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Лекція 6. Машини для розділки сировини 

1. Протиральні машини. 

2. Кожуроочисні машини. 

3. Кісточковибивні машини 

4. Машина для відриву плодоніжок 

5. Яблукорізальні машини 
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Сировина, що поступає на консервні заводи, піддається обробленню, тобто 

такій підготовці, при якій підвищується харчова цінність сировини, оскільки з нього 

віддаляється шкірка, листяна оболонка, кісточки, плодоніжки, кочериги і ін. 

неїстівні і малоцінні в харчовому відношенні частини. Оброблення сировини 

зазвичай передує тепловим технологічним процесам і проводиться переважно 

механічними способами. 

Устаткування для оброблення сировини можна розділити на декілька 

основних груп. 

1) Машини, в яких продукт протирається через перфоровану поверхню 

(протиральні); 

2) Машини, в яких зовнішній шар продукту (шкірка) руйнується 

абразивною поверхнею (кожуроочисні); 

3) Машини, в яких з продукту вибиваються кісточки (кісточковибівні); 

4) Машини, в яких під дією ударів продукт розділяється на дві або три 

фракції (горохомолотильні і лущильні); 

5) Машини, в яких точно фіксований плід (яблуко) піддається дії 

трубчастого або пелюсткового ножа, що видаляє насінну коробочку і що руйнує 

продукт на часточки необхідного розміру (яблуко різальні). 

 

1. Протиральні машини 
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Принцип роботи протиральних машин заснований на такій силовій дії на 

оброблюваний продукт, при якому він, притискаючись до перфорованої циліндрової 

сітчастой поверхні, втрачаючи рідку фазу, що проходить через отвори в ситі. Тверда 

ж фаза (відходи) залишається усередині сита і виводиться з машини. 

Протиральна машина (рис. 1) складається з ротора, що обертається, 1 і 

нерухомого сітчастого циліндра 2. Ротор забезпечений робочими органами – бичами 

3 в кількості від двох до чотирьох, які, захоплюючи продукт, приводять його в 

обертальний рух. Таким чином, силова дія на продукт проводиться відцентровою 

силою, величина якої приблизно в 100 разів більше маси оброблюваної частинки. 

Слід зазначити, що в протиральних машинах відбувається відносно тонке 

подрібнення і гомогенізація тієї частини продукту, яка, пройшовши через сито, 

прямує на подальшу переробку. 

 

 

Рисунок 1 – Схема протиральної машини 

 

2. Кожуроочисні машини. 

 

Принцип дії машини для очищення коренеплодів (моркви, буряка, картоплі) 

від шкірки заснований на взаємодії диска, що обертається, покритого абразивною 

масою, з оброблюваним продуктом (рис. 6). 

Машина (рис.2) є чавунною робочою камерою 1 з рифленою внутрішньою 

поверхнею, що перешкоджає сумісному обертанню продукту з диском, що 

обертається, 2. Робоча поверхня диска має хвилеподібну форму і покрита 

абразивною масою, що підсилює дію диска на продукт. 
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Для очищення коренеплодів практично на всіх консервних заводах 

використовують машини періодичної дії (рис. 2). Така машина має вигляд 

нерухомої чавунної робочої камери З, внутрішня поверхня якої має почергові 

виступи і западини, які перешкоджають спільному обертанню коренеплодів і диска 

4. Поверхня диска, що обертається, покрита абразивною масою з розмірами зерен 

від 2 до 5 мм. 

Продукт завантажується при відкритій кришці 2 і закритих розвантажувальних 

дверцях і у нижній частині лотка 11. Робочий диск 4 приводиться в обертальний рух 

валом 5 від електродвигуна 9 через пару циліндричних зубчастих шестерень 10. До 

нижньої поверхні диска прикріплені скребки 6 для видалення з машини знятої 

шкірочки через патрубок 13. Знята з продукту шкірка змивається всередину робочої 

камери під чистою водопровідною водою, яка подається під тиском через форсунку 

12. Для змащення вертикального вала машини призначена маслянка 7. Всі деталі 

змонтовані на станині 14. 

 

Рисунок 2 – Схема кожуроочисної машини 

 

Сировина завантажується через кришку 3 і вивантажується через дверці 4. 

Знизу диск має прорізи 5 для відведення шкірки з водою, яка уприскується в камеру 

через форсунку 6. 

