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ВСТУП 

 

Спеціальність «Обладнання переробних і харчових виробництв» дає 

студенту знання, необхідні для проектування підприємств із випуску харчової 

продукції, забезпечення їх функціонування та розвитку.  

Значні обсяги продукції харчування повсякденного попиту і широкого 

асортименту виробляються на підприємствах малого та середнього бізнесу, 

серед яких найзатребуванішими є м’ясопереробні, молокопереробні, 

хлібопекарські тощо, які часто розміщують поблизу сировинної бази. 

Мета навчального посібника – ознайомити студентів із технічним 

забезпеченням технологій на харчових і переробних підприємствах малої та 

середньої потужності. Використовуючи сучасне технологічне обладнання, 

важливо зберегти у складі продукції, що виробляється, максимальну кількість 

корисних компонентів. З огляду на це раціональна експлуатація обладнання 

потребує глибоких знань його особливостей і конструктивних ознак.  

Навчальний посібник складається з трьох частин, виданих окремо в 

попередні роки (2010, 2012, 2013), які було переглянуто та доповнено. У ньому 

розглянуто конструкції машин і апаратів для певних типів виробництва 

залежно від виду основної сировини, що переробляється: перша – 

м’ясопереробні; друга – молокопереробні; третя – хлібопекарські та 

кондитерські. Перед описом технологічних комплексів і провідного обладнання 

викладено особливості технології певного харчового продукту. Кожна частина 

завершується запитаннями для самоперевірки знань. 

Посібник призначений для навчання студентів-механіків ВНЗ харчового 

профілю, може бути використаний студентами інженерних спеціальностей 

технологічного напряму під час розгляду питань, пов’язаних із проектуванням 

підприємств малого та середнього бізнесу, конструюванням і експлуатацією 

окремих видів обладнання і технологічних комплексів. 
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ЧАСТИНА 1 

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ  

ВИРОБНИЦТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

 

Розділ 1 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА КОВБАСНИХ 

ВИРОБІВ ТА ЙОГО МАШИННО-АПАРАТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1.1. Характеристика сировини і продукції. Стадії технологічного 

процесу 

 

Ковбасні вироби готують на основі м’ясного фаршу з сіллю, спеціями та 

добавками, в оболонці або без неї і піддають тепловій обробці до готовності. 

Для виробництва ковбас використовують яловичину, свинину, баранину, 

м’ясо птиці та інші види м’яса в парному, остиглому, охолодженому, 

підмороженому та замороженому стані, субпродукти 1-ї та 2-ї категорій, 

відпресовану м’ясну масу, білкові препарати (кров, плазму крові, казеїнати, 

ізольовані та концентровані соєві білкові препарати), пшеничне борошно, 

крохмаль, молоко, яйцепродукти. 

Ковбаси повинні мати пружну, щільну, некришливу консистенцію. На 

розрізі продукту фарш має бути монолітний, для структурних ковбас ‒ 

шматочки шпику або грудинки рівномірно розподілені по всій масі, певної 

форми та розміру. Колір продуктів на розрізі рівномірний, рожевий або 

яскраво-рожевий, без сірих плям. Ковбасні вироби повинні мати приємний 

запах з ароматом прянощів, без сторонніх присмаку та запаху.  

В умовах малого та середнього підприємства виробництво варених 

ковбасних виробів складається з таких технологічних стадій: попереднє 

подрібнення м’ясної сировини, засіл м’яса, дозрівання, тонке подрібнення і 
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приготування фаршу, формування ковбасних батонів, термічна обробка, 

охолодження і зберігання. 

Попереднє подрібнення м’ясної сировини включає оброблення, обвалювання і 

жилування. Оброблення напівтуш проводять у підвішеному стані або на 

спеціальному обробному столі. Обвалене м’ясо жилують і нарізають залежно від 

групового асортименту на шматки масою до 1 кг. 

Далі м’ясо засолюють мокрим або сухим способом із використанням 

інгредієнтів соління. Засіл проводять, урахувуючи споживчі властивості готового 

продукту (смаку, кольору, запаху, консистенції), щоб запобігти мікробному 

псуванню. Для швидкого і рівномірного розподілу речовин розсолу шматки м’яса 

перед засолюванням подрібнюють на вовчку (діаметр отворів решітки становить 

2...6, 8...12 або 16...25 мм). 

Тонке подрібнення і приготування фаршу. Під час приготування фаршу ступінь 

подрібнення компонентів сировини для різних видів ковбас є різним. М’ясо для 

варених ковбас, сосисок, сардельок подрібнюють спочатку на вовчку, а потім на 

кутері. У кутер спочатку завантажують нежирну м’ясну сировину, заздалегідь 

подрібнену на вовчку з діаметром отворів решітки 2...3 мм, наприклад 

яловичину вищого, 1-го і 2-го ґатунків, нежирну свинину і жиловану баранину. 

Також додають певну кількість холодної води або льоду і розчин нітриту 

натрію, якщо останній не був внесений до м’ясної сировини під час засолення. 

Після 3...5 хв перемішування завантажують напівжирну яловичину, спеції, 

аскорбінову кислоту та обробляють фарш ще 3...5 хв. За 2...5 хв до закінчення 

процесу обробки додають рецептурну кількість крохмалю або борошна. 

Загальна тривалість обробки фаршу в кутері становить 8...12 хв, 

температура подрібненого фаршу залежно від температури вихідної м’ясної 

сировини, кількості внесеного льоду і конструктивних особливостей 

подрібнювальної машини 12...18° С. 

Для приготування фаршу у високошвидкісних вакуумних кутерах або 

подрібнювачах (швидкість різання більша за 120 м/с) використовують несолоне 
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жиловане м’ясо в шматках. Для цього завантажують яловичину, додають лід, 

розчин нітриту натрію, сіль та інші інгредієнти, закривають кришку кутера, 

створюють залишковий тиск 15 кПа та кутерують сировину протягом 5…8 хв. 

Потім відключають вакуум та продовжують кутерування протягом 3…4 хв до 

повної готовності фаршу. Загальна тривалість футерування становить 8…12 хв. 

Температура готового фаршу дорівнює 11…12° С. 

Кількість води, що додається під час приготування фаршу, залежить від 

складу сировини та становить 15…30% від маси сировини. Для зниження 

температури фаршу рекомендується воду заміняти льодом частково або 

повністю. 

Формування батонів включає підготовку ковбасної оболонки, 

шприцювання в неї фаршу, в’язання батонів і навішування їх на рами. 

Наповнення оболонок фаршем здійснюють під тиском 8 кПа у шприцах із 

періодичною і безперервною видачею фаршу, відкритих і вакуумних. 

Для ущільнення та підвищення механічної міцності ковбасні батони в 

натуральній оболонці після формування перев’язують шпагатом, а в штучній 

оболонці – алюмінієвим дротом або кліпсами. Для проведення цієї операції 

використовуються механічні або пневматичні кліпсатори. 

Термічна обробка включає осідання, обсмажування, варення й охолодження. 

Осідання – витримування ковбасних батонів після формування для підсушування 

оболонки та ущільнення фаршу протягом двох годин за температури 0...4° С. 

Потім батони обсмажують за температури 90...100° С протягом        

60...140 хв у стаціонарних камерах. Обсмажені батони варять парою в 

пароварильних камерах або у воді за температури 75...85° С до досягнення 

температури всередині батона 70° С. 

Охолодження ковбасних батонів здійснюють під душем холодної води 

протягом 10 хв, а потім у холодильній камері до температури всередині виробу не 

вище 15° С. Ця операція необхідна для припинення розвитку мікрофлори, що 

інтенсивно розвивається після термообробки за температури 35...38° С. 
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Зберігання ковбас. Ковбаси вищого ґатунку зберігають у підвішеному стані за 

температури 0...8° С і відносної вологості повітря 75...85% не більше 72 год, а 

ковбаси 1, 2 і 3-го гатунків – 48 год з моменту закінчення технологічного процесу. 

 

1.2. Організація та принципи функціонування комплексів технологічного 

обладнання 

В умовах малого та середнього підприємства для виробництва варених 

ковбас можуть бути використані комплекси технологічного устаткування 

ІПКС-0201, 0202 і 0203 продуктивністю за вареними ковбасами відповідно 200, 

800 і 1600 кг/зміна, а також комплекси різної продуктивності на основі 

універсального приводу ПМ і змінних моделей. 

Комплекс технологічного обладнання ІПКС-0202 для виробництва варених 

ковбас призначено для виробництва варених, напівкопчених і варено-копчених 

ковбас, сосисок і сардельок (рис.1.1). 

Після обвалювання м’ясо направляють на обробний стіл 2 для 

відокремлення сполучної тканини, кровоносних і лімфатичних судин, хрящів, 

дрібних кісток і забруднень. Отримані шматки зважують на вагах 3 і 

направляють на подрібнення до вовчка 4 з діаметром отворів решітки 2...6, 8...12 

або 16...25 мм. 

Далі засолюють м’ясо сухим або мокрим способом з використанням 

фаршмішалки 9. Після цього м’ясо розкладають у пластикові чаші 6 і 

направляють на дозрівання в холодильну камеру 7, у якій підтримують 

температуру 4° С. Після цього м’ясо направляють у кутер 8 для тонкого 

подрібнення, потім у шприц 10 для формування ковбасних батонів. 

Формування проводять у натуральну або штучну оболонку із заправленням 

кінців алюмінієвими затискачами в кліпсаторі 12, після чого ковбасні батони 

розвішують у рамному візку 13 для осідання протягом 2...4 год. Ковбасні батони 

обсмажують за температури 90...100° С протягом 60...140 хв у термодимовій  

камері 14, після чого варять за температури 75...85° С до досягнення температури в 
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центрі батона 70° С. Готові вироби охолоджують і направляють у холодильну 

камеру 7 для зберігання.  

 

 

 

 

 

 

Комплекс технологічного обладнання для виробництва ковбас на основі 

універсального приводу ПМ і змінних модулів (рис. 1.2) складається  з холодильної  

камери 1 для зберігання напівтуш, обробного стола 2 з вагами 3, стелажних  

візків 4, м’ясорубки 5, розпушувача м’яса 6, холодильної камери для дозрівання 

м’яса 8, рамного візка 9, термодимової камери 10, установки 11 для миття 

інструментів і змінних модулів. 

За допомогою універсального приводу ПМ і змінних модулів можна 

виконувати практично всі основні технологічні операції під час виробництва 

варених ковбас: подрібнення, перемішування і формування м’ясного фаршу. 

 

Рисунок 1.1 – Машинно-апаратурна схема комплексу технологічного 
обладнання ІПКС-0202 для виробництва варених ковбас: 1 – комплект обробних ножів;                       
2, 5, 11 – виробничі столи; 3 – ваги; 4 – вовчок; 6 – пластикові чаші; 7 – холодильна 
камера; 8 – кутер; 9 – фаршмішалка; 10 – вакуумний шприц; 12 – кліпсатор;            
13 – рамний візок; 14 – термодимова установка 



 

  14

 

 

 

 

Принцип функціонування цього комплексу аналогічний розглянутому 

вище, за винятком операції тонкого подрібнення м’яса, яку здійснюють 

повторним подрібненням у м’ясорубці 5. Формування ковбасних батонів 

проводять за допомогою шприца 8 у відрізну оболонку з одним закладеним 

кінцем із подальшим ручним перев’язуванням батонів шпагатом. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Яку сировину використовують для приготування ковбасних виробів? 

2. Із яких технологічних стадій складається виробництво ковбасних виробів? 

3. Який склад і принципи функціонування комплексу технологічного 

обладнання ІПКС-0202 для виробництва ковбас? 

4. Який склад і принципи функціонування комплексу технологічного 

обладнання для виробництва ковбас на основі універсального приводу ПМ і 

змінних модулів? 

Рисунок 1.2 – Машинно-апаратурна схема комплексу технологічного обладнання 
для виробництва ковбас на основі універсального приводу ПМ і змінних модулів:              
1, 7 – холодильні камери; 2 – обробний стіл; 3 – ваги; 4 – стелажні візки; 5 – м’ясорубка;    
6 – розпушувач м’яса; 8 – шприц; 9 – рамний візок; 10 – термодимова камера;                     
11 – установки для миття інструментів і змінних модулів 
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Розділ 2 

МАШИНИ ДЛЯ РІЗАННЯ 

 

2.1. Класифікація машин для різання 

 

Сировину та допоміжні матеріали можна подрібнювати роздавлюванням, 

розколюванням, розбиванням, розриванням, розламуванням, розтиранням, 

різанням. Вибір виду механічного впливу залежить від фізико-механічних 

властивостей (міцності, пружості, пластичності, в’язкості, липкості та ін.) і 

розмірів продукту. У технологічному обладнанні подрібнення складається з 

декількох видів механічного впливу, наприклад: різання з роздавлюванням, 

розколювання з розбиванням (дробарки, силові подрібнювачі, вовчки тощо), 

різання, роздавлювання з розтиранням (кутери, колоїдні млини, подрібнювачі 

м’яса та ін.). 

