
ЛЕКЦІЯ 4 ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ 

ПЕРЕТИРАННЯМ 

1. Класифікація технологічних систем даного виду  

2. Будова та принцип роботи перетиральних машин 

3. Вимоги до експлуатації обладнання даного класу 

Сировина, яка надходить на консервні заводи, піддається попередній 

підготовці, що полягає у видаленні шкірочок, листяних оболонок, кісточок, 

плодоніжок, качанів тощо Ці процеси здійснюються за допомогою 

спеціальних машин. Останні розділяють продукт не менш ніж на дві частини, 

з яких одна йде безпосередньо на консервування, а друга (відходи) після 

відповідної обробки — на виробництво різних харчових продуктів. 

Наприклад, з відходів томатного виробництва — насіння можна отримати 

олію, з відходів сокового — пектини та ін. 

Обладнання для обробки сировини дуже різноманітне. Основними з 

них є машини, в яких: 

– продукт протирається крізь перфоровану поверхню (протиральні);  

– зовнішній шар продукту (шкірочка) руйнується абразивною 

поверхнею (очисники для зняття шкірки); 

– з плодів вибиваються кісточки;  

– під дією ударів продукт розділяється на дві або три фракції 

(горохомолотильні, лущильні); 

– точно фіксується плід (наприклад, яблуко) і розрізається трубчастим 

або пелюстковим ножем на частинки потрібного розміру з видаленням 

насіннєвої коробочки (яблукорізальні). 

Якісне розділення рослинної сировини на напівфабрикат, з якого 

виготовляють консерви, і на баластні тканини (відходи) — одна з основних 

технологічних операцій у виробництві томатопродуктів, соків з м’якушем і 

пюреподібних виробів для дитячого харчування. 

Процес розділення характеризується виходом напівфабрикату з 

одиниці маси сировини, що переробляється, і якісними показниками: 

однорідністю кольору, збереженням вітамінів, амінокислот і вуглеводів, а 

також дисперсним складом, що визначає ступінь подрібнення сировини. У 

консервному виробництві здебільшого застосовують три способи розділення 

сировини: протирання, пресування і центрифугування, або фільтрування. 

Першим способом працюють протиральні машини і фінішери, другим — 

преси, третім — сепаратори і фільтри. 

Процеси протирання і фінішування здійснюються у виробництві соків з 

м’якушем, концентрованих томатопродуктів, пюреподібних продуктів і 



рослинних напівфабрикатів для суміжних галузей харчової промисловості на 

машинах однакової конструктивної схеми, які різняться тільки діаметром 

отворів робочого сита. Під час протирання маса плодоовочевої сировини 

звільняється від кісточок, насіння і шкірочок на ситах з отворами діаметром 

0,7 – 5 мм. Фінішування полягає у додатковому подрібненні протертої маси 

пропусканням крізь сито з отворами діаметром 0,4 мм і менше. 

Після протирання, а потім після фінішування утворюються 

напівфабрикат і відходи, які не мають харчової цінності, оскільки 

складаються переважно з клітковини. При виконанні цих процесів маса 

потрапляє на поверхню рухомих бичів і відцентровою силою притискається 

до робочого сита. Крізь отвори в ньому напівфабрикат проходить у збірник, а 

тверді баластні тканини і механічні домішки під дією сили, зумовленої кутом 

випередження бичів, просуваються до виходу робочого сита. Оскільки бичі 

встановлені під певним кутом до осі вала, то із збільшенням кута 

випередження маса швидше рухається вздовж бича і вогкість відходів 

збільшується, і навпаки.  

Основні вимоги процесів протирання і фінішування такі: висока якість 

розділення (сепарації) маси, що протирається на напівфабрикат і відходи; 

мінімальна кількість відходів; однорідний і досить тонкий дисперсний склад 

протертого напівфабрикату; максимальний ступінь подрібнення. 

