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ЛЕКЦІЯ 3. 

Тема. Обладнання для миття сировини і тари 

1. Машини для миття сировини  

1.1 Машини, що працюють в м'якому режимі дії на продукт. 

1.2 Машини, що працюють в жорсткому режимі дії на продукт. 

2. Машини для миття тари. Машини для миття бляшаної тари. 

Машини для миття скляної тари. 
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Залежно від механічних властивостей сировини розрізняють дві групи 

машин для миття: з м'яким і жорстким режимами мийки: шприцеві (лінійні 

для ягід, барабанні, з зворотно-коливальним рухом), відмочні (лопатеві для 

коренеплодів), відмочно-шприцеві, до яких відносяться стрічкові (елеваторні, 

вентиляторні, щіткові для плодів і овочів) і комбіновані. 

1. Машини для миття сировини 

1.1 Машини, що працюють в м'якому режимі дії на продукт. 

Машини вентиляторного типу А9-КМБ продуктивністю 4000 кг/год (А9-

КМБ-4), 8000 кг/год (А9-КМБ-8) і 16000 (А9-КМБ-16) з роликовим 

конвеєром і Т1-КУ2-М-5) замість Т1-КУМ-5. Тип 1 (Т1-КУ2-М-5) оснащений 

роликовим конвеєром і служить для мийки томатів і зерняткових плодів. Тип 

2 має стрічковий конвеєр і застосовується для миття кісточкових плодів. 

Машина вентиляторного типу з сітчастим конвеєром складається з 

ванни, каркаса, конвеєра, вентилятора, барботера, душового пристрою і 

приводу. 

Рухомий орган конвеєра - роликові ланцюги, що несуть на собі сітку з 

нержавіючої сталі. 
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Поперек сітки розташовані косинці, які захоплюють сировину з ванни 

при виході сітки з води. В процесі роботи вода вирує в ванні за рахунок 

подачі повітря через барботер. Душовий пристрій, розташований на виході 

конвеєра з ванни представляє собою трубчастий колектор з 

розпилювальними насадками. 

У рибоконсервному виробництві для мийки обробленої і необробленої 

риби, використовується елеваторна мийна машина з фільтром-відстійником 

для повторного використання води. 

Усередині ванни знаходиться конвеєр, набраний з пластин і шайб, 

виготовлених з вініпласту і одягнутих на штанги, з'єднані з двома 

нескінченними ланцюгами, колектор з зрошувальними пристроями. При 

митті риба по лотку надходить в ванну, де миється в потоці циркулюючої 

води. Конвеєр виносить промиту рибу з ванни, де вона за допомогою 

зрошувального пристрою ополіскується чистою водою. Забруднена вода 

переливається в фільтр-відстійник, де очищається і знову подається в ванну 

для повторного використання. 

Продуктивність елеваторної мийної машини можна визначити за 

формулою: 

G = 3600BhV , кг/год, 

где B - ширина стрічки, м; 

      h-висота шару риби, м;  

V - швидкість руху стрічки, м/с; 

- насипна маса продукту, кг/м
3
; 

 - коефіцієнт заповнення стрічки (0,120,20). 

 

Машина мийно-струшувальна типу КМЦ (А9-КМ2-Ц) призначена для 

миття ягід, фруктів, овочів, водоростей, а також для миття та охолодження 

сировини після теплової обробки. 

Машина складається з рами, на якій змонтовано сито з нержавіючої 

сталі, встановлене під кутом 6-80° до горизонту. 
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Продукт потрапляє на сито, якездійснює зворотно-поступальний рух від 

ексцентрикового вала, перемішується і рухається в бік ухилу. Над ситом 

розташований шприцевий колектор. Під час переміщення сировина 

кантується і інтенсивно омивається струменями води. Продуктивність 

машини - 2-2,5 т/год, витрата води - 2 м
3
/год. 

1.2. Машини, що працюють в жорсткому режимі впливу на продукт 

Машина мийна барабанна А9-КМ-2 призначена для миття твердих 

плодів і овочів. У кожній частині ванни, розділеної перегородкою на дві 

частини, розміщено по барабану. За ними розташований третій барабан. 

Всі три барабани розташовані на загальному валу і здійснюють 

обертальний рух. Третій барабан призначений для чистового ополіскування 

проточною водою, для чого він забезпечений душовим пристроєм, а поверхні 

його перфоровані. Продуктивність машини - 3000 кг/год, витрата води - 2,0 

м
3
/год. 

Для миття огірків, баклажанів, кабачків і інших відносно твердих плодів 

і овочів призначена щітково-мийна машина Т1-КУМ-III. 

У верхній частині ванни машини на одному рівні встановлені п'ять 

блоків, зібраних з капронових і гумових щіток. Під щітковими блоками 

розміщений щітковий піддон, що складається з п'яти секцій. Кожна секція 

складається з щіток і планок, що чергуються. Рама секцій встановлена на 

ексцентриках, за допомогою яких регулюється зазор між обертовими і 

нерухомими щітками в залежності від розмірів сировини, що піддається 

мийці, в межах 50 мм. В кінці щіткових блоків розміщений елеватор зі 

скребками та планками, що утворюють ковші. За елеватором розташований 

роликовий транспортер. Паралельно елеватору і роликовому транспортеру 

встановлені шприцеві пристрої, що складаються з колекторів і насадок. 

