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Збирання, транспортування, зберігання, підготовка та переробка 

фруктово-овочевої сировини до стану готової продукції (соки, пюре, повидло, 

снеки…) передбачає термінове здійснення комплексу досить трудомістких й 

енергоємних процесів, реалізація яких передбачає одночасне залучення 

надспеціалізованого, великопродуктивного та вкрай різноманітного 

технологічного обладнання [1-3].  

Практика поширення великотоннажних промислових підприємств 

харчових виробництв обумовлює потребу налагодження транспортної та 

складської логістики, що не тільки витратно, а й призводить до суттєвої втрати 

харчової цінності сировини. До того ж, більшу частку операцій при зберіганні 

вимушені здійснювати вручну, а контроль якості здійснювати візуально й 

органолептично.  

Окремої уваги потребує здійснення процесу збирання фруктово-овочевої 

сировини, оскільки втрати при подальшому транспортуванні й зберіганні 

суттєво залежать від впливу багатьох організаційних та природніх факторів, як-

то час доби, спека, освітлення, вологість… 

За існуючою схемою реалізації процесів збирання, транспортування та 

зберігання принципово неможливим уникнути «вимушених» втрат, а залучення 

все більш складного надспеціалізованого технологічного обладнання й 

оснастки, незважаючи на значні витрати, дозволяє лише частково зняти 

гостроту проблем.  

З цього приводу виникає питання доцільності поширення 

великотоннажних промислових підприємств харчових виробництв з переробки 

фруктово-овочевої сировини. Чим більше підприємство, тим більше потреба у 

транспорті та тарі, більше відстань та тривалість доставки, тим більше площі 

складів та тривалість зберігання, тоді як саме процеси підготовки та переробки 

сировини мають певні фізико-біологічні обмеження (критична тривалість миття 

при підготовці, критична температура та тиск при переробці…). 

Пропонується розглянути доцільність створення універсального 

мобільного модулю переробки фруктово-овочевої сировини у сухий 

напівфабрикат, який може стати основою готової продукції у вигляді соків, 

пюре, снеків… 
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Мобільність модулю. На сьогодні не принциповим є питання джерела 

енергії, яке залежно від природньо-кліматичних умов та розвинення 

інфраструктури регіону може бути сонячним, вуглецевим, водневим… Але 

принциповим є вибір колісного рушія [4] – при забезпечені самостійного 

переміщення по шляхах з твердим покриттям створювати мінімальний тиск на 

ґрунт садів і ланів. Розміри колеса визначає: по діаметру – можливість руху над 

кущами чи деревами та по ширині – можливість руху з врахуванням 

нормованих агрорядів рослин та дерев.  

Збирання й завантаження сировини [5]. Здійснює безпосередньо оснастка 

модуля, що надає можливість не тільки уникнути потребу транспортування та 

зберігання, а й принципово спростити вимоги до процесу – швидка підготовка 

та переробка надає можливість не особливо звертати увагу на можливі 

механічні пошкодження та здійснювати збирання цілодобово і незалежно від 

погоди.  

Підготовка й переробка сировини [6, 7]. Ознакою машино-апаратної 

схеми є відсутність потреби у чистій воді на традиційне миття сировини                  

(рис. 1) – безпосередньо з перших плодів витискують вільну воду, вміст якої до 

90 %.  

 

І – блок мийки; ІІ – блок фрагментації; ІІІ – блок сепарування; ІУ – блок 

сушіння; потоки: 1 – брудна сировина; 2 – брудна вода; 3 – мита сировина;                   

4 – фрагменти сировини; 5 – маса сировини; 6 – вільна вода; 7 – сухий 

напівфабрикат; 8 – жом. 

Рис. 1. Машино-апаратна схема підготовки та переробки фруктово-

овочевої сировини мобільного модулю.  
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