




розроблено спосіб очистки дифузійного соку 
з відділенням осаду нецукрів до основної дефекації

Усі прогресивні способи очистки 
дифузійного соку грунтуються на 
комбінуванні елементів перед- 
дефекації, передсатурації, дефе
кації, дефекосатурації та рецир
куляції соку, до складу якого 
входять часточки сатураційного 
осаду або відносно чистого кар
бонату кальцію.
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, , : ифузійний сік — це складна хімічна 
система органічних (азотних, пекти- 

і нових тощ о) і мі-неральних речовин. 
На прогресивній попередній дефекації (П П Д ) 
при доданні до соку 0,2—0,3% СаО відбувається 
осадження нецукрів, які за умов високої луж
ності основної дефекації можуть розкла
датися (в основному речовини колоїдного 
комплексу), що знижує загальний ефект 
очистки. Для зменшення впливу цього 
явища на якість (чистоту) продуктів треба 
прагнути до видалення коагуляту нецукрів 
дифузійного соку на перших етапах очис
тки й не допускати його потрапляння у 
високолужне середовище основної дефе
кації.

Досі відділення осаду до основної 
дефекації здійснюють після проведення 
П П Д  до оптимального значення рН 
(11,2— 11,6 од.) з обов’язковою дефеко- 
сатурацією прогресивно передцефеко- 
ваного соку з його наступним відстоюван
ням або фільтруванням. Інші способи 
видалення осаду до основної дефекації 
передбачають необхідність використання 
додаткових хімічних реагентів або вима
гають встановлення дорогого обладнання, 
що перешкоджає впровадженню цих 
способів у виробництво. Тому перед 
групою науковців було поставлено зав

дання розробити спосіб очистки дифузійного 
соку з відділенням осаду нецукрів до основної 
дефекації без застосування додаткових реагентів.

Дослідним шляхом встановили: для підви
щення ступеня видалення з розчину в осад 
білків та інших колоїдів при поступовому 
нарощуванні лужності (р Н ) соку в умовах 
прогресивної попередньої дефекації та швид
кості осадження нецукрів, оброблений сік 
необхідно нагрівати до температури 75°С (див. 
табл.). При більш низьких температурах значно 
зменшується ступінь видалення нецукрів та 
швидкість осадження, а при більш високих — 
прискорюється розклад інвертного цукру з 
великим приростом кольоровості соку. Одер
жані результати свідчать про те, що в зоні рН 
9,5— 10,0 П П Д  досягається найвища швидкість 
осадження та оптимальний, з точки зору 
відстоювання та фільтрації, об ’єм осаду.

Один з основних технологічних показників 
при відділенні осаду — визначення його об ’єму 
за 25 хвилин відстоювання. Але при відділенні 
осаду нецукрів в різних зонах рН  П П Д  дос-
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татньо й десяти хвилин, бо при 
збільшенні часу відбувається 
лише незначне ущ ільнення 
осаду.

Під час процесу П П Д  із 
зростанням рН змінюється та
кож барвиість і вміст аніонів 
кислот залежно від різниці між 
вмістом солей кальцію (у % 
СаО) в соку та його лужністю.

Так, у дифузійний сік (чис
тота Ч — 86,1%, температура 
60"С) прогресивно дозували 
вапнякове молоко і при зрос
танні рН на 0,1—0,15 од. від
бирали проби соку. Відібрані 
проби розділяли на дві: першу 
фільтрували, а другу підігрівали 
до температури 75°С і також 
фільтрували. В обох фільтратах 
визначали барвність (од. опт. 
густини) та вміст аніонів 
кислот (%  СаО). За резуль
татами експериментів було по
будовано криві залежності 
показників барвності та вмісту 
аніонів кислот від зони рН 
ПП Д (див. рис.). Із графіків 
видно, що при зростанні рН 
змінюється вміст аніонів кис
лот та барвність. Особливо 
показова крива вмісту аніонів 
кислот у пробах соку після 
нагрівання їх до температури 
75°С з наступною фільтрацією. 
У  межах зони рН 9,5— 10,0 ця 
крива вказує на мінімальний 
вміст аніонів кислот при рН 
9,8. Осад колоїдів дифузійного 
соку в цій точці максимально 
дегідратований (о б ’ єм осаду 
менше 20%), а фільтраційний 
коефіцієнт дорівнює 5,3—5,9.

Для визначення впливу 
відділення осаду нецукрів у 
зоні рН 9,5— 10,0 на основні 
якісні показники очищеного 
соку в лабораторних умовах 
було проведено порівняння 
цього способу з типовим, а 
також способом очищення 
дифузійного соку з відділенням 
переддефекаційного осаду.

Результати свідчать, що при 
очищенні дифузійного соку з 
проміжним відділенням осаду 
нецукрів у раціональній зоні 
рН П П Д  та з відділенням 
переддефекаційного осаду, по

ність лабораторних досліджень. | 
Для відпрацювання запропо-1 
нованого способу в пром ис-; 
лових умовах та визначення і 

величини реального зростання, 
виходу цукру при переробці; 
буряків різної якості протягом; 
виробничого сезону необхідно! 
впровадити спосіб з проміж
ним відділенням осаду нецук
рів у раціональній зоні рН 
П П Д  на одному з цукрових 
заводів потужністю 3000 тонн 
буряків на добу.

рівняно з типовою схемою, 
одержано сік II  сатурації з 
чистотою на 1,1— 1,5% вищою 
та з приростом загального 
ефекту очищення на 6,0— 
10,0%, що збільшить вихід 
цукру приблизно на 0,2% до 
маси буряків. На запропоно
ваний спосіб очистки дифу
зійного соку з проміжним 
відділенням осаду нецукрів у 
раціональній зоні рН П П Д  
одержано патент України.

Проведені випробування на 
експериментальному вироб
ництві Яготинського цукрового 
заводу підтвердили достовір