Протиральні машини і фінішери повинні мати високу питому продуктивність 

(кількість напівфабрикату, вироблена за одиницю часу з одиниці площі 

робочого сита); низьку питому витрату енергії; низьку металоємність, 

особливо некорозійність матеріалів; просту конструкцію, що забезпечує 

зручність обслуговування, профілактичний огляд, ремонт і якісну санітарну 

обробку без розбирання основних пристроїв машини; забезпечувати 

автоматичну стабільну вологість відходів і надходження маси на робочі 

органи, можливість фракційного протирання напівфабрикату. 

До основних робочих органів усіх типів протиральних машин і 

фінішерів належать сітчастий барабан, бичі та пристрої для завантажування 

маси на бичі і видалення відходів з барабана. 

У протиральних машинах і фінішерах сітчастий барабан, як правило, 

нерухомий, рухаються бичі. За стабільної подачі маси в машину без зміни 

діаметрів отворів робочих сит, кута випередження бичів і чинника розділення 

легше керувати процесами протирання і фінішування, тобто встановлювати 

необхідні режими їх (вологість відходів, продуктивність і дисперсний склад 

протертого напівфабрикату). При нестабільній подачі маси сировини в 

машину знижується якість протирання. Пристрої подачі маси істотно 



впливають на характер її руху вздовж барабана, а пристрій видалення 

відходів — на рух відходів. 

Існують так звані інверсивні протиральні машини, в яких рухається 

сито, а бичі нерухомі. У безбичових протиральних машинах сито здійснює 

складний обертальний рух навколо власної осі і планетарно. 

У бичових протиральних машинах з конічним і циліндричним 

сітчастим барабанами (рис. 1.58, а, б) маса сировини надходить у 

завантажувальний пристрій 1, по якому прямує в сітчастий барабан 8. В 

ньому вона потрапляє на рухомі бичі 7, притискається до робочого сита, 

протирається крізь його отвори і надходить у збірник протертого 

напівфабрикату 4. Відходи з барабана спрямовуються у збірник 5 і 

видаляються з машини. Бичі кріпляться до тримачів 6, які укріплені на валу 

2. Обертальний рух вала 2 передається через шків 3. Верхня частина 

сітчастого барабана закрита кожухом 9. 

 
Рис. 1.58. Контурні схеми основних протиральних машин і фінішерів 

 

У безбичовій протиральній машині (рис. 1.58, в) сировина (цілі плоди) 

після теплової обробки або без неї потрапляють спочатку в 

завантажувальний бункер 1, потім на поверхню барабанів 4, що обертаються 

назустріч один одному. Протертий напівфабрикат гвинтами 3 виводиться з 



машини, а відходи скребками 6 знімаються з поверхні барабанів і також 

виводяться з машини через лоток 5. Всі деталі установки змонтовані в кожусі 

2. 

У протиральній машині з сітчастим барабаном, що обертається (рис. 

1.58, г), і подачею сировини на його зовнішню поверхню вона надходить у 

завантажувальний патрубок 1 під надмірним тиском (не більше 0,1 МПа) і 

подається в робочу камеру 2. Потім маса проходить на поверхню сітчастого 

барабана, що обертається 3, всередину і утворює на внутрішній поверхні 

параболоїд обертання, близький за формою до циліндра. Протертий 

напівфабрикат під надмірним тиском всередині сітчастого барабана по 

нерухомій трубі 8 і виводиться з машини. 

Грубі частинки сировини і домішки, притиснуті до поверхні барабана, 

що обертається, знімаються нерухомими скребками 4 і просуваються по їх 

поверхні завдяки нахилу в нижню частину робочої камери 2. Тут вони 

захоплюються шнеком 9, що обертається, і подаються в розвантажувальний 

тубус 11, а потім через щілину між тубусом і конусом 10, який притискається 

до тубуса пружиною, виводяться з машини. Сітчастий барабан має 

порожнистий вал 6, на якому закріплений шків 7 приводу барабана. Основна 

робоча камера 2 болтами з’єднана з корпусом машини. Гвинт набуває 

обертального руху від індивідуального приводу через шків 5. 

У протиральній машині з сітчастим барабаном, що обертається (рис. 

1.58, д), маса надходить у завантажувальну трубу 1, з якої подається 

всередину барабана 3, що обертається на валу 4. 