Технологічне обладнання можна розподілити на дві основні групи:  

‒ обладнання для подрібнення твердої сировини (м’ясо-кісткової, 

кісткової, блокового замороженого м’яса, спецій) – силові подрібнювачі, 

дробарки, вовчки-дробарки, агрегати та подрібнювачі блокового замороженого 

м’яса, подрібнювачі кісток та спецій;  

‒ обладнання для подрібнення м’якої сировини (м’язової, жирової та 

сполучної тканин) – вовчки, шпигорізки, кутери, колоїдні млини та 

подрібнювачі м’яса. 

Воно буває періодичної та безперервної дії, що працює за умов 

атмосферного тиску та під вакуумом. Обладнання кожної групи також 

розрізняють залежно від ступеня подрібнення: 

‒ для великошматкового подрібнення (стрічкові пилки великого розміру; 

пилки для розпилювання туш по хребту; пилки для розпилювання грудної 

частини туш; гільйотина; циркулярні пилки тощо); 
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‒ для середнього подрібнення (силові подрібнювачі, стрічкові пилки 

малого розміру; машини для нарізання продукції шматками); 

‒ для дрібного подрібнення (вовчки, шпигорізки, дискові машини, 

молоткові дробарки та ін.); 

‒ для тонкого подрібнення (кутери, кутери-мішалки; емульситатори; 

дезінтегратори; колоїдні млини; відцентрові та ротаційні подрібнювачі). 

Робочий орган обладнання для подрібнювання – різальний механізм, 

виконаний або одиночною, або парною деталлю. Як одиночний різальний 

механізм використовуються ножі різної конструкції, полотна або ножі в 

комбінації з додатковою різальною деталлю, виконаною у вигляді решітки 

(плоскої, конічної або циліндричної), диска із зубцями або пальцями, ножів, 

розташованих по конусу, циліндру або площині. Парні деталі бувають 

нерухомими або такими, що обертаються назустріч, щільно притиснутими до 

різальних ножів або вмонтованими на певній відстані одна від одної. Одиночні 

різальні механізми використовують здебільшого в обладнанні для подрібнення 

твердої сировини, а механізми з різальною парою ‒ для м’якої. 

 

2.2. Машини для великошматкового та середнього подрібнювання м’яса 

 

2.2.1. Стрічкові пилки 

 
Стрічкові пилки використовуються для поздовжнього і поперечного 

розпилювання туш і напівтуш, відрубів, заморожених блоків, виготовлення 

напівфабрикатів.  

Стаціонарна двошківна стрічкова пилка (рис. 2.1) складається зі    

станини 1, у яку вмонтовані ведений шків 2 із натяжним пристроєм 3 

(гвинтового, важільного, пружинного типу) і ведучий шків 4. Між двома 

шківами натягується пилкова стрічка. Різальною частиною в зубцюватих 

стрічках є зубці, а полотно підтримує їх та передає навантаження до них від 

ведучого шківа. Тому полотно пилки виготовляється складеним: основа 
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полотна – зі сталі, що забезпечує краще огинання 

шківів, а зубці, які приварюють до основи, – зі 

зносостійкої сталі, що добре ріже. 

Для зручності подачі продукції на полотно 

пилки і безпечності роботи використовують каретку 5, 

що рухається по роликах на рейках. Товщину шматка, 

що відпилюється, регулюють упорною пластиною 6 за 

допомогою гвинта 7. Для зменшення вільної довжини 

робочої частини стрічки передбачено два 

підтримуючих стрічку пристрої у вигляді спарених 

роликів або пластин. Верхній підтримувальний 

пристрій закріплено на призматичному стрижні 8, а 

нижній – на вильоті станини. 

Сировину викладають на стіл каретки і, 

притримуючи руками, насувають разом із кареткою 

на стрічку пилки до повного відпилювання порції необхідного розміру, а потім 

повертають каретку у вихідне положення. Нормальна робота пилки 

характеризується рівним звуком, що злегка дзенькає. Основний недолік цих 

пилок – частина м’яса перетворюється на тирсу. 

 

2.2.2. Переносні пилки  

 

Переносні пилки можуть бути стрічковими, дисковими або ланцюговими; 

з електро-, пневмо- та гідроприводом; із гладким або зубцюватим лезом. 

Електропилка (рис. 2.2, а) має полотно 1 зі зворотно-поступальним 

рухом, один вільний кінець якого сковзає в напрямних 2, підтримуваних 

лучком 3. У цих пилках використовується фланцевий електродвигун, 

прикріплений зверху, знизу або збоку корпусу 4, у якому розташовані 

колінчастий вал 5 та шатун 6.  

Рисунок 2.1 – 
Схема стаціонарної 
пилки: 1 – станина;     
2 – ведений шків;            
3 – натяжний пристрій; 
4 – ведучий шків;         
5 – каретка; 6 – упорна 
пластина; 7 – гвинт;    
8 – призматичний 
стрижень 
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Різання відбувається при штовхаючому, а холостий хід – при тягнучому 

русі полотна, що полегшує роботу, бо робітник бере на себе реакцію різання.  

 

 

 

 

 

Переносні дискові пилки (рис. 2.2, б) мають велику продуктивність 

порівняно зі стрічковими, дають рівну поверхню зрізу, невелику кількість 

дроблених кісток. Робочим органом є дискове полотно 1, що закривається 

захисним кожухом 2. Дискове полотно приводиться в обертальний рух від вала 

електродвигуна 3, до корпусу якого прикріплена ручка 4. 

Пилки оснащені пристроєм миттєвого припинення руху диска та 

механізмом, що дозволяє регулювати розпилювання туш під різними кутами у 

вертикальній та горизонтальній площинах. 

 

2.2.3. Дискові привідні ножі 

 

Дискові привідні ножі застосовують для нарізання м’яса на шматки 

певної ширини (від 0,9 до 4,5 мм) або для різання на частини напівтуш.  

На рис. 2.3, а наведено схему салорізки, призначеної для попереднього 

подрібнення жиру-сирцю. Вона складається з корпусу 1, завантажувального 

бункера 2, двох валів 3, 4. На першому валі натягнуто дискові ножі 5 із 

проміжними шайбами 6 та затяжними гайками; на другому – порожній барабан 

                           а                                                              б 
 

Рисунок 2.2 – Переносні пилки: а – зі зворотно-поступальним рухом полотна             
(1 – полотно; 2 – напрямні; 3 – лучок; 4 – корпус; 5 – колінчастий вал; 6 – шатун);         
б – дискова (1 – дискове полотно; 2 – захисний кожух; 3 – електродвигун; 4 – ручка) 
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7 із кільцевими канавками для входження лез ножа. Колова швидкість ножів у 

багато разів більша, ніж колова швидкість барабана, який є живильником. Ця 

різниця швидкостей забезпечує перерізання сировини. Для очищення робочих 

поверхонь від шматочків сировини, що прилипають, установлені шкребки. Знос 

ножів компенсують за допомогою зсуву підшипників вала барабана. 

 

 

 

 

 

 

 

Багатодискові м’ясорізки (рис. 2.3, б) застосовують для розрізання 

шматків м’яса на смуги певної ширини. У корпусі 1 із завантажувальним 

бункером змонтовані вал 2 з дисковими ножами 3 і напрямна гребінка 4. 

 

2.2.4. Машини з плоскими ножами  

 

Машини з плоскими ножами застосовують для розрубування голів та 

різання морожених м’ясопродуктів. Вони випускаються з електромеханічним, 

пневматичним або гідравлічним приводом. 

Машина з електромеханічним приводом (рис. 2.4, а) включає станину 1, 

стіл 2, хитний важіль 3 із ножем 4 і привід, що складається з електродвигуна, 

                                           а                                          б 
 

Рисунок 2.3 – Дискові привідні ножі: а – салорізка (1 – корпус;                                      
2 – завантажувальний бункер; 3, 4 – вали; 5 – дискові ножі; 6 – проміжні шайби;             
7 – порожній барабан); б – багатодискова м’ясорізка (1 – корпус; 2 – вал; 3 – дискові 
ножі; 4 – напрямна гребінка) 
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клинопасової передачі та черв’ячного редуктора, на вихідному валі якого 

змонтовані диски 5 із пальцями 6 та шатуни 7. Регулюючи довжину шатунів, 

можна змінювати крайнє нижнє положення різальної крайки ножа. Ніж 4 має 

виїмку, що забезпечує цілість мозку під час розрубування голови. 

 

 

 

 

 

 

 

Машина має суттєвий недолік. Так, у разі досягнення ножем та пальцем 

крайнього нижнього положення, коли опір розрубуванню збільшується, а сила, 

що тягне шатун, навпаки, помітно зменшується, зусилля, яке діє вздовж осі 

шатуна, стає рівним 0. Для виведення шатуна з «мертвого» положення 

передбачено маховик (ведений шків клинопасової передачі), диски оснащено 

противагами. Але все це не забезпечує необхідного режиму, часто ніж не 

прорубує голови та зупиняється; для виведення його з мертвої точки 

використовують лом. 

У машині з гідроприводом (рис. 2.4, б) простіше одержати максимальне 

зусилля розрубування. Вона складається зі стола 1, установленого на поршні 2 

силового циліндра 3, та ножа 4, закріпленого на вильоті станини 5. Привід 

включають на підйом стола за допомогою двох ручок, змонтованих на пробці 

                                      а                                                   б 
 

Рисунок 2.4 – Схеми машин для різання з плоскими ножами: а – з механічним 
приводом (1 – станина; 2 – стіл; 3 – хитний важіль; 4 – ніж; 5 – диски; 6 – пальці;  
7 – шатуни); б – із гідравлічним приводом (1 – стіл; 2 – поршень; 3 – силовий циліндр;  
4 – ніж; 5 – виліт станини; 6 – кран; 7 – насос; 8 – упор) 
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крана 6 або золотника. Опускається стіл автоматично в разі спрацьовування 

кінцевого перемикача. Машина обслуговується окремим насосом 7, що 

приводиться у дію індивідуальним електродвигуном. Упор 8 знімає головку з ножа. 

 

2.3. Машини для подрібнювання шпику 

 

2.3.1. Пластувальні машини  

 

Пластувальні машини призначені для відокремлення шкурки від шпику і 

нарізання шпику на пласти товщиною 2…3 мм за допомогою стрічкових чи 

дискових пил або плоских ножів.  

Пластувальна машина ФКХ-400 (рис. 2.5) дозволяє здійснювати 

пластування шматка шпику за один прохід. На зварній станині 1 машини 

змонтовано транспортер 2, підтримувальний 3 і подавальний 4 валики та ножовий 

механізм 5, що включає рамку, в якій укріплені ножі, кількість яких (від 9 до 15) 

залежить від товщини шарів шпику, що нарізається. Машина приводиться в дію 

електродвигуном 6, причому швидкохідна частина машини (ножовий механізм) 

набуває коливального руху від вала електродвигуна через клинопасову та 

важільну передачі, а подавальний валик 4 (тихохідна частина машини) 

обертається через черв’ячний редуктор 7, ланцюгові передачі 8 та 9, ведучий 

барабан 10 транспортера та зубчасту передачу. Подавальний валик 4 

притискається до транспортера за допомогою пружин 11. Його положення 

змінюють ручкою 12. 

Шматки шпику подають на полотно транспортера 2, що направляє їх під 

подавальний валик 4, окружна швидкість якого дорівнює швидкості руху полотна. 

Наблизившись до різального механізму, шпик вклинюється в нього та нарізається 

на шари. Через різну товщину шматків для зберігання необхідної сили подачі 

здійснюють додаткове натискання за допомогою ручки 12 та пружин 11. 
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2.3.2. Шпигорізки  

 

Шпигорізки використовують для нарізання шпику на шматочки 

правильної форми – кубики або паралелепіпеди. Відповідно до стандарту вони 

мають такі розміри: 2×2×2 ; 4×4×4; 6×6×6; 8×8×8; 12×12×12; 8×8×40 мм. 

Розмір 2×2×2 використовують для сирокопчених ковбас (салямі та ін.). 

Нарізання здійснюється вручну, на шпигорізці такий кубик лише 

підправляється. Розмір 4×4×4 використовують для варених ковбас, інші 

розміри – для напівкопчених.  

Шпигорізки бувають горизонтальними та вертикальними, з механічною 

подачею продукту за допомогою рейкового чи гідравлічного пристрою, із 

дисковими, плоскими та серпоподібними ножами. Ножі в перших двох 

площинах оброблювання можуть бути дискові або пластинчасті. На виході 

шпику встановлюють серпоподібні ножі з внутрішньою різальною крайкою. У 

пластинчастих ножах слід установлювати механізм живлення, тоді як дискові 

забезпечують самовтягування шпику. 

