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ОБОРУДОВАНИЕ

Сироватка – додатковий прибуток

Завдяки вказаному методу досягається більш рівномірний 
розподіл солі в сирі, є можливість активно впливати на якість 
одержуваного продукту, а також скоротити тривалість посолки 
в солільних басейнах, що збільшує їхню пропускну здатність і 
прискорює процес посолки сиру.

Без його застосування сироварні підприємства втрачають 
30-50% солоної сироватки, яку досить складно згустити чи де-
мінералізувати для подальшої переробки. За відсутності функ-
ціонального обладнання солона сироватка майже не переро-
бляється. А не використовувати сироватку – означає втратити 
додатковий прибуток для сироробного заводу.

Для вирішення проблеми з солоною сироваткою на ринку 
з’явилися апарати для часткової посолки сирного зерна типу 
барабанних відділювачів. Проте головний їх недолік – вони за-
ймають велику виробничу площу.

Технічні характеристики

Фахівці «Дубнотех» розробили компактну установку для част-
кової посолки сирного зерна в потоці з метою відокремлення 
сироватки і сирного зерна, посолки сирного зерна в розсолі, а 
також відділення сирного зерна і розсолу в потоці при виробни-
цтві групи сирів типу «Російський» і типу «Голландський». 

Її комплектація дозволяє автоматично регулювати і підтриму-
вати в заданому режимі концентрацію і температуру розсолу.

Установка представляє собою нержавіючий каркас похилої 
системи відділення сироватки і розсолу, циркуляції розсолу. Та-
кож передбачено централізовану мийку всієї системи і трубопро-
водів. Продуктивність устаткування – близько 25 000 л/г (рис. 1).

Габарити апарату складають 6 м2, що дозволяє у п’ять разів 
скоротити необхідну виробничу площу (на відміну від існуючих 
аналогів) та інтегруватися в механізовані і автоматизовані лінії 
виробництва сирів. 

Крім того, вартість установки в 1,5-2 рази дешевше існуючо-
го подібного обладнання. Це найважливіший аргумент у виборі 
устаткування, яке не має аналогів в Європі.

Очевидні переваги!

Отже, чому наші клієнти обрали установку для часткової посол-
ки сирного зерна в потоці від компанії «Дубнотех»? Тому що вона:

• проста, безпечна і зручна в обслуговуванні;
• швидко окупається;
• займає невелику виробничу площу;
• забезпечує автоматизацію технологічних параметрів;
• інтегрується до будь-якого рівня механізації і автоматизації 

вироблення сирів.
При її використанні сироварні заводи повністю відбирають 

солодку підсирну сироватку для подальшої переробки і отри-
мують, таким чином, додатковий прибуток.

Посолка вважається однією з основних технологічних операцій у виробництві сиру. Недостатня 
або зайва кількість солі в сирі здатна негативно позначитися на його якості, призвести до 
серйозних вад, які неможливо потім виправити. Сьогодні сиророби широко застосовують 
часткову посолку в зерні

ЯК УНИКНУТИ ВИКОРИСТАННЯ СОЛОНОЇ СИРОВАТКИ?

Рис. 1. Установка для 
часткової посолки сирного 
зерна в потоці