Під дією відцентрової сили вона крізь отвори робочого сита барабана 

спрямовується в кожух 2, потім у нижню частину його і лопатями барабана 

через патрубок 7 у вигляді протертого напівфабрикату виводиться з машини. 

Грубі частинки і домішки, притиснуті до поверхні сита, скребком 8 спочатку 

з барабана і потім лопатями барабана виводяться з машини через патрубок 9. 

Вал сітчастого барабана приводиться в рух шківом 5. Всі деталі змонтовані 

на корпусі 6. 

У безбичовій протиральній машині з сітчастими барабанами, що 

обертаються навколо власної осі машини (рис. 1.58, е), сировинна маса 

надходить у бункер 1, а потім спеціальним розподільником 8 спрямовується 

в сітчасті барабани 2. Протертий напівфабрикат надходить у збірник і через 

патрубок 7 виводиться з машини. Грубі частинки і домішки завдяки нахилу 

барабана відносно осі машини і складному обертанню сходять з його 

внутрішньої поверхні і видаляються через патрубок 6. Вали 3 і 5 сітчастих 

барабанів приводяться в обертальний рух через планетарні зубчасті передачі 



від основного зубчастого колеса, посадженого на основний вал 4, через шків 

10. 

Конструкції протиральних машин і фінішерів постійно 

вдосконалюються. Конструктивні схеми протиральних машин із сітчастим 

барабаном, що обертається, і нерухомими бичамискребками найбільш 

перспективні. При високій питомій продуктивності режим протирання в них 

м’який, тому вироблений на них протертий напівфабрикат з дисперсним 

складом за харчовою цінністю набагато кращий за отриманий на машинах 

класичного типу за одних і тих самих параметрів процесу. Однак конструкції 

їх дуже складні і утруднюють експлуатацію, ремонт та обслуговування. 

Двобарабанну безбичову машину (рис. 1.58, в) використовують 

переважно для виробництва картопляного пюре. 

Трибарабанна безбичова протиральна машина (див. рис. 1.58, е) із 

сітчастими барабанами, що обертаються навколо власної осі і планетарно — 

навколо загальної осі, придатна здебільшого для протирання кісточкових 

плодів. Інші види сировини, особливо з волокнистою структурою, 

закупорюють отвори робочих сит. 

У барабанах протиральних машин і фінішерів робоче сито має 

найменший строк служби порівняно з термінами служби всіх елементів. У 

машинах класичного типу робоче сито складається з двох напівциліндрів, 

виготовлених звичайно з перфорованих листів нержавіючої сталі. Проста 

технологія виготовлення і монтажу сит зумовлює їх низьку якість, велику 

конусність і еліпсність. Якщо сітчастий барабан має каркас, до нього погано 

прилягає робоче сито, в окремих місцях є щілина між ситом і каркасом. 

Наявність таких дефектів у сітчастого барабана спричинює збільшення 

щілини між робочою поверхнею і бичами. Без урахування кута випередження 

бичів ширина щілини становить 2 – 7 мм. При великому зазорі знижується 

питома продуктивність машини. 

Сітчастий барабан конструкції Одеського технологічного інституту 

харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова (ОТІХП) має жорсткий каркас і 

зварне циліндричне робоче сито з поясом рідини. Для запобігання 

провертанню робочого сита в жорсткому каркасі в останньому є паз, в який 

входить з’єднувальною планкою робоче сито. Жорсткий каркас забезпечений 

двома фланцями: один кріпиться до корпусу підшипника, а другий — до 

пристрою для видалення відходів. На фланцях кріпиться збірник для 

протертого напівфабрикату. 

Робоче сито, щільно посаджене в жорсткий каркас, у процесі роботи не 

зазнає вібраційних коливань. Практика показує, що сита завтовшки 0,4 – 0,5 

мм у сітчастих барабанах з жорстким каркасом за найжорсткіших режимів 



можна експлуатувати впродовж року без заміни. Тільки при потраплянні 

сторонніх предметів таке сито виходить з ладу. 