Рисунок 2.5 – Пластувальна машина ФКХ-400: 1 – зварна станина;  
2 – транспортер; 3, 4 – підтримувальний і подавальний валики; 5 – ножовий механізм;  
6 – електродвигун; 7 – черв’ячний редуктор; 8, 9 – ланцюгові передачі; 10 – ведучий 
барабан; 11 – пружини; 12 – ручка 
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Робоча частина шпигорізки (рис. 2.6) включає привідний вал 1 із 

серпоподібним ножем 2 та ексцентриковим кулачком 3, розташованим 

у вилці 4, яка з’єднана з рамкою 5, що несе плоскі ножі 6, а через кутовий 

важіль 7, що рухається навколо осі 8, зв’язана з іншою рамкою 9, оснащеною 

ножами. Різальний механізм 10 установлено в короб 11, у якому переміщується 

штовхач 12, що одержує безперервний або пульсуючий рух від механізму 

подачі. Два розміри нарізаних шматочків визначаються відстанню між 

плоскими ножами, установленими в рамках; третій – розміром подачі на один 

оберт серпоподібного ножа.  

 

 

 

 

 

Горизонтальна гідравлічна шпигорізальна машина ГГШМ (рис. 2.7) 

складається зі станини 1, двосекційної камери для завантаження шпику 6, 

ножових рамок різального механізму 7, серпоподібного ножа 9, приводу 

ножового вала й ексцентрика 4. На чавунній станині на нерухомому штоці 

розташовано гідравлічний рухливий циліндр. На днищі циліндра є поршень, що 

подає шпик до різального механізму, розташованого під відкидним кожухом 2. 

Машина приводиться в дію від електродвигуна 11 через напівмуфту, насаджену 

на вал масляного шестерінчастого насоса 10. При цьому в обертання 

приводиться ножовий вал серпоподібного ножа, а ножові рамки починають 

Рисунок 2.6 – Схема робочого механізму шпигорізки: 1 – привідний вал;                           
2 – серпоподібний ніж; 3 – ексцентриковий кулак; 4 – вилка; 5, 9 – рамки; 6 – плоскі 
ножі; 7 – кутовий важіль; 8 – вісь; 10 – різальний механізм; 11 – короб; 12 – штовхач 
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здійснювати зворотно-поступальний рух від хитного важеля 8 за допомогою 

шатуна й ексцентрика, насадженого на ножовий вал. Подача шпику 

контролюється регулятором 3; вмикають та вимикають шпигорізку ручкою 

вмикання 5. 

 

Ї  

 

 

 

 

 

2.4. Машини для дрібного подрібнювання м’яса 

 

2.4.1. Універсальні приводи і м’ясорубки 

 

Універсальний привід ПМ (рис. 2.8) призначений для приводу змінних 

модулів під час виробництва варених ковбас. Складається з двоступінчастого 

співвісного циліндрового редуктора, одно- або двошвидкісного 

електродвигуна, пульта, рами, кожуха і ручки. Редуктор 1 складається із 

Рисунок 2.7 – Горизонтальна гідравлічна шпигорізальна машина ГГШМ:      
1 – станина; 2 – кожух гідроциліндра; 3 – регулятор подачі шпику; 4 – привід 
ножового вала й ексцентрика; 5 – ручка вмикання; 6 – камера для шпику;                 
7 – різальний механізм; 8 – хитний важіль; 9 – серпоподібний ніж; 10 – масляний 
шестерінчастий насос; 11 – електродвигун 



 

  25

зубчастого колеса 19, закріпленого на валу 3 за допомогою шпонки; на тому ж 

валу закріплена шестерня 20. Вал 3 обертається у двох шарикопідшипниках 2. 

Обертання від шестерні 20 передається зубчастому колесу 8, яке за допомогою 

шпонки надає обертання привідному валу 6. Вал 6 обертається у двох 

шарикопідшипниках 7 і на виході з редуктора ущільнений манжетою 5. Осьові 

зусилля сприймає підшипник 4. Із зовнішнього боку горловини привідного 

механізму розташована ручка 21 із кулачком 22, який служить для фіксації 

хвостовиків змінних механізмів. Головка осі 23 призначена для правильного 

орієнтування хвостовиків під час установлення змінних механізмів і додаткової 

радіальної їх фіксації. 

 

 

 

 

 

Електродвигун 11 циліндровим виступаючим поясом 13 центрується в 

корпусі 12 редуктора і кріпиться до нього. На валу електродвигуна на шпонці 

змонтовано шестерню 10. На дні корпусу редуктора передбачена зливна пробка 

18 із прокладкою. На пульт 17 залежно від виконання виведені ручка перемикача 

Рисунок 2.8 – Універсальний привід ПМ: 1 – редуктор; 2, 4, 7 – підшипники;               
3, 6 – вали; 5 – манжета; 8, 19 – зубчасте колесо; 9 – пробка-сапун; 10, 20 – шестерні;  
11 – електродвигун; 12 – корпус; 13 – виступаючий пояс; 14 – кнопка «Пуск»;  
15 – кнопка «Стоп»; 16 – індикатор напруги; 17 – пульт управління; 18 – зливна пробка;  
21 – ручка; 22 – кулачок; 23 – вісь 
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Рисунок 2.9 – М’ясорубка ММ:               
1 – натискна гайка; 2 – завантажувальна 
чаша; 3 – запобіжник; 4 – штовхач;   
5 – хвостовик корпусу 
 

швидкостей або кнопки «Пуск» 14, «Стоп» 15 та індикатор напруги 16. У верхній 

частині редуктора встановлено пробку-сапун 9.  

Робота привідного механізму відбувається таким чином: обертання від 

електродвигуна 11 через шестерню 10 передається зубчастому колесу 19, 

закріпленому на валу 3, а потім через шестерню 20 зубчастому колесу 8. Від 

зубчастого колеса 8 через шпонку обертання передається привідному валу 6, а від 

нього – валу змінного механізму. 

М’ясорубка ММ (рис. 2.9) призначена для попереднього подрібнення м’яса 

під час виробництва варених ковбас. За конструкцією і принципом дії аналогічна 

вовчку МПМ-300. Відмінність полягає у формі натискної гайки 1, яка має два 

важелі для зручності її закручування, а також у формі завантажувальної чаші 2, що 

має запобіжник 3 для запобігання потраплянню руки в корпус м’ясорубки. Цей 

запобіжник одночасно є обмежувачем для штовхача 4. Хвостовик корпусу 5 

приєднують до універсального приводу ПМ і фіксують його ручкою за допомогою 

кулачка. 

Перед початком роботи слід 

переконатись у надійності кріплення 

м’ясорубки до універсального 

приводу. Після цього збирають 

частини м’ясорубки: вставляють у 

корпус м’ясорубки шнек так, щоб його 

хвостовик увійшов у зчеплення з валом 

приводу, і встановлюють залежно від 

необхідного ступеня подрібнення 

продукту відповідний набір різальних 

інструментів. Продукт заздалегідь 

нарізають на шматки більшої або 

меншої величини, що знижує споживану 

електродвигуном потужність. 
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2.4.2. Вовчки 

 

Вовчки використовують для середнього та дрібного подрібнювання 

сировини. Широке використання вовчків пов’язане з їх високою 

продуктивністю, простотою конструкції основних механізмів, легкістю 

складання та розбирання для санітарної обробки й наступної роботи, 

оснащенням передавальних механізмів захисними пристроями на випадок 

перевантаження, зручністю в обслуговуванні й експлуатації, надійністю в 

роботі та можливістю включення в потоково-механізовані лінії. 

Відповідно до технологічних вимог вовчки характеризуються такими 

особливостями: вони придатні для різання з різним ступенем подрібнення 

продукції з будь-яким вмістом сполучної тканини; різання не супроводжується 

великими зусиллями стискання, що можуть відпресовувати рідку фракцію; 

різальний механізм підбирають так, що подрібнювання відбувається 

послідовно, без зайвих витрат енергії, без зменшення продуктивності машини; 

робочу частину можна легко розбирати та збирати під час санітарної обробки; 

передавальні механізми вовчків оснащені попереджувальними пристроями на 

випадок перевантаження; на циліндр вовчка наносять стрілку, що показує 

напрям обертання робочих деталей. 

Основні частини вовчка: привід, механізми подачі та подрібнювання.  

Привід вовчка є електромеханічним. За конструкцією він може бути 

загальним та роздільним для механізмів подачі та подрібнювання, одно- та 

багатошвидкісним. Застосування роздільного приводу пов’язане із 

забезпеченням різних режимів роботи механізмів подачі та подрібнювання, 

залежно від властивостей сировини. 

Механізм подачі має завантажувальний бункер, у якому або змонтований 

живильник (примусова подача), або його немає (сировина завантажується 

самопливом). За конструкцією живильники бувають одно- та двошнекові, 

спіральні, лопатеві, пальцьові. Їхнє розташування щодо механізму подачі може 
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бути верхнім паралельним або бічним паралельним, перпендикулярним, 

кутовим та співвісним (рис. 2.10). 

 

 

 

 

 

До механізму подрібнювання сировина переміщується під час обертання 

шнека. За кількістю обертів робочого шнека вовчки бувають тихохідні – 

120…180 хв–1, середнього ходу – до 300 хв–1, швидкохідні – до 500 хв–1 (для 

вареного м’яса). Продуктивність вовчка залежить від довжини шнека і кількості 

Рисунок 2.10 – Схеми вовчків промислового типу: а, б, е, и, к – без примусової 
подачі сировини; в, г, д, ж, л – із пристроями для примусової подачі сировини 
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витків у ньому. У разі невеликої довжини та незначної кількості витків 

зворотний потік сировини є значним; у довгих шнеках із 5‒6 витками зворотні 

потоки в зоні підпресовування помітно зменшуються, продуктивність значно 

підвищується та скорочується питома витрата енергії. 

За формою шнеки бувають циліндричними та конічними. Залежно від 

виду та стану продукції, розміру її шматків, а також від призначення вовчків 

різь гвинтової поверхні може бути з постійним кроком; із кроком, що незначно 

змінюється (зменшується за ходом продукції); із кроком, що різко зменшується 

спочатку та плавно до кінця; із постійним кроком за довжиною шнека, але з 

додатковою спіраллю з тим самим кроком. 

Механізм подрібнювання вовчка буває конічним, циліндричним та 

плоским. Останній є найбільш поширеним. Це викликано не тільки зручністю 

та швидкістю обслуговування, але й можливістю виконання на ньому 

східчастого подрібнювання, простотою виготовлення та надійністю роботи. Він 

являє собою послідовне чергування нерухомих решіток та обертових ножів. 

Найпоширенішим є механізм подрібнювання, що складається з приймальної, 

проміжної та вихідної решітки, двосторонніх та односторонніх багатозубцевих 

ножів. Від конструкції механізму подрібнювання залежать енерговитрати та 

якість подрібнювання сировини. 

Особливість конструкції решіток – це форма та розміри отворів, що 

являють собою кільцеві різальні крайки. Діаметр решітки приймають за 

основну технічну характеристику вовчка. Найчастіше застосовуються для 

подрібнення м’якої м’ясної сировини вовчки з діаметрами решітки 82, 114, 120, 

160 та 200 мм. Товщина решітки впливає на продуктивність машини. 

Рекомендується товщина решітки 8…13 мм. За товщини менше 8 мм може 

відбутися витискування решітки, бо в різальному механізмі вовчка утворюється 

тиск близько 3…6 МПа. Діаметром отворів решітки визначається швидкість 

витікання сировини та ступінь її подрібнювання. Форма отворів буває круглою, 

квадратною, овальною, зі скосами та без них тощо.  
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Ножі для вовчків застосовують в основному три- та чотиризубчасті, 

суцільні та складені, з одностороннім та двостороннім заточенням, із 

прямолінійними та криволінійними різальними крайками. Для жилування м’яса 

під час подрібнювання використовують жилувальні ножі перед вихідною 

решіткою вовчка. Вони мають рознесені за зубцями спеціальні канавки, по яких 

під час подрібнювання видаляються із зони різання плівки та сухожилля.  

Ножі виготовляють зі сталі міцністю на один порядок вище, ніж решітка. 

Їх різальна крайка повинна бути не менше 0,5 мм, в іншому випадку буде 

утворюватися стружка. 

Приймальний ніж робиться товщиною 18…20 мм. Отвори у вихідній 

решітці діаметром: 1,6; 2…4; 9…10; 16…25 мм. Найпоширеніші – 2, 3 та 4 мм 

використовуються для обробки субпродуктів; 9 та 10 мм – для обробки жирової 

сировини; 16…25 мм – у разі подрібнювання м’яса перед засолом. 

Крайка ножа зношується дуже швидко, при цьому зазор між ножем та 

решіткою збільшується, ніж перестає різати, а тканини мнуться.  

У цей час набули поширення вовчки, що разом із подрібненням 

виконують також інші технологічні операції: змішування, жилування, засіл, 

наповнення фаршем ковбасних оболонок. 