Продуктивність машина - до 4000 кг/год, витрата води - 3 м
3
/год. 

Мийна машина лопатева А9-КЛА/1 призначена для миття коренеплодів. 

Перший відсік призначений для первинного миття-відмочування. 

Другий відсік представляє собою барабан з перфорацією в нижній частині. В 
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ньому відбуваються основне миття і відділення забруднень від сировини. 

Третій відсік призначений для ополіскування сировини. В кінці першого і 

третього відсіків є колектори з отворами для подачі води. На валу, який 

проходить через всі три відсіки, укріплені лопаті, якими сировина 

перемішується і просувається уздовж відсіків. 

Продуктивність машини - 3000 кг/год, частота обертання лопатевого 

вала - 25 об/хв, витрата води - 3,0 м
3
/год. 

 

2. Машини для миття тари. 

Машини для миття бляшаної тари. 

Розрізняють два різновиди процесів миттябляшаної тари: перший - 

миття порожньої тари перед наповненням, друга - миття закупореної 

наповненої тари. 

Порожня тара відносно чиста, на її поверхні є залишки мінерального 

масла і пил. Для миття бляшаної тари перед наповненням використовують 

гравітаційні самопливні мийні пристрої. 

Наповнена тара до стерилізації та після неї забруднена масою, яка 

консервується, в складі якої можуть бути жири, тому процес миття такої тари 

складніший і вимагає використання миючих засобів. Для миття порожніх і 

наповнених закупорених банок використовуються машини А9-КМ1-125, А9-

КМ2-125 і А9-КМ2-250. 

Продуктивність машини А9-КМ2-250 - 120250 бан/хв, витрата води - 

0,8 м
3
/ ч, витрата пара - 300 кг/год. 

Для миття порожніх і наповнених циліндричних і фігурних банок 

використовується універсальна мийна машина МЖУ-125М. 

Миттябляшаної тари проводиться в 2 етапи: механічне видалення 

забруднень; шпарення паром (струменями води; шприцювання). 

Машина складається з корпусу, мийної камери, ланцюгового конвеєра, 

насоса, електродвигуна, черв'ячного редуктора, завантажувальної течки, по 

якій порожні банки подаються денцем догори, колекторів, забезпечених 
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соплами діаметром 1,5 мм для шприцювання банок гарячою водою і обробки 

парою. 

Колектор має 36 сопел для подачі води. Крім шприцювання водою банки 

в кінці мийки стерилізуються парою. Номери оброблюваних банок 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23 і 31. 

Витрата води 2,5 м
3
/м, витрата пара на стерилізацію 50 кг/год, напір 

води 10 м. вод. ст., продуктивність машини при обробці циліндричних банок 

- до 120 бан/хв, фігурних банок - до 80 бан/хв. 

Продуктивність насоса, що подає гарячу воду для шприцювання тари, 

визначають за формулою: 

 

 

 

де где n - кількість сопел; d - діаметр отворів сопел;  - коефіцієнт 

витрати води;  g - прискорення сили тяжіння, м/с
2
; Н - напір води на виході из 

сопел, м. вод. ст. 

Машини для миття скляної тари 

Миття чистої нової скляної тари можна проводити гарячою водою з 

температурою 80-90 0С протягом 2-5 хв і обполіскувати чистою гарячою 

киплячою водою протягом 1 хв. 

Шпарення скляної тари виробляють в технологічному цеху в закритих 

камерах протягом не менше 1 хв (і на відстані не більше 2-х м від 

наповнювача). 

Для миття скляної тари місткістю 0,5-1,0 л застосовуються машини СП-

60М, СП-72 і інші; для миття скляної тари місткістю 0,5  для мийки 2-3 л 

бутлів СП-70, а також для миття пляшок - для миття пляшок машини. 

У корпусі машин знаходиться Дволанцюговий конвеєр з касетами носіїв, 

в які за допомогою механізму завантаження подаються банки з валкового 

накопичувача. Основний транспортер здійснює ритмічно-періодичне рух з 

вистоїть. 

gH, м3/ч nd G 2 
4 

3600 2  
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Транспортер вносить спочатку банки в касетах носіїв в ванну 

попереднього нагріву, з водою температурою 40-45 0С, де вони 

відмочуються і підігріваються, потім надходять у другу ванну з лужним, або 

іншим миючим розчином з температурою 70-90 0С. 

Банки по виході з другої ванни, піднімаючись по похилій гілки конвеєра, 

обробляються струменями лужного розчину з шприц-колекторів для зняття 

етикеток і для шприцювання тари з внутрішньої сторони. Розчин після його 

очищення у фільтрах подається в шприци відцентровим насосом. На верхній 

ділянці основного транспортера внутрішня і зовнішня поверхні банок шприц 

зворотному водою температурою 90 0С, тобто банки попередньо 

ополаскиваются, потім шприцом чистою проточною водою температурою 60 

0С, тобто остаточно ополаскиваются. Вода після чистового і попереднього 

ополіскування збирається в ванні, з якої, пройшовши фільтр, подається на 

попереднє ополіскування. 

Банки після чистового ополіскування обробляються парою з насадок. 

Чисті банки подаються в механізм вивантаження, яким вони встановлюються 

на транспортер і виводяться з мийної машини. 

 