Бичові пристрої залежно від виду сировини, що обробляється, мають 

різну конструкцію. В особливу групу можна виділити бичові пристрої для 

первинного протирання кісточкових плодів. 

Для фінішування волокнистої сировини також потрібен бичовий 

пристрій особливої конструкції. 

Бичовий пристрій класичного типу (рис. 1.59, а) складається з плоских 

бичів 1, закріплених на тримачах 2, які насаджені на вал 3 і можуть 

повертатися (обидва або одне) відносно вала з подальшою їх фіксацією. Цим 

забезпечується зміна кута випередження бичів, якою звичайно регулюють 

вологість відходів. Для зміни щілини між робочим ситом і бичем можна 

зменшувати бичі вздовж тримачів у радіальному напрямку. 

У бичовому пристрої для первинного протирання кісточкових плодів 

(рис. 1.59, б) бичі виконані з дроту у вигляді петель. 

У пристрої з полегшеними бичами 1 (рис. 1.59, в) жорсткість їх 

забезпечується ребром. Бичі кріпляться до тримачів 2, а ті — до бичового 

вала 3. Радіальне зміщення бичів при цьому здійснюється за допомогою 

гайок 5 і контргайок 4. 

При нульовому куті випередження бичів площина бича паралельна 

ситам і щілина між ситом і бичем є рівномірною по довжині сита. При зміні 

кута випередження щілина змінюється: в середній частині збільшується, по 

краях — зменшується. Нерівномірність щілини між бичем і ситом створює 

умову для різного навантаження на сітчастий барабан, тому і сита більше 

спрацьовуються по краях, де щілина менша. Крім того, нерівномірність 

щілини зумовлює неоднорідність гранулометричного складу протертого 

напівфабрикату, що утруднює подальші технологічні операції, наприклад, 

концентрування. 



 
Рис. 1.59. Бичові пристроїв різних конструкцій 

 

У бичовому пристрої для первинного протирання кісточкових плодів 

фірми «Комплекс» (рис. 1.59, г) бичі виконані у вигляді стержня зі 

спіральною пружиною. 

Бичовий пристрій, розроблений в ОТІХПі (рис. 1.59, д), використано в 

протиральних машинах і фінішерах консольного типу. Він складається з 

полегшених бичів 1, бичотримачів 2 і бичової втулки 3, вільно насадженої на 

бичовий вал 4. Крутний момент передається від вала втулці через шпонку 5. 

Цей бичовий пристрій жорсткий, суцільнозварний, з постійним кутом 

випередження. Якщо треба змінити кут випередження, регулювальні шайби 

встановлюють з одного боку між бичем і бичетримачем. 

Після виготовлення ці бичі проточують по поверхні, тому щілина між 

ситом і бичем при наявності кута випередження залишається постійною по 

всій довжині сита. При переробці різних видів сировини в комплект машини 

повинні входити 2 – 3 бичові при строї з різними кутами випередження. У 

процесі використання цього бичового пристрою фактор розділення порівняно 

з конструкціями класичного типу може бути збільшений в 2 – 3 рази. 

Бичові пристрої для первинного протирання кісточкових плодів з 

метою якісного відокремлення м’якуша від кісточок без руйнування їх 



цілості повинні бути еластичними і не робити жорстких ударів по кісточковій 

рослинній сировині (див. рис. 1.59, б, г, е). 

На рис. 1.59, е показано бичі, виконані у вигляді стержнів, на які 

посаджені втулки з прогумованої тканини. Вадою цієї конструкції є швидке 

спрацювання тканини і потрапляння її частинок у протертий напівфабрикат. 

У бичовому пристрої для первинного протирання кісточкових плодів 

(рис. 1.59, є) бичі виконані із стержнів, на які вільно насаджені сережки двох 

типів. Першими по ходу маси, що протирається, йдуть сережки, що 

складаються із втулки і жорстко закріплених двох пластин, площина яких 

перпендикулярна до осі втулки (переріз А–А). Ці сережки розтинають 

м’якуш. Другими по ходу є сережки з однією пластиною, площина якої 

паралельна осі втулки (переріз Б–Б). Цими сережками м’якуш знімається з 

кісточки і протирається крізь сито. При використанні пристрою такої 

конструкції кісточки руйнуються першими по ходу сережками. 

