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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
(57) Багатоступеневий переддефекатор, що міс-
тить вертикальний циліндричний корпус з патруб-

ками для підводу і відводу соку, подачі вапняного
молока, контрлопаті, вал, перемішувальний при-
стрій, привід перемішувального пристрою та мі-
шалку для змулювання осаду, який відрізняється
тим, що до трубовала приєднана рухома ємність, а
сам трубовал розділений вертикальними перего-
родками на сектороподібні секції різної довжини,
внизу яких розміщені кругові колектори з приєдна-
ними до них лопатями, що мають подовжені щіли-
ноподібні отвори.

Корисна модель відноситься до обладнання
цукрової промисловості і може бути використана
на стадії фізико-хімічної очистки дифузійного соку
шляхом його контакту з вапняним молоком.

Відомий тип переддефекатора [Азрилевич
М.Я. Технологическое оборудование сахарных
заводов. 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Легкая и
пищевая пром-сть, 1972. - 310 с, ст. 92], склада-
ється з вертикального циліндричного корпусу, в
середині якого розміщені пристрої для забезпе-
чення перемішування соку з вапняним молоком,
виконані у вигляді лопатей і контр лопатей, прикрі-
плених до внутрішньої сторони корпусу, приводу
перемішуючого пристрою. У нижній частині розта-
шована мішалка для змулювання осаду і патрубок
для подачі соку. У верхній частині розташований
патрубок для відводу дефекованого соку і патру-
бок для підведення вапняного молока.

Недоліком такої конструкції є недостатнє пе-
ремішування соку з вапняним молоком і відсут-
ність ступеневого підводу вапняного молока по
висоті апарата.

В основу корисної моделі поставлена задача
удосконалення багатоступеневого переддефека-
тора, конструкція якого дає можливість забезпечи-
ти ступеневий підвід вапняного молока, покра-
щення перемішування суміші та прогресивно
нарощувати величину рН суміші.

Поставлена задача досягається тим, що за-
пропонований багатоступеневий переддефекатор
має вертикальний циліндричний корпус з патруб-
ками для підводу і відводу соку, подачі вапняного
молока,контр лопаті, вал, перемішуючий пристрій,

привід перемішуючого пристрою. Згідно корисної
моделі до трубовалу приєднана рухома ємність, а
сам трубовал розділений вертикальними перего-
родками на секторовидні секції різної довжини,
внизу яких розміщені кругові колектори з приєдна-
ними до них лопатями, що мають подовжені щіли-
ноподібні отвори.

Причинно-наслідковий зв'язок між запропоно-
ваними рішеннями і техніко-економічним резуль-
татом буде в наступному. Внаслідок заміни суці-
льного валу на пустотілий вал, розділений
вертикальними перегородками різної довжини на
секторовидні секції, одержуємо можливість пода-
вати вапняне молоко з рухомого корита в кругові
колектори,  а з них в пустотілі лопаті на різні рівні
по висоті апарата, тим самим забезпечуючи по-
ступеневе перемішування і збільшення концент-
рації вапняного молока в соці.

На Фіг.1 зображено загальний вид багатосту-
пеневого переддефекатора для цукрового вироб-
ництва; на Фіг.2 зображений переддефекатор в
розрізі А-А, на Фіг.3 в розрізі Б-Б, на Фіг.4 щілино-
подібні отвори на тильній стороні лопаті.

Запропонований багатоступеневий передде-
фекатор складається з вертикального корпуса 1 з
конічним днищем, до внутрішньої сторони корпусу
приєднані нерухомі контр-лопаті 2; рухомої ємності
3; електроприводу 4; труби для підводу вапняково-
го молока 5; трубовалу 6, внутрішній діаметр якого
розділений на чотири секторовидні секції різної
довжини перегородками 9, приєднаних до валу на
різній висоті пустотілих лопатей 7 та кругових ко-
лекторів 12, кожна секція трубовалу має секторо-
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видне дно 8; патрубка подачі соку 10 та патрубка
відводу дефекованого соку 11.

Багатоступеневий переддефекатор працює
наступним чином. Дифузійний сік поступає в цилі-
ндричний вертикальний корпус 1 через патрубок
10 і поступово піднімається вгору. Через патрубок
5 подається вапняне молоко в рухому ємність 3,
з'єднану з секціями трубовала 6 і надходить в кру-

гові колектори 12, з яких поступає в пустотілі лопа-
ті 7,які знаходяться на різних рівнях. Таким чином
відбувається ступеневий підвід молока в сік і його
перемішування. Дифекований сік виводиться з
апарату через патрубок 11. В результаті ступене-
вого ведення процесу дія вапняного молока ефек-
тивно нейтралізує вільну кислотність дифузійного
соку і сприяє утворенню осадів.
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