Вовчок МПМ-300 (рис. 2.11) складається з зібраного корпусу 7, 

редуктора 4, чаші 19, рами 2, штовхача 17, регулювальних гвинтів 20 і 21, опор 

23 і електродвигуна 22. Вовчок має алюмінієвий корпус 7, в якому обертається 

шнек 14, затискну гайку 12, кільце 10, двосторонні ножі 9, набір ножових решіток 

13 і підрізні решітки 8. На передній частині корпусу вовчка є різь, на яку 

нагвинчується затискна гайка, а на задній частині передбачено фланець, яким 

корпус кріпиться до приводу. Кріплення корпусу до приводу здійснюється 

затискачами 5 за допомогою нарізних штирів, закріплених на рамі 2. Циліндрова 

порожнина корпусу (робоча камера) має гвинтові канавки, які поліпшують подачу 

продукту до різального інструменту. 
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Шнеком є однозахідний гвинт із змінним кроком витків. У хвостовик шнека 

вгвинчено втулку 6 із пазом, а в передню частину – палець 11, який надає 

обертання двостороннім ножам. Обертання шнека передається через паз втулки, 

що встановлюється на кінець привідного вала з паралельними лисками. 

Для отримання фаршу різного ступеня подрібнення вовчок обладнано 

набором ножових решіток діаметром 82 мм з отворами розміром 3, 5 і 9 мм. 

Решітки вставляються в корпус вовчка й утримуються від провертання 

шпонкою. Ножі та решітки щільно притискаються один до одного за допомогою 

кільця і затискної гайки. Чашу 19 установлюють на раму і кріплять до неї 

гвинтами. Горловина 15 чаші входить у горловину корпусу. Над 

завантажувальним отвором розташовано незнімний запобіжник 16, що виключає 

можливість потрапляння руки в шнек працюючого вовчка. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Вовчок МПМ-300: 1, 18 – відповідно нижній і верхній отвори 
редуктора; 2 – рама; 3 – кришка; 4 – редуктор; 5 – затискачі; 6 – втулка; 7 – корпус;  
8 – підрізні решітки; 9 – двосторонні ножі; 10 – кільце; 11 – палець; 12 – затискна гайка; 
13 – ножові решітки; 14 – шнек; 15 – горловина чаші; 16 – запобіжник; 17 – штовхач;  
19 – чаша; 20, 21 – регулювальні гвинти; 22 – електродвигун; 23 – опори; 24 – корпус 



 

  32

Привід вовчка складається з електродвигуна 22 і одноступінчастого 

циліндрового зубчастого редуктора 4. Привідний вал обертається у двох 

підшипниках, запресованих у корпус 24 і кришку 3 редуктора. 

На привідному валу встановлена манжета з кришкою, що запобігає 

потраплянню мастила з редуктора в корпус вовчка. Електродвигун прикріплений 

безпосередньо до корпусу редуктора чотирма шпильками, а редуктор – до 

передньої частини рами чотирма болтами. 

Змащування підшипників і зубчастих коліс здійснюється шляхом 

розбризкування мастила, залитого через верхній отвір 18 корпусу редуктора. 

Зливається мастило через нижній отвір 1 у корпусі редуктора, що закривається 

пробкою. Раму виготовлено з кутової сталі та сталевого листа. Установлюють 

машину на виробничому столі. 

Вовчок марки МП-82 (рис. 2.12, а) складається зі станини 1, 

завантажувальної чаші 2, приєднаної до корпусу циліндра 3, шнека 4, відкидного 

циліндра 5 із черв’яком 6 та різальним механізмом 7. У корпусі станини 

вмонтований електродвигун 1 (рис. 2.12, б), що через клинові ремені 2 передає 

обертання валу 3 редуктора 4. На шпонці вала 3 закріплено шестерню 5, що надає 

обертання шестерні 6, наглухо закріпленій на валу 7, що веде робочий черв’як 8. 

На втулці шестерні 6 вмонтована шестерня 9, що знаходиться у зчепленні з 

шестернею 10, яка вільно сидить на валу 3. Шестерня 11, що закріплена на втулці 

шестерні 10, зчеплена з шестернею 12, що приводить у рух порожнистий вал 

шнека 13, у якому вмонтовано втулки 14, що є опорами вала 7. Цей редуктор дає 

дві вихідні швидкості: 69 хв-1 – для шнека 13 та 273 хв-1 – для робочого черв’яка 8.  

Діаметр шнека подачі значно більший за діаметр робочого черв’яка, що 

поліпшує захоплення сировини та подавання її на робочий черв’як і до 

різального механізму. 

Продуктивність вовчка за умов повного набору ножів і решіток та 

діаметра отворів вихідної решітки 3 мм становить 0,6...0,7 т/год, якщо діаметр    

решітки дорівнює 82 мм, потужність електродвигуна – 2,8 кВт. 
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Вовчок ФМП-2-120 (рис. 2.12, в) має завантажувальну спіраль 1, 

розташовану паралельно та над черв’яком 2. Циліндр машини складений, 

включає вставну гільзу 3 та відкидну муфту 4, різальний механізм 5 та відкидну 

гайку 6. Машина приводиться в дію від електродвигуна 7 через клинопасову 

передачу 8 та редуктор 9. 

Вовчок МП-1-120 (рис. 2.13, а) має завантажувальну горловину 1, що 

змонтована на чавунній станині 2 та спирається на приймальний циліндр 3. У 

днищі циліндра паралельно, в одній горизонтальній площині розташовано 

подавальну спіраль 4 та черв’як 5, вільний кінець якого вкладається у 

відкидний циліндр 6 та через палець веде ножі різального механізму 7. 

Наявність спіралі 4, розміщеної паралельно черв’яку та збоку від нього, 

помітно знижує здатність до шлюзування, подовжує черв’як та циліндр, 

збільшує вагу та витрату енергії. Вовчок приводиться в дію від  

електродвигуна 1 (рис. 2.13, б) через клинопасову передачу 2 та редуктор 3  

із двома вихідними валами: вал 4 веде черв’як 7, а вал 5 – спіраль 6. 

                    а                                             б                                              в 
 

Рисунок 2.12 – Вовчки: а – загальний вигляд МП-82: 1 – станина; 
2 – завантажувальна чаша; 3 – циліндр; 4 – шнек; 5 – відкидний циліндр; 6 – черв’як; 
7 – різальний механізм; б – кінематична схема МП-82: 1 – електродвигун; 
2 – клинові паси; 3, 7 – вали; 4 – редуктор; 5, 6, 9, 10, 11, 12 – шестерні; 8 – черв’як; 
13 – шнек; 14 – втулки; в – загальний вигляд ФМП-2-120: 1 – завантажувальна спіраль; 
2 – черв’як; 3 – вставна гільза; 4 – відкидна муфта; 5 – різальний механізм; 6 – затискна 
гайка; 7 – електродвигун; 8 – клинопасова передача; 9 – редуктор  
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2.5. Машини для тонкого подрібнювання м’яса 

 

2.5.1. Кутери 

 

Кутери призначені для подрібнювання м’яса, перетворення його на 

однорідну гомогенну масу, що має певні структурно-механічні властивості. 

При цьому сировину, як правило, попередньо подрібнюють на вовчках. Метою 

кутерування є збільшення вологозв’язувальної здатності м’яса та покращення 

його засвоюваності. Розмір часток у разі тонкого подрібнювання становить 

50…300 мкм.  

Особливостями кутерів є такі: 

‒ різальний апарат є неспареним (немає тертя металу об метал), 

серпоподібні ножі рубають і ріжуть продукт, при цьому потрапляння металу в 

продукт мінімальне; 

                                     а                                                                             б 
 

Рисунок 2.13 – Вовчок МП-1-120: а – загальний вигляд: 1 – завантажувальна 
горловина; 2 – чавунна станина; 3 – приймальний циліндр; 4 – спіраль; 5 – черв’як; 
6 – відкидний циліндр; 7 – різальний механізм; б – кінематична схема: 1 – електро-
двигун; 2 – клинопасова передача; 3 – редуктор; 4, 5 – вали; 6 – спіраль; 7 – черв’як 
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‒ ступінь подрібнення легко регулюється за рахунок зміни часу 

подрібнювання (у середньому 6 хв); 

‒ температурний режим регулюється за рахунок додавання лускатого 

льоду або крижаної води в кількості 30%; 

‒ недоліком є те, що тканини з різними міцнісними властивостями 

подрібнюються з різним ступенем дисперсності. 

Кутери оснащуються одно-, дво- та тришвидкісними електродвигунами, 

що дозволяють здійснювати обробку за різних режимів різання. Кутери малої 

продуктивності використовуються для виготовлення певних сортів ковбас. 

Кутери класифікують за такими ознаками: 

‒ за кількістю ножових головок: з однією ножовою головкою (нагрівання 

сировини до 26° С); із двома ножовими головками (нагрівання до 22…24° С), 

при цьому час кутерування скорочується до 1…2 хв; із чотирма ножовими 

головками; 

‒ за місткістю чаші (50, 80, 100, 200, 250, 270, 400 л). 

М’ясо в кутерах подрібнюється серпоподібними та прямими ножами, 

установленими комплектно на одному, двох або чотирьох валах, що швидко 

обертаються, причому одиночні ножі занурюються в продукцію, попередньо 

подану в резервуар. Подрібнювання може відбуватись у відкритих чашах або 

під вакуумом. 

Розглянемо схему побудови та роботи кутера періодичної дії 

(рис. 2.14, а). Машина складається з відкритої приймальної чаші 1, різального 

механізму, що включає привідний вал 2 та серпоподібні ножі 3, гребінки 4 та 

кришку 5, яка закриває робочу зону кутера. До кришки прикріплені шкребки 6, 

що захоплюють як зовнішній, так і внутрішній шар продукту, що міститься в 

чаші, призначені для перелопачування продукції та спрямовування її під 

різальний механізм. Кількість ножів у різальному комплекті кутерів може бути 

від 2 до 8, різальних комплектів – 1‒4, обертів ножів – 500…5000 хв–1, обертів 

чаші – 2…20 хв–1. 
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Рисунок 2.14 – Кутер: а – схема: 

1 – відкрита приймальна чаша;                 
2 – привідний вал; 3 – серпоподібні 
ножі; 4 – гребінки; 5 – кришка;             
6 – шкребки; б – загальний вигляд:      
1 – лита станина; 2 – виліт станини;       
3 – чаша; 4 – відкидна кришка;              
5 – комплекти серпоподібних ножів;     
6, 7 – вали; 8 – тарілка для 
вивантаження; 9 – лотік; 10 – щиток 
управління 
 

 

Сировина подається під ножі в 

ході обертання чаші, барабана або 

шнека (у жолобчастих машинах), а 

завантажують її в машину вручну з 

підлогових візків, по спуску або за 

допомогою підйомно-перекидних 

механізмів. 

Вивантажують фарш уручну до 

візка за допомогою шкребків через 

борт чаші або через центральний отвір 

у чаші, що закривається відкидним 

ковпаком, перекидаючи чашу. У 

вакуумних кутерах кришка закриває 

чашу герметично завдяки гумовій 

прокладці.  

Ножі виготовляють з отворами 

у посадковій частині й закріплюють 

на валу гайкою. Ножі заточуються  

  з одного або з двох боків.  

Раціональнішим є одностороннє 

заточення, що подовжує термін 

служби, є простішим у виготовленні, 

за якого ступінь подрібнювання є 

вищим.  

Різниця ваги ножів не повинна 

перевищувати 20 г за частоти обертання 

ножового вала 1000…3000 хв–1. 

Ножі встановлюють віялом з 

певними кутами. Зазор між різальними 
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крайками ножів та чашею дорівнює 3 мм. Зменшувати зазор не можна, бо в 

процесі роботи ніж подовжується на 1,0…1,5 мм та може зачіпати чашу. 

У разі частого розбирання ножів різь натяжної гайки зношується, тому 

необхідно раз на тиждень заточувати ножі та перед початком роботи правити 

крайки абразивним каменем. 

Кутер періодичної дії (рис. 2.14, б) має литу станину 1, усередині якої 

змонтовані всі приводи і передачі. На вильоті 2 станини встановлена чаша 3, що 

закривається відкидною кришкою 4, до якої прикріплені годинниковий 

механізм і термометр. Різальний механізм складається з чотирьох комплектів 

серпоподібних ножів 5, змонтованих на консольних валах 6, 7. Для 

розвантаження фаршу використовуються тарілка 8 та лотік 9, що повертаються 

за допомогою спеціального гідравлічного приводу в момент розвантаження. 

Управління підйомом кришки також здійснюється від гідроприводу. Пускові 

прилади змонтовані на щитку управління 10. Фарш розвантажується в 

підлоговий візок.  

Кутер Л5-ФКМ (рис. 2.15) складається зі станини 1 з електродвигунами 

приводу ножового вала 4 і чаші 2, черв’ячного редуктора приводу чаші, ножового 

вала, захисної кришки, механізмів завантаження (на рисунку не показані)  

і вивантаження 3, дозатора води 5 і електроустаткування з пультом управління. 

 

 

 Рисунок 2.15 – Кутер Л5-ФКМ: 1 – станина; 2 – чаша; 3 – механізм вивантаження; 
4 – електродвигун приводу ножового вала; 5 – дозатор води 
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Станина 1 складається з двох окремих частин. У нижній частині, на 

плитах, що коливаються, установлені електродвигуни приводів ножового вала 

і чаші, у верхній, на підшипниках кочення – ножовий вал, на консолі якого 

розташовано ножові головки. 