У схемах протиральних машин і фінішерів класичного типу може бути 

два, три, чотири, шість, вісім бичів, але частіше їх два, три, чотири. Зі 

збільшенням кількості бичів продуктивність машини зростає, однак процес 

виготовлення пристрою з шістьма або вісьма бичами трудомісткий. 

Незалежно від кількості бичів маса їх повинна бути рівномірно розподілена 

по колу, тобто бичовий пристрій повинен бути збалансованим, інакше 

машина працюватиме з вібрацією. Остання може бути викликана також 

відхиленням кута випередження окремих бичів. Кут випередження всіх бичів 

повинен бути однаковим. 

У всіх конструкціях бичових пристроїв сучасних протиральних машин 

і фінішерів бичовий вал кріпиться у двох опорах, що містяться у кришках по 

обидві сторони сітчастого барабана. При такому розміщенні опор сік може 

потрапити в корпус підшипника і викликати корозію його деталей, а отже, 

вивести їх з ладу. 

У багатьох конструкціях протиральних машин і фінішерів як 

вітчизняного, так і зарубіжного виробництва кінцева опора бичового вала з 

боку видалення відходів змонтована або всередині сітчастого барабана, або в 

кришці. Тільки в машинах консольного типу опори бичового вала винесені за 

межі сітчастого барабана з розривом, чим забезпечується довговічність 

роботи підшипників опор. 

Одноступінчасті протиральні машини звичайно використовують для 

первинного протирання рослинної сировини на лініях виробництва 

стерилізованих, сульфітованих або заморожених напівфабрикатів. Сита в цих 

машинах мають отвори діаметром 3 – 5 мм. 



Двоступінчасті протиральні машини входять до лінії виготовлення 

напівфабрикату, який консервується. У цих машинах сита першого рівня 

мають отвори діаметром 3 – 5 мм, а другого 0,8 – 1 мм. При виробництві 

пюреподібних консервів для дитячого харчування встановлюють або три 

рівні сит з отворами діаметром відповідно 3; 1,5; 0,8 або 0,4 мм або чотири 

рівні, дві здвоєні машини, тоді сита мають отвори діаметром 0,8 і 0,4 мм. 

Триступінчасті протиральні машини включають у лінії виробництва 

концентрованих томатопродуктів. У них використовують сита з отворами 

діаметром 3; 1,5; 0,4 або 0,8 мм. Для триступінчастого протирання на 

окремих підприємствах вводять ще один перший рівень. Таку одноступінчату 

машину з отворами діаметром 5 – 6 мм і продуктивністю 20 – 30 т/год 

розміщують перед триступінчастою. Основне призначення машини — 

відібрати від подрібненої маси (пульпи) різні домішки (метал, скло, камені 

тощо). Цю машину звичайно називають нормалізатором, потужність її 

приводу — 30 – 40 кВт. Встановлювати нормалізатор недоцільно, оскільки 

при цьому збільшується енергоємність процесів протирання і фінішування. 

Сторонні предмети з пульпи видаляються іншими пристроями, що 

працюють у потоці без затрат енергії. Вони надійні і входять переважно до 

складу протиральних машин консольного типу. Принцип їх дії ґрунтується 

на різниці щільності пульпи і сторонніх предметів, що знаходяться у полі 

відцентрових сил. 

При наявності таких пристроїв у потокових лініях або безпосередньо в 

машинах знижуються витрати дефіцитних матеріалів на виготовлення сит, 

які звичайно виходять з ладу при потраплянні в сітчастий барабан сторонніх 

предметів. 

У протиральних машинах класичного типу (рис. 1.60, а, б) сировинна 

маса надходить спочатку в завантажувальний пристрій 1, а потім — у 

сітчастий барабан 2. Тут вона захоплюється бичами 3, які протирають її крізь 

робоче сито. Протертий напівфабрикат збирається у збірнику 7 і через 

патрубок 8 виводиться з машини. Бичі у цих машинах кріпляться на валу 4, 

який посаджений на двох опорах 5 і 9, розміщених по краях сітчастого 

барабана. Обертання бичового вала передається від приводу 10. 



