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Przesiewanie w przemyœle spo¿ywczym
Wstêp
Przesiewanie
materia³ów
ziarnistych (sypkich) jest procesem wyj¹tkowo czêsto stosowanym w przemyœle spo¿ywczym. W niektórych jego
ga³êziach jak np. w przemyœle
zbo¿owo-m³ynarskim jest ono
wyj¹tkowo czêsto stosowane.
Mówimy o rozdziale mieszaniny ziarnistej na sicie (Rys. 1),
gdzie w rezultacie uzyskujemy klasê górn¹ KG i doln¹ KD.
Do przeprowadzenia tego procesu stosujemy (w pewnym
uproszczeniu) trzy grupy maszyn przesiewaj¹cych: przesiewacze zataczaj¹ce, przesiewacze membranowe, przesiewacze jednop³aszczyznowe.
Zasada dzia³ania przesiewacza zataczaj¹cego zosta³a
schematycznie pokazana na
rys. 2. Drugi rodzaj przesiewaczy stosowanych w przemyœle spo¿ywczym to przesiewacze membranowe (Rys. 3)
zwane tak¿e przesiewaczami
z sitami drgaj¹cymi. Dwie
podstawowe metody napêdu
pokazano na rys. 3.
Trzeci rodzaj przesiewaczy
stosowanych w technologiach
spo¿ywczych
to
maszyny
przesiewaj¹ce, jednop³aszczyznowe (Rys. 4). Zasada dzia³ania przesiewacza jednop³aszczyznowego polega na
wprawieniu w ruch drgaj¹cy,
p³aski ca³ego rzeszota wraz

z sitami, przy czym ruch ten odbywa siê w p³aszczyŸnie g³ównej maszyny (p³. P).
Przesiewacze zataczaj¹ce

Rys. 1. Rozdzia³ mieszaniny
ziarnistej na sicie

Rys. 2. Ruch precyzyjny przesiewacza zataczaj¹cego

W zdecydowanej wiêkszoœci przypadków przesiewacze zataczaj¹ce budowane s¹ jako maszyny o rzeszotach okr¹g³ych.
W chwili obecnej stosowane s¹ trzy rodzaje urz¹dzeñ.
Na rys. 5 pokazano schematycznie przebieg procesu przesiewania zachodz¹cy w takim przesiewaczu. Nadawa jest podawana centralnie na najwy¿sze sito, a produkty przesiewania s¹ odbierane specjalnymi kana³ami wylotowymi, umieszczonymi na obrze¿u ka¿dego z sit. Najstarszy jest przesiewacz napêdzany mechanizmem korbowym z przeciwmas¹
(Rys. 6). Cech¹ charakterystyczn¹ tego napêdu jest to, i¿ oœ
wa³u napêdowego i oœ czopa na którym osadzone s¹ kasetony
sitowe które s¹ wichrowate wzglêdem siebie. Drugi rodzaj napêdu pokazano schematycznie na rys. 7. Pionowy wa³ napêdowy zaopatrzono w dwie masy niewywa¿one które umieszczono symetrycznie wzglêdem œrodka masy uk³adu (p. S). Taki
uk³ad napêdowy w praktyce jest realizowany za pomoc¹ silnika niewywa¿onego (Rys. 8) z tym, ¿e czêœciej stosuje siê przesuniêcie mas o k¹t 180o, co powoduje pojawienie siê momentu
skrêcaj¹cego (po uruchomieniu napêdu) i wychylenie ca³ego
zestawu sitowego od po³o¿enia pionowego.
Najnowszy uk³ad napêdowy przesiewacza zataczaj¹cego
pokazano na rys. 9. Jest on z³o¿ony z dwóch jednakowych silników niewywa¿onych. Ruch wypadkowy sit zapewnia podrzut materia³u przesiewanego na sicie i spiralny ruch po sicie.
Przesiewacze membranowe
Zasada pracy sita membranowego (Rys. 3) oznacza przede
wszystkim istotne ograniczenie mas drgaj¹cych maszyny.
Sita przesiewaczy membranowych mog¹ byæ napêdzane dwojako: elektromagnetycznie i rotacyjnie.
Bardzo istotnym parametrem pracy takiego przesiewacza
jest k¹t nachylenia sita do poziomu. Badania wykonane przez
autora w Politechnice £ódzkiej dowodz¹, i¿ a = 25÷45 w zale¿noœci od rodzaju sita i materia³u przesiewanego.