Механізм вивантаження 3 є редуктором, до якого з одного боку фланцем 

приєднано електродвигун, з іншого – труба з валом приводу тарілки, що 

проходить крізь неї. 

Робочим органом механізму вивантаження 3 є тарілка. На початку 

вивантаження продукту вона починає обертатися, а оскільки одночасно 

вмикається муфта черв’ячної пари, то тарілка поволі опускається в чашу і фарш 

вивантажується. Після досягнення тарілкою дна чаші муфта вимикається, рух 

тарілки вниз припиняється, вона продовжує обертатися до повного вивантаження 

продукту,  потім вмикається реверс і тарілка піднімається вгору. 

Зона ножів закрита захисною кришкою з нержавіючої сталі, заповненою 

звукопоглинальним матеріалом. Знизу до неї кріпиться шкребок для видалення 

фаршу із зовнішньої поверхні та спрямування його в лотік, установлений на 

огорожі чаші. 

До механізму завантаження входять візок для транспортування продукту 

до кутера і механізм перекидання чаші, змонтований у чавунній станині. 

Дозатор води 5 складається з бака з датчиками доз, відцентрового насоса  

з електродвигуном для подачі води в чашу і соленоїдного клапана. Принцип 

роботи дозатора заснований на вимірюванні об’єму. Його бак постійно 

наповнений водою. Для видачі дози вмикається насос подачі води в чашу на певну 

кількість літрів. Коли її рівень знижується на задану величину, насос автоматично 

вимикається, клапан відкривається і вода з магістралі надходить у бак. 
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Рисунок 2.16 – Колоїдний 
млин К6-ФКМ: 1 – бункер; 
2 – різальний механізм;  
3 – розвантажувальний патрубок;  
4 – електропривід; 5 – станина;  
6 – корпус подрібнювача;  
7 – накидна гайка 

2.5.2. Колоїдні млини 

 

Колоїдні млини використовують для обробки м’якої м’ясної сировини. 

Різальний механізм являє собою парну різальну деталь – ротор, що обертається 

(частота обертання – 50 с-1), та нерухомий статор. Ротор і статор можуть бути 

гладкими і зубчастими. Сировина під дією відцентрової сили надходить до 

периферії ротора, де здійснюється подрібнення. Подальша обробка 

відбувається в зонах завихрювання під впливом кавітаційних сил. 

Колоїдний млин К6-ФКМ (рис. 2.16) складається зі станини 5, на якій 

змонтовано корпус подрібнювача 6 та електропривід 4. До корпусу 

подрібнювача прикріплені завантажувальний бункер конусоподібної форми 1 із 

гвинтовою лопаткою, розванта-жувальний патрубок 3 та електропривід 4. 

Накидна гайка 7 з’єднує завантажувальний 

бункер із різальним механізмом 2, що 

складається з ротора та статора. Ротор має 

верхній, середній та нижній диски. 

Продуктивність млина залежить від 

ступеня подрібнювання сировини. Її 

регулюють, змінюючи кільцевий зазор між 

ротором та статором. Межі регулювання 

зазору між ротором та статором складають 

0,05…1,5 мм.  

Продукт завантажують у бункер. 

Під дією сили ваги він потрапляє в 

різальний механізм, проходить крізь зазор 

між ротором і статором, подрібнюється та 

виходить через патрубок. 
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Контрольні запитання 

 

1. За якими ознаками класифікують машини для різання? 

2. Яка будова і принцип дії стаціонарної стрічкової пилки? 

3. Яка будова і принцип дії переносної пилки зі зворотно-поступальним 

рухом полотна? 

4. Яка будова і принцип дії переносної дискової пилки? 

5. Яка будова і принцип дії дискових привідних ножів?  

6. Яка будова і принцип дії машин для різання з плоскими ножами? 

7. У чому перевага машини для різання з плоскими ножами з 

гідравлічним приводом відносно машини з механічним приводом? 

8. Яка будова і принцип дії пластувальної машини ФКХ-400? 

9. Які особливості конструкції робочого механізму шпигорізок? 

10. Яка будова і принцип дії універсального приводу ПМ? 

11. Яка будова і принцип дії м’ясорубки ММ? 

12. З якою метою використовують вовчки? Якими є їх особливості 

відповідно до технологічних вимог? 

13. З яких основних частин складаються вовчки? Які особливості їх 

конструкцій? 

14. Яка будова і принцип дії вовчка МПМ-300? 

15. Яка будова і принцип дії вовчка МП-82? 

16. Яка будова і принцип дії вовчка ФМП-2-120? 

17. Яка будова і принцип дії вовчка МП-1-120? 

18. Яке призначення кутерів? Які особливості процесу кутерування? 

19. За якими ознаками класифікують кутери? Які особливості їх 

конструкцій? 

20. Яка будова і принцип дії кутера Л5-ФКМ? 

21. Які особливості конструкції колоїдних млинів? 
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Розділ 3 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАСОЛУ М’ЯСА 

ТА ПЕРЕМІШУВАННЯ ФАРШУ 

 

3.1. Обладнання для засолу м’яса 

 

Під час засолу в продукті накопичуються засолювальні речовини (хлорид 

натрію, нітрат натрію, цукру та ін.), від кількості яких залежать його смак, 

аромат, колір, консистенція, стійкість до впливу мікроорганізмів. Засолювання 

здійснюють за низьких температур (не вище 4º С). 

М’ясо солять сухим, мокрим та змішаним способами. У разі сухого 

засолу м’ясопродукти натирають сіллю або засолювальною сумішшю й 

викладають у тару або штабелі, пересипаючи кожен ряд сіллю. Під час мокрого 

соління м’ясопродукти викладають у чани або бочки та заливають розсолом. 

Для прискорення проникнення засолювальних компонентів частину розсолу 

вводять у товщу продукту шприцюванням. Розсіл уводять у продукт 

перфорованими голками. 

У разі змішаного засолу продукти шприцюють розсолом, потім 

натирають засолювальною сумішшю й викладають у тару до утворення 

маточного розсолу, після чого їх заливають свіжим розсолом. 

Вибір обладнання для засолення м’яса визначається технологією 

виготовлення продукції. Під час виробництва ковбасних виробів м’ясо 

попередньо подрібнюють та змішують із засолювальними компонентами в 

мішалці або кутері. Для засолу м’яса під час приготування фаршу для 

ковбасних виробів та напівфабрикатів застосовують комплекс обладнання     

1А1-ФЛБ, до якого входять два вовчки, два підіймачі, три фаршевих насоси, 

площадка, підставка, ваговий бункер, змішувач із шнековим розвантаженням, 

розсолопровід, охолоджувач-дозатор, щит контролю та керування, стіл, а також 
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насадка, релейно-пневматичний щит та щит живлення. Комплекс обладнання 

може працювати як в автоматичному, так і в ручному режимі. 

Засіл м’яса здійснюється таким чином: сировина (яловичина, свинина) із 

цеху обвалювання та жилування у візках (горизонтальний потік) 

транспортується до гідропідіймача, за допомогою якого вивантажується в 

приймальні бункери відповідних вовчків. За вертикального потоку сировина 

надходить у бункери вовчків по спусках, виходить із них подрібненою та 

надходить у приймальний бункер насоса. У міру накопичення сировини в 

приймальному бункері (не менше 200 кг) включається в роботу насос, що 

періодично фаршопроводом подає сировину у ваговий бункер для відважування 

порції, яка важить 125 кг. Зважена порція автоматично вивантажується у 

змішувач, куди подається з насоса-дозатора харчовий розсіл із розрахунку 10 кг 

на 100 кг сировини. Завантаження місильного корита за один цикл становить 

275 кг (250 кг сировини та 25 кг розсолу). Сировина змішується з розсолом 

спіральними шнеками протягом 3…4 хв. По закінченні змішування готовий 

продукт транспортується шнековим розвантажувачем, убудованим у змішувач, 

у тару для дозрівання. 

Засіл м’яса під час виробництва ковбасних виробів здійснюється також у 

засолювальних агрегатах. Засолювальний агрегат складається з вовчка-дозатора 

сухих засолювальних речовин або їхніх розчинів та мішалки (періодичної або 

безперервної дії). Розсіл може подаватися безпосередньо в зону різального 

механізму вовчка, у шнековий змішувач, установлений на виході з вовчка, або в 

мішалку. У разі прискореного (6 год) соління м’яса для варених ковбас його 

подрібнюють на вовчку до розмірів часток 2…3 мм та змішують із насиченим 

розсолом температурою 10…12° С у співвідношенні 10% від маси сировини. 

Для витримування м’яса в розсолі застосовують різні місткості: тази, 

чани, підвісні ковші, бункери, посудини та ін. 

Шприцюють м’ясопродукти засолювальними шприцами (рис. 3.1). 

Підведення та відведення розсолу здійснюють через гумові шланги 1  
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із резервуара 2. Шприцювання здійснюється голкою 3, установленою на 

шприцювальному крані 4. Після уколу голкою під тиском надходить розсіл. 

Уколи проводять по всій поверхні продукту. 

 

 

 

 

 

Засолювальний комплекс ДІП-К-01 (рис. 3.2) включає компресор 1, 

пересувну місткість 2, ін’єктор (шприц) 3 та робочий стіл 4. Місткість 2 

наповнюється розсолом, вмикається компресор 1, стиснуте повітря крізь 

повітряний фільтр надходить у місткість 2, примушуючи розсіл шлангом 

рухатися до ін’єктора 3. Після введення голки в тканину м’ясної сировини 

натискають на ручку, розсіл через голку надходить у м’язову тканину під тиском. 

 

Рисунок 3.1 – Засолювальний шприц: а – загальний вигляд: 1 – шланг; 
2 – резервуар; 3 – голка; 4 – кран; б – шприцювальний кран із голкою: 1 – кран;  
2 – голка 
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Під час виробництва ковбасних виробів основним процесом є механічне 

перемішування. Для перемішування застосовують обладнання періодичної та 

безперервної дії. До першої групи належать фаршмішалки, а до першої та 

другої груп – фаршозмішувачі. Перемішування у фаршмішалках та 

фаршозмішувачах відбувається як за умов контакту з повітрям (відкриті 

апарати), так і за умови розрідження (вакуумні апарати). 

 

3.2. Обладнання для перемішування фаршу 

 

Особливості застосовуваних фаршмішалок пов’язані з конструкцією та 

розташуванням робочих органів (лопатей) мішалки, вузлів вивантаження 

продукту та матеріалів, із яких вони виготовлені. Вони бувають 

горизонтального (коритні) та вертикального (чашкові) типів. У горизонтальних 

фаршмішалках орган, що перемішує, закріплений на горизонтальному валу, а у 

вертикальних – на вертикальному. В останніх орган, що перемішує, 

опускається в чашу, а в горизонтальних фаршмішалках є один або два 

горизонтальних вали, на яких розташовані органи, що перемішують. Цими 

органами можуть бути шнеки, лопаті або лопатки, закріплені на обертовому 

валу. Кращою формою перемішувального органу фаршмішалок є Z-подібні 

лопаті. 

Рисунок 3.2 – Засолювальний комплекс ДІП-К-01: 1 – компресор; 2 – пересувна 
місткість; 3 – ін’єктор (шприц); 4 – робочий стіл 
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Фаршмішалки можуть бути зі стаціонарними й окремими коритами 

(чашами). Із фаршмішалок зі стаціонарними коритами фарш вивантажують через 

люки, розташовані в нижній торцевій частині корита, або перекиданням чаші, а з 

окремою чашею – тільки її перекиданням. Деталі всіх фаршмішалок, що 

контактують із продуктом, зроблені з нержавіючої сталі. Лопаті мішалок можуть 

бути суцільними (із нержавіючої сталі) та складеними, тобто з нержавіючої сталі 

та полімерних матеріалів (фторопласт та ін.), з’єднаних між собою. Лопаті 

виготовляються також зі сталі та можуть бути покриті (полуджені) харчовим 

оловом. 

Привідний механізм фаршмішалок є електричним, із реверсом, який 

забезпечує обертання лопатей, що перемішують, як в один, так і в інший бік, та 

без реверса, тобто лопаті обертаються тільки в один бік.  

Розглянемо схему мішалок та робочих органів (лопатей), що монтуються 

для перемішування. Кожна фаршмішалка складається з корита 1 (рис. 3.3, а),  

у якому встановлені дві гвинтові лопаті 2, 3, що обертаються назустріч одна 

одній та приводяться до руху валом 4. Гвинтові або інші лопаті підбирають так, 

щоб під час їх обертання фарш подавався від краю до центру, а насподі потік 

був зворотним (імітується ручне вимішування). Частота обертання лопаті 3  

з боку обслуговування менша (в 1,3…2,0 рази) за частоту обертання лопаті 2. 

Гвинтові лопаті (рис. 3.3, б) виготовляють суцільносталевими, литими з 

цапфами 1 та 2, які ведучими важелями 5 та 6 з’єднані з вигнутими по 

гвинтовій лінії лопатями 3 та 4. Важіль 7 (діаметральний) закріплює вільні кінці 

гвинтових лопатей. Така конструкція лопатей є досить складною у виливанні та 

обробленні.  