 
Рис. 1.60. Схеми сучасних протиральних машин і фінішерів 

 

У машинах консольного типу (рис. 1.60, в, г) маса вводиться по трубі 1, 

потім розподільним диском 9 подається на сітчастий барабан 2, захоплюється 

бичами 3 і протирається. Протертий напівфабрикат збирається у збірнику 6 і 

через патрубок 8 виводиться з машини. Відходи проходять із сита у збірник 7 

і видаляються. У цих машинах бичі кріпляться до втулки 5, яка вільно 

посаджена на вал 4. Обертальний момент від вала до втулки передається 

шпонкою. Бичовий вал, з одного боку посаджений в підшипниковий пристрій 

10, набуває обертового руху від проводу 11. 

У машині, зображеній на рис. 1.60, г, на відміну від попередньої, є 

розгінна крильчатка 12 для уловлювання сторонніх предметів. 

Машини, показані на рис. 1.60, а, г, можна використати як для 

протирання, так і для фінішування, тільки машини з пасткою доцільно 

застосовувати для первинного протирання, а без пастки — для дальшого 

фінішування. 

У протиральних машинах і фінішерах класичних типів немає пристрою 

для уловлювання сторонніх предметів, тому розрив сит трапляється в них 

досить часто. Обладнати їх такими пристроями дуже складно, оскільки 

діаметр сітчастого барабана в них звичайно великий, а самі машини 

тихохідні, з низьким чинником розділення. Пристрій для збору протертого 

напівфабрикату 



в цих машинах складається з двох половин, як робоче сито, а це 

ускладнює обладнання їх пристроєм для уловлювання сторонніх предметів. 

Протиральні машини і фінішери консольного типу, розроблені в 

ОТІХП, з жорстким сітчастим барабаном і бичовим пристроєм, 

швидкознімним збірником протертого напівфабрикату характеризуються 

високим чинником розділення. Разом з тим у них можливе розміщення на 

вході маси в машину пасток відцентрового типу для сторонніх предметів. 

На валу машини встановлений диск з радіальними лопатями, які 

утворюють крильчатку, подібну до крильчаток відцентрового насоса. У місці 

установки крильчатки сітчастого барабана немає перфорації. На рівні 

горизонтальної осі він має отвір розміром 50, 60 мм. 

Сторонні предмети, що потрапляють у машину разом з пульпою, 

проходять на лопаті крильчатки, що обертається, і відцентровою силою 

зсуваються до тупої поверхні сітчастого барабана. Сторонні домішки 

рухаються по цій поверхні до отворів і відцентровою силою заганяються в 

них, де у спеціальному збірнику осаджуються. Під час санітарної обробки 

машини їх видаляють (щозміни). 

У протиральній машині консольного типу, в якій опори вала винесені з 

розривом за межі зони протирання, сік сировини не потрапляє на 

підшипники, тому останні працюють повний ресурс часу (9000 год). Машина 

проста і зручна для експлуатації, ремонту та санітарної обробки. 

Протиральні машини бувають різних типів, модифікацій і 

продуктивності (від 1 до 28 т/год): одноступінчаста малогабаритна машина 

Т1 КПХ для протирання подрібнених овочів і плодів; одноступінчаста 

машина для протирання всіх видів сировини; низка уніфікованих машин А9-

КИГ і А9-КИГ-Д (модифікація з індексом «Д» призначена для подвійного 

протирання); триступінчаста машина Т1-КП2Т для протирання томатів (табл. 

1.8). 

Машини для зняття шкірки з рослинної сировини. Для очищення 

коренеплодів практично на всіх консервних заводах використовують машини 

періодичної дії (рис. 1.61). Така машина має вигляд нерухомої чавунної 

робочої камери 3, 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. 



 
Рис. 1.61. Машина періодичної дії для очищення коренеплодів від 

шкірки 

 

Продукт завантажується при відкритій кришці 2 і закритих 

розвантажувальних дверцях 1 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. 


