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Анотація. В роботі представлено дослідження по активації вапняного 

молока за рахунок введення відкритої пари різного потенціалу. Встановлено, 

що така дія призводить до підвищення активності вапняного молока і 

найкращі результати отримано при потенціалі пари 0,32 МПа, що на 17 % 

збільшує активність. 
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Abstract. The paper presents research on activation of lime by introducing an 

open pair of different capacities. It is established that such action would lead to 

increased activity of lime and the best results were obtained when potential couples 

0,32 MPa, which is 17% increased activity. 
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Вступ. Визначення фізико-хімічних властивостей осаду в соці 1 сатурації 

має для цукрової промисловості велике практичне значення, поскільки ці 

властивості в першу чергу визначають роботу станції фільтрування. Будь-яке 

порушення нормальної роботи станції фільтрування приводить до погіршення 



роботи всього заводу, зниженню продуктивності, росту втрат цукру і 

погіршення його якості. 

Закономірності, які впливають на процеси утворення осаду на 

дефекосатурації, залежать від великої кількості факторів. Тому різні дослідники 

приходять до різнобічних висновків.  

При переробленні буряків низької якості тривалість відстоювання соку в 

багатоярусному відстійнику сягає 180-240 хвилин [1], в результаті чого 

знижується його продуктивність та погіршується якість соку. 

Внаслідок скорочення часу процесу згущення осаду при використанні 

нового обладнання, як правило, одержують прозорий сік з низькою 

кольоровістю і меншим вмістом солей кальція, скорочуються невраховані 

втрати цукрози від розкладання, відпадає необхідність в контрольному 

фільтруванні соку. 

Встановлено [2], що застосування в схемі очищення дифузійного соку 

відкритої пари в присутності вапняного молока приводить до покращення 

седиментаційних властивостей соку 1 сатурації і збільшення чистоти соку 2 

сатурації. 

З цього можна зробити висновок: при обробленні дифузійного соку 

відкритою парою гідратна оболонка навколо білка руйнується через високий 

потенціал пари і іони кальція легше взаємодіють з щойно денатурованими 

білками, які ще не встигли знову перебудувати свою структуру. Завдяки цьому 

іони Са2+ легко приєднюють білкові сполуки і потім утворюють щільний осад, 

який впливає на седиментаційні властивості соку 1  сатурації. Пояснення 

причини покращення седиментаційної здатності соку 1 сатурації, яке 

спостерігається при обробленні дифузійного соку відкритою парою пов`язане, 

напевне, з покращенням умов взаємодії іонів кальцію з високомолекулярними 

сполуками в процесі їх денатурації за допомогою високопотенціальної пари, а 

також більшою стійкістю одержаного коагуляту в умовах основної дефекації. 

Крім цього, саме вапняне молоко, взаємодіючи з парою, активується.  



Результати. Обговорення і аналіз.  Було проведено   серію дослідів  по   

обробленню  вапняного  молока   парою  різного потенціалу при постійному 

температурному перепаді. По відомій методиці [3] визначали вміст активного 

вапна та активність вапна у вапняному молоці.  Дані, що представлені в табл.1, 

свідчать про підвищення активності  вапняного молока, причому  активність 

стає щораз  вищою, чим вищий потенціал пари.  

Таблиця 1 

Зміна активності вапняного молока при обробленні парою різного 

потенціалу 

 

№ проби 

  

Тиск пари, МПа 

Вміст активного 

вапна, % до м. 

вапняного молока 

Активність вапна, % 

до маси загального 

вапна 

1 - 12,56 72,4 

2 0,08 16,60 86,1 

3 0,16 18,24 88,5 

4 0,24 18,49 88,7 

5 0,32 19,01 89,2 

   

Висновок. При вдуванні пари у вапняне молоко проходить руйнування 

частинок вапна під впливом кінетичної енергії пари та при сплескуванні 

мікробульбашок пари в результаті їх конденсації. Крім цього, за рахунок 

підведення теплової енергії проходить локальне дорозгашування частинок СаО. 

Все це призводить до збільшення дисперсності частинок вапняного молока та 

більш повного його розгашування, що в цілому сприяє підвищенню його 

активності. 
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