У складених косопоставлених відлитих лопатей (рис. 3.3, в) лопаті 1 

оснащені розрізною втулкою 2, що монтується на валу 3. У складених  

Z-подібних лопатей (рис. 3.3, г) лопать 1 змонтовано на вставному валу 2. 
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У мішалках періодичної дії корито приймає та видає перемішану 

продукцію. Під час завантаження корито 1 (рис. 3.3, д) займає крайнє нижнє 

положення. Під час вивантаження в пересувні візки або бункер корито 

перекидають, причому рівень розвантаження має бути розташований на висоті 

0,8…0,9 м. Перекидання може відбуватися шляхом повороту корита навколо 

Рисунок 3.3 – Схема фаршмішалок періодичної дії та робочих органів (лопатей):  
а – мішалка з гвинтовими лопатями: 1 – корито; 2, 3 – лопаті; 4 – вал; б – гвинтова 
лопать: 1, 2 – цапфи; 3, 4 – лопаті; 5, 6, 7 – важелі; в – відлита лопать: 1 – лопать;  
2 – втулка; 3 – вал; г – Z-подібна лопать: 1 – лопать; 2 – вал; д – схема перекидання 
корита: 1 – корито; 2, 3, 4 – осі; е – мішалки з еліпсоподібними лопатями: 1 – корито;  
2, 3 – лопаті; 4, 5 – шестерні; 6 – вісь; 7, 8 – черв’ячна пара; 9 – ручка 
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осі 2, коли вона знаходиться ближче до розвантажувального фронту мішалки (у 

разі перекидання вручну); навколо осі 3 при гідро- та пневмоперекидачах, коли 

привідний механізм розташований з одного боку корита, вісь 3 є поздовжньою 

віссю головного вала; навколо осі 4 за механічних способів перекидання 

(гвинтовий та ланцюговий пристрої, черв’ячна пара та ін.). Конструкцію 

перекидних механізмів вибирають з урахуванням того, щоб під час повороту 

корита не порушувалося зчеплення в передачах. Найбільш раціональним для 

механізованого вивантаження є перекидання навколо осі 4, коли рівень 

завантаження та вивантаження є однаковим. 

Мішалки з еліпсоподібними лопатями (рис. 3.3, е) складаються  

з поворотного корита 1, у якому змонтовані лопаті 2, 3, що обертаються 

назустріч одна одній. Лопать 2 має більший розмір, лопать 3 обертається 

всередині неї. Їх зустрічний рух дає різкий зріз маси та забезпечує швидке 

змішування компонентів. Лопаті приводяться в обертання шестернями 4, 5. Під 

час перекидання корита обертаються навколо осі 6 за допомогою черв’ячної 

пари 7, 8 та ручки 9.  

Фаршмішалка МС8-150 (рис. 3.4) складається з робочої камери і робочих 

органів. Камеру 3 зроблено у вигляді нерухомого порожнистого горизонтально 

розташованого циліндра. У верхній його частині є отвір для подачі продукту і 

завантажувальна воронка. Зсередини до стінок завантажувальної воронки 

прикріплена запобіжна хрестовина 5, що запобігає травмуванню рук 

обслуговуючого персоналу. На одному торці камери є розвантажувальний отвір 

для готового продукту, який під час перемішування щільно закривається 

кришкою 2 з ручкою і заслінкою 1. До іншого торця камери прикріплений 

хвостовик 6, за допомогою якого механізм приєднують до універсального приводу. 

Усередині робочої камери встановлений робочий вал із лопатями 4. Лопатями є 

плоскі прямокутні пластини, насаджені на вал під гострим кутом до осі обертання 

вала. Кількість рядів лопатей на валу різна – від трьох до п’яти. Розташування 

лопатей під гострим кутом до осі обертання сприяє рівномірному перемішуванню і 
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просуванню маси вздовж осі вала. Лопаті розташовано під кутом 30° до осі 

обертання вала. Вал обертається в чавунній втулці, установленій у кришці й 

підшипнику ковзання у хвостовику. 

Перед початком роботи перевіряють правильність складання змінного 

механізму і надійність його закріплення в горловині приводу. Знімають із 

фаршмішалки передню кришку 2, виймають вал із лопатями 4 і змащують його 

частини, що обертаються у втулках, харчовим несолоним жиром. Потім вал 

установлюють у корпус, закривають кришку і закріплюють її ручкою. Після цього 

перевіряють наявність запобіжної хрестовини 5 в завантажувальній воронці. 

Закінчивши складання, умикають привід і перевіряють роботу механізму на 

холостому ходу. Якщо механізм справний, то в завантажувальну воронку 

поміщають усі компоненти фаршу. Потім за допомогою лопаті продукт просувають 

у робочу камеру на вал, що обертається. Готовність перемішаного фаршу в 

кожному конкретному випадку визначають візуально. Після перемішування 

відкривають заслінку 1 розвантажувального отвору і готовий фарш виштовхується 

лопатями, що обертаються, у підставлену тару. Після закінчення роботи 

фаршмішалку знімають із приводу, розбирають, ретельно промивають гарячою 

водою і висушують. 

 

 

 

 
Рисунок 3.4 – Фаршмішалка МС8-150: 1 – заслінка; 2 – кришка; 3 – камера;  

4 – лопаті; 5 – запобіжна хрестовина; 6 – хвостовик 
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Фаршмішалка з поворотною діжею ФМ-140 (рис. 3.5) складається  

з діжі 1, у якій змонтовані дві гвинтові лопаті 2, 3, що обертаються з частотою           

45 і 90 хв-1 назустріч одна одній. Гвинтові лопаті закріплені на привідних валах 

4, 5. Чавунна лита станина зібрана зі стояків 6, 7, стягнутих рамою 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Фаршмішалка ФМ-140: 1 – діжа; 2, 3 – гвинтові лопаті;  
4, 5 – привідні вали; 6, 7 – стояки; 8 – рама; 9, 10 – боковини; 11 – обичайка;  
12, 13 – корпуси сальників; 14, 15 – підшипники; 16 – електродвигун; 17 – черв’ячний 
редуктор; 18 – шестерні; 19 – ручка; 20 – противага; 21 – ланцюг; 22 – блок;  
23 – ущільнення; 24 – проріз; 25 – вікна 
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Діжа з нержавіючої сталі складається з боковин 9, 10 та обичайки 11. На 

боковинах діжі закріплені корпуси сальників 12, 13. Підшипники 14 змонтовані 

на стояках 6, 7, а підшипники 15 вала 5 вільно спираються на ці стояки. Лопаті 

приводяться в рух електродвигуном 16 через черв’ячний редуктор 17 і вал 4, що 

обертає вал 5 через шестерні 18, закриті кожухом.  

Діжу обертають навколо вала за допомогою ручки 19. Для забезпечення 

повернення діжі у вихідне положення після її перекидання передбачено 

противагу 20, ланцюг 21 якої перекинутий через блок 22, а вільний кінець 

шарнірно закріплений на обичайці діжі.  

Для полегшення завантаження вручну діжу повертають на 50°, а після 

завантаження повертають у вихідне положення. Під час вивантаження діжу 

повертають під кутом 90…120°, при цьому лопаті обертаються.  

Під час експлуатації необхідно стежити, щоб мастило не потрапило в 

діжу, а фарш – у мастило. Для цього між підшипниками 14, 15 і сальниковими 

ущільненнями 23 передбачено проріз 24 і вікна 25 для вільного виходу на 

підлогу приміщення фаршу і мастила, що проходять крізь щілини в проріз 24.  

Періодично діючий змішувач (рис. 3.6, а) марки 147 являє собою діжу 1, 

що закривається кришкою 2, блокованою із пусковим пристроєм 

електродвигуна; прозора обичайка кришки дозволяє стежити за перебігом 

процесу. У діжі встановлені дві спіралі 3, що обертаються назустріч одна одній. 

Двигун та передачі до нього змонтовані в корпусі 4. Плита 5 між спіралями 

поділяє діжу на два жолоби. Якщо плита розташована посередині, то продукція 

вільно передається з одного жолоба в іншій. Якщо плита зміщена до 

розвантажувальної горловини 6, то вся маса спрямовується на вивантаження. 

Розвантажувальну горловину 6 на час завантаження та перемішування 

закривають відкидною кришкою 7. Під час вивантаження під горловину 

підставляють візок або бункер для приймання готової продукції. Електродвигун 

запускають кнопковим вимикачем 8, а передачі до гвинтів – ручкою 9. 
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Змішувач ММ-1-100 (рис. 3.6, б) має діжу 1, що закривається прозорою 

кришкою 2, зблокованою через стрижень 3 із пусковою апаратурою. 

Електродвигун, установлений на станині 4, через редуктор, змонтований під 

кожухом 5, приводить у дію спіралі, розміщені в робочій зоні діжі, які 

обертаються назустріч одна одній. Продукція вивантажується крізь горловину 

6, відкриваючи кришку 7. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Які існують способи засолу м’яса? 

2. Як здійснюється засіл м’яса в комплексі обладнання 1А1-ФБЛ? 

3. Як здійснюється засіл м’яса засолювальними шприцами? 

4. Як працює засолювальний комплекс ДИП-К-01? 

5. Як класифікують обладнання для перемішування фаршу? 

                                 а                                                          б 
 

Рисунок 3.6 – Фаршмішалки: а – марки 147: 1 – діжа; 2, 7 – кришки; 3 – спіралі;  
4 – корпус; 5 – плита; 6 – розвантажувальна горловина; 8 – кнопковий вимикач;  
9 – ручка; б – ММ-1-100: 1 – діжа; 2, 7 – кришки; 3 – стрижень; 4 – станина; 5 – кожух;  
6 – горловина 
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6. Чим відрізняються фаршмішалки від фаршозмішувачів? 

7. За якими ознаками класифікують фаршмішалки? 

8. Наведіть схеми виконавчих органів фаршмішалок. Які особливості їх 

конструкцій? 

9. Яка будова і принцип дії фаршмішалки МС 8-150? 

10. Яка будова і принцип дії фаршмішалки ФМ-140? 

11. Чим відрізняються за будовою фаршмішали марок 147 і ММ-1-100? 
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Розділ 4 

МАШИНИ ДЛЯ ШПРИЦЮВАННЯ 

 

4.1. Призначення, класифікація шприців та вимоги до них 

 

Шприци служать для витискування фаршу під час заповнення ковбасних 

оболонок. Прообразом сучасних шприців стали шприци грушоподібної форми 

(мішечки), які застосовуються для виготовлення домашніх ковбас та 

накладання крему в кондитерському виробництві. 

Шприци бувають механічні, гідравлічні та пневматичні, із періодичною 

та безперервною видачею фаршу, відкриті та вакуумні. Для подачі фаршу в 

оболонку використовують витискувачі: поршневі, шнекові, гвинтові, 

ексцентриково-лопатеві. Фарш із витискувача в оболонку надходить через   

цівку – металеву насадку у формі трубки. Цівки мають циліндричну форму з 

конічним розширенням у місці з’єднання з витискувачем. Їх підбирають 

відповідно до виду та діаметра ковбасної оболонки. Шприци можуть бути одно- 

та багатоцівковими. 

Оболонку на цівку натягають уручну або за допомогою допоміжного 

пристрою (приставки). Щільність шприцювання залежить від виду ковбаси, 

вмісту вологи у фарші, виду оболонки, її діаметра та способу термообробки 

ковбаси. Варені ковбаси наповнюють нещільно, бо у фарші міститься багато 

вологи; напівкопчені ‒ набивають щільніше, ніж варені. Найщільніше 

наповнення необхідне для фаршу сирокопчених ковбас, щоб виключити 

можливість потрапляння в батони повітря, що може призвести до псування 

продукту. Під час шприцювання сосисок та сардельок фарш в оболонці не 

ущільнюють. 

Вимоги до шприців є такими: зберігання вихідних властивостей та якості 

фаршу, форми шматочків шпику та їхнього розподілу в загальній масі під час 

його проходження через робочі органи машини; виключення можливості 
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потрапляння у фарш повітря, мастила й інших сторонніх домішок; можливість 

швидкого розбирання та складання робочих деталей; можливість регулювати 

швидкість руху фаршу. 

 

4.2. Будова та принцип роботи шприців 

 

Шприц складається з бункера для приймання фаршу, витискувача, цівки, 

приводу та механізмів, що обслуговують витискувач. Сучасні конструкції 

шприців мають пристрої для дозування фаршу, надягання на цівку оболонки та 

її перетискання або перекручування. Фарш завантажують у бункер шприців 

уручну (із тазів), підіймачем із візком або по спусках. Під час завантаження 

шприца необхідно стежити, щоб у фарш не потрапляли сторонні речі. 