Rys. 3. Wzbudzanie ruchu sita
w przesiewaczach membranowych

a)

Rys. 4. Przesiewacz jednop³aszczyznowy

b)

Rys. 5. Proces przesiewania w przesiewaczu zataczaj¹cym: a) jednopok³adowym; b) wielopok³adowym

Rys. 6. Przesiewacz zataczaj¹cy z napêdem
korbowym
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Rys. 7. Przesiewacz zataczaj¹cy z napêdem
rotacyjnym-odœrodkowym
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Rys. 8. Przesiewacz zataczaj¹cy z napêdem rotacyjnym silnikiem niewywa¿onym

Rys. 9. Przesiewacz zataczaj¹cy napêdzany dwoma zsynchronizowanymi silnikami niewywa¿onymi

Rys. 12. Przesiewacz wibracyjny, wielopok³adowy

Rys. 10. Przesiewacz membranowy ze wzbudnikami elektromagnetycznymi

Rys. 11. Przesiewacz membranowy ze wzbudnikami rotacyjnymi

Na rys. 10 przedstawiono wielopok³adowy przesiewacz
membranowy, sita którego s¹ napêdzane jednostronnie od
do³u za pomoc¹ wzbudników elektromagnetycznych.
Zupe³nie inny rodzaj przesiewacza membranowego pokazano na rys. 11. Maszyna ta ma nieruchome rzeszoto, a w nim
od 1 do 3 pok³adów sitowych. Ka¿dy pok³ad napêdzany jest za
pomoc¹ zawieszonych sprê¿yœcie listew ulokowanych pod sitem. Z kolei listwy te s¹ wprawiane w ruch wahad³owy za pomoc¹ silników niewywa¿onych zamieszczonych symetrycznie
po obu stronach rzeszota.
Przesiewacze jednop³aszczyznowe
Na rys. 12 pokazano przesiewacz jednop³aszczyznowy, wielopok³adowy, napêdzany wibratorem rotacyjnym (w przyk³adzie silnikiem niewywa¿onym). Inny rodzaj przesiewacza jednop³aszczyznowego pokazany w przyk³adzie wykonania na
rys. 13, to klasyfikator Mogensena. Do napêdu takich przesiewaczy stosuje siê zazwyczaj da wibratory rotacyjne. Cech¹
tych klasyfikatorów jest (w wiêkszoœci wypadków) py³oszczelne rzeszoto, mo¿liwoœæ stosowania ró¿nych elementów sprê¿ystych (zawieszeñ) oraz ró¿norodnoœæ wykonañ maszyn.
Podsumowanie
1. Maszyny przesiewaj¹ce stosowane w przemyœle spo¿ywczym s¹ maszynami przeznaczonymi do przesiewania
drobno i bardzo drobno ziarnowego.
2. W zdecydowanej wiêkszoœci przypadków mamy do czynienia z przesiewaniem na sucho (tzn. bez udzia³u wilgoci
przemijaj¹cej). Ale w niektórych technologiach spo¿yw-

Rys. 13. Klasyfikator wielopok³adowy

czych (np. w przemyœle owocowo-warzywnym), mamy do
czynienia z przesiewaniem na mokro lub odwadnianiem na
sitach.
3. Przesiewacze wystêpuj¹ce w przemyœle spo¿ywczym s¹
w wiêkszoœci maszynami w wykonaniach py³oszczelnych.
W niektórych przypadkach mamy do czynienia z wykonaniami sterylnymi i przy zachowaniu wymogów tzw. stopni
ochrony IP 54 lub IP64.
4. Nierzadko przesiewacze do celów spo¿ywczych s¹ wykonane z materia³ów nierdzewnych lub kwasoodpornych. Równie¿ i czêœci wykonane z polimerów lub elastomerów
musz¹ spe³niaæ wymagania stawiane materia³om stosowanym w aparaturze przemys³u spo¿ywczego.
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