристрій являє 

собою так названий молочний посуд, що надягається на чашу станини (рис. 

10.15) сепаратора. 

В сучасних сепараторах - вершковіддільниках в обрат потрапляють 

жирові кульки, розмір яких складає менше 0,1 мкм, при цьому в 

знежиреному молоці залишається 0,02-0,05% жиру (табл. 10.6). 

 

Рис. 10.13. Сепаратор-молокоочисник напівзакритого типу з ручним 

вивантаженням осаду. 

I - корпус станини; 2 - гальмо; 3- приймально-вивідний пристрій; 4 – кришка 

сепаратора; 5 - чаша станини; 6 - стопор барабана; 7 - барабан; 8 - вертикальний вал 

(веретено); 9 - зубчасте колесо горизонтального вала 



 

 
 

 
 

 

Рис. 10.14. Технологічні схеми сепараторів різних типів: 
а - барабан сепаратора-роздільника (вершковідділювача); б - барабан сепаратора-

освітлителя (молокоочисника); в - барабан соплового сепаратора (сирного);  г - барабан 

сепаратора з періодичним відцентровим вивантаженням осаду (ліворуч — вихід осаду 

закритий, праворуч — відкритий): I - тарілчасті вставки; 2 - осад (сепараторний слиз); 3 - 

важка фракція (знежирене молоко); 4 - легка (вершкова) фракція;    5 прояснена рідина 

(чисте молоко); 6 - сирна сироватка; 7 - приймач сиру; 8 - сирний згусток; 9 - сопло; 10 - 

напірний диск вершків; 11- напірний диск знежиреного молока; 12 - розвантажувальні 

вікна; 13 - рухливе днище (поршень); 14 - клапан керування рухом поршня; 15 - приймач 

осадка  



 

 
 

Рис. 10.15. Сепаратор-вершковіддільник відкритого типу: 
1 - чаша станини; 2 - розподільна камера знежиреного молока; 3 - розподільна 

камера вершків; 4 - прийомна поплавкова камера; 5 - поплавець; 6 - молочний 

резервуар; 7 - крап; 8 - трубка поплавкової камери; 9 - гвинт регулювання 

.жирності вершків; 10 - пробка заливання олії; 11- кнопка пульсатора; 12 - оглядове 

вікно рівня олії; 13 - пробка зливу олії; 14 - гвинт регулювання барабана по висоті 

 

При виробництві багатьох молочних продуктів як сировина 

використовується молоко визначеної жирності, наприклад, зі змістом жиру 

3,2 або 3,5%. Таке молоко називають нормалізованим, а процес приведення 

молока до стандартної жирності – нормалізацією. 

Найпростіший спосіб нормалізації молока полягає в додаванні до нього 

у визначеній пропорції обрата або вершків. Ці компоненти змішуються в 

резервуарах. 

Жировловлювачі являють собою резервуар, що розділений на секції 

(рис. VІ.3). 



 
Рис. VІ.3 Жировловлювач: 

1 – корпус, 2 – вхідний патрубок, 3, 4 – перегородки, 5 – кришка, 

6 – патрубок відведення води, 7 – патрубок спуску,8 – нахилене дно; 9 

–опори 

При невеликій швидкості руху суміші в жировловлювачі проходить 

виділення жиру, який періодично або безперервно видаляється зверху 

рідини. Освітлена вода видаляється з протилежної сторони жировловлювача. 

Для безперервного відстоювання частинок твердої фази в рідині 

використовуються багатоярусні відстійники. Принцип дії відстійника 

системи Чугунова, що використовується в цукровій промисловості для 

згущення осаду від цукрового розчину, показаний на рис. VІ.4. 

Відстійники являють собою апарати циліндричної форми, що розділені по 

висоті похилими перегородками та утворюють секції висотою 800 мм. 

Сік I сатурації надходить у підготовчу секцію І, що має мішалку 5, де від 

нього відділяється піна, яка за допомогою спеціальної лопаті направляється в 

приймач 3. Далі сік через вікна 4 надходить у внутрішню частину трубовалу 

2, звідки через насадки 17 надходить в окремі секції відстійника. Рівномірне 

розподілення соку по окремих секціях досягається за допомогою вставок 6. 

Відведення освітленого соку здійснюється через кільцеві труби 7, що 

розташовані по периферії у верхній частині секцій. Корпус 9 відстійника має 

повітряну відтяжку 10 і люки 15 для огляду та ремонту. 



 
Рис. VІ.4 Конструктивна схема багатоярусного відстійника системи 

Чугунова 

Згущена суспензія із днищ 14 окремих секцій лопатями 16 мішалок 11 

направляється в збірники 13, де перемішується лопатками 12. Відведення 

згущеної суспензії здійснюється з кожної секції по трубах 8. 