 

4.2.1. Поршневі шприци  

 

Механічний шприц із періодичною видачею фаршу (рис. 4.1, а) являє 

собою змонтований на станині вертикальний нерухомий циліндр 1 із відкидною 

кришкою 2; поршень, розташований усередині циліндра та з’єднаний із рейкою 

3, що приводиться в рух ручкою 4 або трансмісією від окремого 

електродвигуна. В останньому випадку поршень підіймається механічно, а 

опускається вручну. Привід до таких шприців є досить складним, має велику 

кількість деталей, що зношуються, потребує частого ремонту. Наявність 

багатьох передач знижує ККД та збільшує шум. 

Гідравлічні шприци з періодичною видачею фаршу (рис. 4.1, б) й 

індивідуальною гідропривідною системою характеризуються універсальністю 

дії, безшумністю, високим ККД передач. Проте наявність окремого силового 

циліндра та гідросистеми в 2,5…3 рази збільшує вагу гідравлічного шприца 

порівняно з механічним. 
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Гідрошприц з індивідуальною гідросистемою складається з фаршевого 1 

та силового 2 циліндрів, у яких змонтовані поршні 3 та 4, з’єднані штоком 5. 

Поршні переміщаються під тиском мастила, яке подається в силовий циліндр. 

Надпоршневий та підпоршневий простори майже однакові за об’ємом, тому за 

умови постійної продуктивності насоса гідросистеми швидкості підйому та 

опускання поршнів також майже однакові. 

Відчутне зниження маси машини, збільшення об’єму циліндра, 

прискорення опускання поршня та підвищення питомої продуктивності 

досягається у пневматичних шприцах, причому коефіцієнт використання 

максимальної продуктивності для гідравлічних шприців перебуває в межах 

0,1…0,27, а для пневматичних дорівнює 0,2…0,5. Якщо для гідрошприців вага 

машини, що припадає на 1 л ємності циліндра, дорівнює 15,4 кг/л, то для 

пневматичних – лише 6,1 кг/л. 

 

      а                                                     б                                            в 
 

Рисунок 4.1 – Шприци: а – механічний шприц: 1 – нерухомий циліндр;  
2 – відкидна кришка; 3 – рейка; 4 – ручка; б – гідрошприц: 1, 2 – фаршевий та силовий 
циліндри відповідно; 3, 4 – поршні; 5 – шток; в – пневмошприц: 1 – циліндр;  
2 – поршень; 3 – відкидна кришка; 4 – гвинт; 5 – поворотна траверса; 6 – розподільний 
кран; 7 – інжектор 
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Проте універсальні пневмошприци повинні працювати на тиску повітря, що 

відповідає найбільшому тиску шприцювання, тобто 1,2…1,5 МПа, при тиску 

повітря до 8 МПа вони можуть використовуватись тільки для рідких фаршів. 

Пневмошприци мають вільний поршень, та для створення безпечних 

умов роботи їх оснащують захисними пристроями, що виключають виліт 

поршня, якщо відкрита кришка. Необхідне також ущільнення поршня, що 

запобігає потраплянню стиснутого повітря у фарш.  

Стиснуте повітря подається у пневмошприци від центральної або 

індивідуальної компресійної станції. Пневмошприц (рис. 4.1, в), що працює від 

центральної компресійної станції, складається з циліндра 1 із поршнем 2 та 

відкидною кришкою 3, змонтованою на гвинті 4, гайка якого закріплена в 

поворотній траверсі 5. Остання служить консоллю для повороту та відведенняу 

кришки. Розподільний кран 6 спарений з інжектором 7 для відсмоктування 

повітря з підпоршневого простору для того, щоб прискорити повернення 

поршня у вихідне положення. 

Пневмошприц з індивідуальною компресійною установкою та ресивером 

має ємність циліндра не більше 100 л. Компонування циліндра з компресором 

помітно ускладнює конструкцію та збільшує її габарити, а наявність 

компресора погіршує умови роботи. 

Шприц-дозатор гідравлічний Е8-ФНА-01 (рис. 4.2) складається зі станини 5, 

бункера 3, циліндра для фаршу 2, цівки 1, силового гідроциліндра, поршнів, 

дозувального пристрою і гідроциліндра, регулятора доз, фланцевого 

електродвигуна, шестерінчастого насоса, важеля 7, стакана дозування. 

Фарш завантажується в бункер 3, умикається електродвигун 6 приводів 

шестерінчастого і вакуумного насосів. У поршневій порожнині циліндра 

утворюється вакуум, конусний клапан опускається вниз, і фарш через кільцеву 

щілину втягується в циліндр 2. Завантаження триває до тих пір, поки не спалахне 

сигнальна лампа і золотниковий шток не підніметься в початкове положення. 

 



 

  57

 

 

 

 

Перемиканням важеля 7 золотника вмикається шприц. Гідромотор 4 

надає обертання валу і реверсивного руху стакану дозування, який починає 

рухатись навколо осі в той момент, коли його отвір поєднується з отвором 

циліндра фаршу. Фарш надходить під тиском у стакан та починає тиснути на 

поршень дозування, стакан заповнюється. Регулювання доз може проводитися 

на ходу, а їх величина фіксується на шкалі. Витискування фаршу відбувається 

до тих пір, поки поршень дозувального циліндра не упреться в його кришку. 

Коли важіль буде відпущений, шприцювання припиниться. 

 

4.2.2. Шнекові шприци 

 

Шприц із двошнековим витискувачем (рис. 4.3) складається з корпусу 1 з 

конічним бункером 2, двох рівнобіжних шнеків 3, що обертаються від 

електродвигуна 4 через ланцюгову передачу 5, пари шестерень, що синхронізують 

обертання шнеків. До корпусу прикріплений подовжувач 6 із цівкою 7. Обертання 

від привідного вала 8 до шнеків передається через муфту 9, що дозволяє в разі 

Рисунок 4.2 – Шприц-дозатор гідравлічний Е8-ФНА-01: 1 – цівка; 2 – циліндр 
для фаршу; 3 – бункер; 4 – гідромотор; 5 – станина; 6 – електродвигун; 7 – важіль 
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необхідності роз’єднувати витискувач та привід. Для повороту витискувача 

служить вісь 10, установлена в п’яті. 

 

 

 

 

 

 
 

У станині машини змонтовано електродвигун 4, магнітний пускач 11, 

кінцевий вимикач 12, головний вимикач 13, вакуум-насос 14 з електродвигуном 15 

та встановлений з боку вихлопу мастиловідокремлювач 16 із мастиловідвідною 

трубою 17. Педаль 18 використовується для одночасного вмикання та вимикання 

електродвигунів 4 та 15. Поршневий вакуум-насос, з’єднаний із корпусом 

витискувача трубою 19, відсмоктує повітря із зони завантаження. На вакуумній 

лінії передбачені вакуумметр 20 та дросельний кран 21, що дозволяє змінювати 

глибину розрідження в системі. 

Рисунок 4.3 – Шприц із двошнековим витискувачем: 1 – корпус; 2 – конічний 
бункер; 3 – шнеки; 4, 15 – електродвигуни; 5 – ланцюгова передача; 6 – подовжувач;      
7 – цівка; 8 – привідний вал; 9 – муфта; 10 – вісь; 11 – магнітний пускач; 12 – кінцевий 
вимикач; 13 – головний вимикач; 14 – вакуум-насос; 16 – мастиловідокремлювач;         
17 – мастиловідвідна трубка; 18 – педаль вмикання електродвигунів; 19 – труба; 
20 – вакуумметр; 21 – дросельний кран 
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4.2.3. Ексцентриково-лопатеві шприци 

 

Шприц із ексцентриково-лопатевим витискувачем (рис. 4.4) має 

приймальний бункер 1, установлений на корпусі 2 витискувача. У корпусі 

змонтовано пустотілий барабан 3 із лопатями 4, що спираються на нерухомий 

ексцентрик 5. Під час обертання барабана лопаті захоплюють фарш у 

завантажувальному бункері та переносять його до витискувача 6. Украй мала 

площа контакту лопаті барабана з корпусом витискувача на нагнітальному боці 

не може цілком перешкодити проникненню фаршу із зони нагнітання в зону 

всмоктування, тим більше, що поблизу розташована вакуум-розширювальна 

камера 7, яка не має шлюзового пристрою. Шприц обслуговується центральною 

вакуум-насосною установкою і, крім камери 7, має вакуумну камеру 8, у якій 

змонтований шнек 9, що перешкоджає потраплянню фаршу у вакуумну систему. 

Шприц оснащений поворотними цівками 10 із диском 11. Із пристроєм 

електроблокування зв’язаний стрижень 12 (пускач), що вмикає електродвигун 

через пусковий пристрій 13. Машина приводиться в дію від електродвигуна 14 

через редуктор 15, проміжний вал та зірочки 16, що дозволяють змінювати 

кількість обертів вала барабана 3 у межах 7…8 хв-1. 

Мала кількість лопатей 4 приводить до виникнення помітної пульсації 

тиску в нагнітальній камері. У машині немає пристрою для компенсації 

зношування лопатей та водночас потрібне дуже точне регулювання 

витискувача. Продуктивність таких шприців залежно від розміру оболонки та 

виду фаршу становить 600…800 кг/год.  

Ексцентриково-лопатеві витискувачі досить добре подають фарш без 

шпику. Під час подачі структурованих фаршів унаслідок зміни площі на виході 

маси з міжлопатевого простору відбувається перерозподіл шпику, й у готовій 

продукції він поділяється нерівномірно. Швидке зношування зовнішньої 

крайки лопатей приводить до перетирання фаршу, підвищення його 

температури, зменшення продуктивності.  
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Після шприцювання ковбасних виробів спочатку здійснюється їх 

осадження (за температури 4° С протягом 2…4 год) в осаджувальних камерах із 

охолоджувальними батареями (іноді їх обладнують кондиціонерами для 

підтримування певної температури та вологості). При цьому фарш 

ущільнюється з виділенням 1% вологи. Під впливом мікроорганізмів 

відбувається ферментація, продукт набуває запаху шинки. Після осадження 

здійснюється короткочасне (20…30 хв) підсушування за температури 

навколишнього середовища (при цьому втрачається ще близько 1% вологи). 

Рисунок 4.4 – Шприц із ексцентриково-лопатевим витискувачем:  
1 – приймальний бункер; 2 – корпус витискувача; 3 – пустотілий барабан; 4 – лопаті;  
5 – нерухомий ексцентрик; 6 – витискувач; 7 – вакуум-розширювальна камера;  
8 – вакуумна камера; 9 – шнек; 10 – поворотні цівки; 11 – диск; 12 – стрижень пускача; 
13 – пусковий пристрій; 14 – електродвигун; 15 – редуктор; 16 – зірочки 
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Контрольні запитання 

 

1. З якою метою використовують шприци та які вимоги до них? 

2. За якими ознаками класифікують шприци? 

3. Чим відрізняються за будовою і принципом дії поршневі шприци з 

гідравлічною та пневматичною подачею? 

4. Яка будова і принцип дії шприца-дозатора гідравлічного Е8-ФНА-01? 

5. Яка будова і принцип дії шприца із двошнековим витискувачем? 

6. Яка будова і принцип дії шприца з ексцентриково-лопатевим 

витискувачем? 
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Розділ 5 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ  

КОВБАСНИХ ВИРОБІВ 

 

5.1. Характеристика способів теплової обробки 

 

Унаслідок теплової обробки сировина зазнає складних фізико-хімічних, 

структурно-механічних та інших змін, пов’язаних із поверхневим або об’ємним 

проникненням теплоти. При цьому продукт доходить до готовності, змінюється 

його структурний стан, відбувається коагуляція та денатурація білків, 

запобігається або припиняється розвиток мікрофлори в готовому продукті або 

під час його зберігання.  

Для теплової обробки застосовують обладнання періодичної та 

безперервної дії для варення, запікання, копчення. 

Варення здійснюють у різних середовищах: у воді, гострій парі, гарячому 

водонасиченому повітрі. Температура середовища в апараті під час варення 

дорівнює 75…85° С. Продукт вважається готовим, якщо температура всередині 

батона досягає 72° С. За умов такого нагрівання частина білків зберігає нативну 

форму, не руйнується, тому варені ковбаси для організму корисніші, ніж варене 

м’ясо. 

Варення у воді. Для цього використовуються ванни. Висота від підлоги до 

краю варильної ванни становить 1200 мм, тобто на рівні грудей людини. Вода 

підігрівається барботером або теплообмінником за наявності парогенератора. 

Варення у воді має такі переваги: продукт виходить соковитим, чистим, без 

сажі та забруднень, має апетитний вигляд. Основним недоліком є дифузія 

водорозчинних білків у воді та проникнення води в батон (особливо в разі 

використання натуральних оболонок). 
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Варення парою є найбільш поширеним способом завдяки меншим 

втратам маси і можливості отримати соковитіший продукт, ніж за умови 

варення у воді. Апарати для варення парою відрізняються від заглибних більш 

високою культурою виробництва та продуктивністю праці. 

Під час запікання нагрівання здійснюють продуктами спалювання газу 

або гарячим повітрям. Порівняно з варенням у воді, під час запікання втрати 

соку і жиру є нижчими, вихід готової продукції – вищим, вони мають кращий 

смак, аромат та ніжнішу консистенцію. Запікання здійснюють за температур від 

80 до 280º С. 