 

 

3. Кісточковибивні машини 

Машини для видалення кісточок розділяються на кісточковирізні і 

кісточковибівні. Кісточковирізні машини видаляють кісточки з плодів з міцним 
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зв'язком між плодом і кісточкою (персики, сливи і ін.). Для плодів з легко 

відокремлюваною кісточкою (вишня, черешня, абрикоса і ін.) застосовуються 

кісточковибівні машини. 

У кісточковибивних машинах плоди знаходяться в спеціальних поглибленнях 

(матрицях) і кісточки вибиваються з них за допомогою стрижня (пуансона), що 

здійснює зворотно-поступальний рух. 

  
 

 

 

4.Машина для відриву плодоніжок 

Відрив плодоніжок і чашолистків від плодів і ягід – вельми трудомістка 

операція. У машинах для відриву плодоніжок, не дивлячись на їх конструктивні 

відмінності, використовується один і той же принцип. 

Два боки обгумованих валики, що обертаються в різні (рис. 3) 1 і 2 

встановлені з невеликим зазором. У цей зазор плід 3 не може впасти, а плодоніжка 

4, потрапляючи в зазор, втягується і відривається. 
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Рисунок 3 – Схема відриву плодоніжки 

 

Два гумових валики 1 і 2, що обертаються в різні сторони, встановлені так, 

щоб між ними була невелика щілина, в яку плід З впасти не може, а плодоніжка 4, 

потрапляючи в неї, іітягуеться і відривається. Діаметр валиків має бути таким, щоб 

вони не могли втягнути і подрібнити плід. На кожний валик діє сила Р, зумовлена як 

масою плода, так і силою, що виникає в момент підриву плодоніжки. 

Протидіючі сили Р спрямовані на плід з боку валиків і дорівнюють зазначеним 

силам. Рівно-дійна вертикальних складових цих сил 2Psina діє вгору, виштовхуючи 

плід. Цьому перешкоджає рівнодійна вертикальних складових сил тертя F, що діє 

вниз і становить 2P/cosa (f – коефіцієнт тертя). Отже, плід не буде затягнутий 

валиками  

 

 

Грохомолотільні (лущильні) машини 

В основному для обмолоту гороху, квасолі. Обмолот проводиться частими 

ударами лопатей внутрішнього барабана по бадиллю, яке знаходиться між двома 

барабанами, що обертаються: зовнішнім і внутрішнім. Зовнішній барабан 

обтягнутий перфорованими гратами. Під барабанами знаходиться гуркіт для 

остаточного відділення горошка від залишків бадилля. 

 

5.Яблукорізальні машини (рис. 4) 
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Розрізання яблук здійснюється на дві, три або чотири часточки з вирізкою 

серцевини як єдиний процес на двохланцюговому транспортері 1, рухомому 

періодично, укріплені штирі 2 з неіржавіючої сталі, на яких наколюють уручну 

яблука плодоніжкою вгору. 

Ріжучий інструмент складається з трубчастого ножа 3 і насадженого на нього 

пелюсткового ножа 4 (він може мати від 2 до 4 пелюсток). Ніж рухається зворотньо-

поступальний. При русі ножа вниз транспортер нерухомий; при русі ножа вгору 

транспортер переміщається на один крок вліво. 

Вирізана серцевина 7 яблука залишається в ножі і рухається вгору в зкидач 5 і 

падає на відвідний транспортер 6. 

 

Рисунок 4 – Схема роботи яблукорізальної машини 

 

Наколюють яблука плодоніжкою догори. Різальний інструмент складається з 

трубчастого ножа З і насадженого на його нижню частину пелюсткового ножа 4. 

Ніж 4 може мати від двох до чотирьох пелюсток. Різальний спарений інструмент – 

ножі З і 4 рухається зворотно-поступально у вертикальній площині. Під час руху 

ножа вниз конвеєр 1 нерухомий; якщо ніж рухається вгору, конвеєр переміщується 

на один крок вліво, підставляючи спареному ножу, що опускається, чергове яблуко. 
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Опускаючись, трубчастий ніж вирізає серцевину яблука з насіннєвими 

гніздами. При підніманні ножа вирізана серцевина і залишається всередині 

порожнистого трубчастого ножа. При наступному вирізуванні серцевини яблука 

частина її, що залишилася у порожнистому ножі, піднімається вгору і в міру 

накопичення доходить до верхньої частини кидача 5. Звідси вирізані серцевини 7, 

що мають форму циліндра, падають на відправний конвеер. 

 