Копчення – це обробка продукції шляхом насичення коптильними 

речовинами, що отримують у вигляді коптильного диму в результаті неповного 

спалювання деревини. Копчення передбачає видалення вологи з продукту до 

стандартного розміру (залежно від продукту); надання продукту певного запаху 

і смаку; антисептичний або консервувальний вплив; припинення окисних 

процесів жиру за допомогою речовин, що містяться в диму. При цьому продукт 

зазнає змін, що пов’язані не тільки з впливом коптильних речовин, але й із 

температурним режимом і тривалістю обробки. Копчення здійснюють за різних 

режимів: 18...20º С (холодне копчення); 35...50º С (гаряче копчення); 72...120º С 

(запікання в диму).  

 

5.2. Класифікація та особливості конструювання апаратів  

для теплової обробки 

 

Промисловістю випускається велика кількість термокамер та термошаф 

для термообробки м’ясопродуктів. Для малих та середніх 

виробничих підприємств випускаються термокамери та термошафи із 

завантаженням продуктів до 150 кг. 

Камери та шафи для термічної обробки підрозділяються на варильні, 

обсмажувальні, коптильні, кліматичні та універсальні. В одній камері можна 
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поєднувати декілька процесів, наприклад: варення та копчення, сушіння та 

кліматизацію, холодне копчення та дозрівання. Універсальні камери 

дозволяють здійснювати більшість теплових процесів. У таких камерах у 

діапазоні температур до 100° С протягом одного технологічного процесу можна 

на вибір проводити обсмажування, сушіння, копчення, душирування або 

варення, а також запікати продукцію за температури 150° С. 

Термокамери конструюють за такими основними принципами: економна 

витрата енергії, підвищення пропускної здатності за рахунок більш щільного 

розміщення продукції, максимальна точність спрямування повітряних потоків, 

точне регулювання температури та вологості, абсолютна надійність і зручність, 

викид газоподібних відходів в атмосферу, що не перевищує допустимого рівня. 

Термокамери та термошафи виготовляють із вуглецевої та нержавіючої 

сталі. Стіни, дах, підлога та двері мають гарну теплоізоляцію, підлога – ухил 

для стікання води. Термокамери оснащені спеціальними візками-рамами, на які 

на палицях навішуються продукти. Усередині термокамер є спеціальний 

відкидний місток для закочування візків, який після закочування візка 

піднімається нагору й автоматично замикається в піднятому положенні. 

Термошафи менші за термокамери та не комплектуються візком. 

Продукцію, що підлягає термообробці, на полицях уручну вставляють усередину. 

Усі камери та шафи оснащені системою припливно-витяжної вентиляції, 

здатної протягом 1 хв здійснити десятиразову рециркуляцію всього об’єму 

повітря, що знаходиться в камері. Санітарне очищення камери робиться вручну. 

Камери та шафи оснащуються мікропроцесорними блоками автоматичного 

керування та регулювання, які повністю автоматизують роботу термоагрегату 

під час найпростішого технічного обслуговування. 

Універсальні та коптильні камери укомплектовуються димогенераторами, 

що виробляють дим із тирси під час її тління. 
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5.3. Пароварильні камери 

 

Для варення продукції використовують пароварильні камери, стінки яких 

роблять із цегли або металу з відповідною ізоляцією. Деякі споруджуються на 

місці, але вони є досить дорогими та нераціональними за витратами теплоти. Інші 

можуть бути збірно-щитовими, що помітно знижує вартість їх виготовлення та 

питомі витрати теплоти. 

Внутрішні стінки пароварильних камер (рис. 5.1, а) кладуть у півцегли на 

цементному розчині та покривають цементною штукатуркою із залізненням. Вони 

являють собою шахту 1 з ізотермічними двостулковими дверима 2, які гумовими 

прокладками щільно прилягають до рамки. Усередині шахти змонтований 

термометр 3. Пара подається в камеру через пристінні барботери 4, отвори яких 

спрямовані на стінку. На підлозі встановлюють піддон 5 з листової сталі 

товщиною 4 мм, оснащений зливальною трубою 6 з гідравлічним затвором. Під 

стелею на висоті 2,45 м монтують рейку підвісного шляху 7 на балці 8, якщо 

продукція подається підвісними рамами 14, або на підлозі укладають рейки для 

переміщення рам. У камері 10 обладнано душові пристрої 9 для охолодження 

водою продукції перед розвантаженням та одночасної конденсації пари, щоб 

уникнути паровиділення в цех. 

Наприкінці варення відчиняється клапан 11 ручкою 12 та відсмоктується 

пароповітряна суміш вентилятором 13, потім через душовий пристрій подається 

вода для охолодження продукту до температури 40° С. Далі продукт 

направляється на копчення або для споживання. 

Пароварильна камера з підлоговими рамами (рис. 5.1, б) оснащена 

приладами, що регулюють температуру пари та тривалість варення. За 

відкритої дверці 1 відкидні рейки 2 опускаються для приймання та вивезення 

рам. Трубою 3 подається пара до регулювального приладу, а трубою 4 – вода. 

Задану температуру в камері підтримує терморегулятор 5. На дверці 

змонтовано термометр 6 і годинник 7. 
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5.4. Обсмажувальні камери 

 

Обсмажувальна камера (рис. 5.2) являє собою одно- чи багатоповерхове 

цегляне спорудження у вигляді вертикальної шахти 1, нижня частина якої є 

топкою 2 димогенератора, де спалюють паливо для отримання диму або 

обігрівання камери. Підлога топки виготовлена з ухилом 1:20 убік дверцят 3, 

оснащених піддувалом. У центрі топки викладають дрібно нарубані дрова і 

засипають їх тирсою, яку запалюють з боку піддувала. Рами з ковбасою 

подаються рейками підвісних шляхів 4. Для пропускання топкових газів замість 

підлоги встановлені решітки 5. У верхній частині залишають вільний простір – 

димову камеру 6, мінімальна висота якої становить 1 м. Вона необхідна для 

                                         а                                                           б  
 

Рисунок 5.1 – Пароварильна камера: а – із цегли; 1 – шахта камери; 
2 – ізотермічні двостулкові двері; 3 – кутовий термометр; 4 – пристінні барботери;  
5 – металевий піддон для збирання конденсату; 6 – зливальна труба; 7 – рейка підвісного 
шляху; 8 – балка; 9 – душовий пристрій; 10 – парова камера; 11 – клапан парової 
камери; 12 – ручка керування клапаном; 13 – вентилятор; 14 – рама з продуктом; б – із 
підлоговими рамами; 1 – двері; 2 – відкидні рейки; 3, 4 – відповідно труби для 
підведення пари і води; 5 – терморегулятор; 6 – термометр; 7 – годинник 
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Рисунок 5.2 – Обсмажувальна 
камера: 1 – вертикальна шахта; 
2 – топка; 3 – дверцята; 4 – рейки 
підвісних шляхів; 5 – решітки; 
6 – димова камера; 7 – плита;                
8 – заслінки; 9 – шибер димаря; 
10 – трос 

створення плавного потоку газів за 

перерізом обсмажувальних камер. У плиті 

7 зроблено шість отворів, оснащених 

заслінками 8, за допомогою яких 

регулюють повітряний потік. Димова труба 

має шибер 9, повертання якого 

забезпечується тросом 10. Різні речовини, 

що містяться в димоповітряній суміші, 

конденсуються на продукті за різних 

температур, тому насподі камери 

утворюється продукт із кращим запахом, а 

вгорі – із кращим смаком. З огляду на це 

рами з продуктом у процесі обробки 

доцільно міняти місцями в межах як одного 

поверху, так і між поверхами.  

В автокоптильнях продукт, 

розвішений на рамах, рухається згори вниз, 

а потім знизу вгору, що забезпечується  

закріпленням на траверсах ланцюгового  

                                                                   конвеєра.   

Тупикова дворядна шестирамна обсмажувальна камера (рис. 5.3) із виносними 

термоблоком та димогенератором (збірно-щитова конструкція) у кожній камері має 

двоє двостулкових дверей 1 та три отвори: середній 2 із перерізом 0,8×0,8 м для 

подавання, а два крайніх 3 із перерізом 0,6×0,6 м – для відведення димоповітряної 

суміші, що утворюється в термоблоці, оснащеному вентилятором та калорифером. 

Дим надходить від центрального димогенератора. Рами в камеру подаються рейкою 

підвісного шляху 4. Для спостереження за ходом процесу у дверцятах є вікна 5  

та термометри 6; світильники 7 установлені в перекритті камер. 

 

Цегла 
    Пісок 
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Ротаційна піч К7-ФП2-Г (рис. 5.4) застосовується для запікання м’ясних 

хлібів у потоці гарячих димових газів. 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Обсмажувальна камера з виносним термоблоком та 
димогенератором: 1 – двостулкові двері; 2, 3 – отвори для подавання та відведення 
димоповітряної суміші; 4 – рейки підвісних шляхів; 5 – оглядове вікно; 6 – термометри;  
7 – світильники 

Рисунок 5.4 – Ротаційна піч К7-ФП2-Г: 1 – циліндричний корпус; 2 – опора; 
3 – піднімальні дверцята; 4 – противага; 5 – прохід із відбивачем; 6 – газові пальники; 
7 – полиці ротора; 8 – диски ротора; 9 – вал; 10 – стрижні; 11 – електродвигун; 
12 – редуктор; 13 – стояк; 14 – труба; 15 – засувка 
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Циліндричний корпус 1 закріплений на опорі 2. Стінки корпусу 

тришарові: два зовнішніх шари – облицювання з нержавіючої сталі, а 

внутрішній – ізоляція. У корпусі є прохід для завантаження та вивантаження 

продукції, що закривається піднімальними дверцятами 3 із противагою 4, та 

прохід із відбивачем 5 для подачі гарячого повітря, одержуваного під час 

спалювання газу в пальниках 6. Продукцію подають на полиці ротора 7, диски 

8 якого встановлені на валу 9 та з’єднані між собою стрижнями 10, що несуть 

полиці. Привід здійснюється через електродвигун 11 та редуктор 12, що 

змонтовані на стояку 13. Гази відводяться з робочої частини печі через трубу 14 

із засувкою 15. Витрата газу становить 1,8 м3/год. 

Комбінована обсмажувально-варильна камера (рис. 5.5, а) являє собою 

корпус 1, оснащений дверцятами 2, димогенератором 3, вентилятором 4 та 

калорифером 5. Під час обсмажування та обсушування димоповітряна суміш 

подається вентилятором через калорифер, де підігрівається до заданої 

температури. Після калорифера суміш соплами 6 по бічних каналах 

спрямовується вниз камери, звідкіля, омиваючи продукцію, що знаходиться на 

рамі, піднімається та трубою 7 подається до вентилятора для рециркуляції або 

димовою трубою 8 викидається в атмосферу. Під час варення в камеру 

подається гостра пара через перфоровані труби 9. Подачу диму припиняють, та 

камера працює за замкненим циклом. Вентилятор при цьому працює. 

Двокамерний термоагрегат (рис. 5.5, б) містить дві камери 1 з бічними 

ходами для димоповітряної суміші, що нагнітається вентиляторами 2. Гаряче 

повітря одержують у газовому калорифері 3, дим – у димогенераторі 4, а в 

камері змішування 5 відбувається їх змішування. 

 

5.5. Коптильні шафи та універсальні термокамери 

 

Для копчення ковбасних виробів широко застосовують коптильні шафи  

та універсальні термокамери, у яких нерухомий продукт послідовно 
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обробляють відповідно до технології (обсмажування, варення, копчення,  

охолодження, сушіння). Вони бувають одно- і багатокамерні, із виносним або 

розташованим під камерами димогенератором. Їх оснащують димогенераторами, 

кондиціонерами, калориферами, вентиляторами, системами контролю та 

регулювання процесу. 

Коптильна установка АФОС моделей 25, 30, 60, 120 та 200 (рис. 5.6) 

являє собою коптильну камеру з однією, двома та чотирма одностулковими 

дверцятами. Залежно від виду продукт підвішують на рамах або нанизують на  

Рисунок 5.5 – Комбіновані термокамери: а – однокамерна: 1 – корпус камери;  
2 – двері; 3 – димогенератор; 4 – вентилятор; 5 – калорифер; 6 – сопла;  
7 – рециркуляційна труба; 8 – димова труба; 9 – перфоровані труби для подавання 
гострої пари; б – двокамерна: 1 – камери; 2 – вентилятори; 3 – газовий калорифер;  
4 – димогенератор; 5 – камера змішування 

а 

б 
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шомполи та встановлюють на візках 9, кількість яких відповідає кількості 

дверцят у камері. До коптильної камери димоповітряна суміш подається з 

димогенератора 1, проходячи при цьому через основний теплообмінник 4, 

розташований у верхній частині установки, а за необхідності – через 

додатковий теплообмінник 10, розташований у середній частині коптильної 

камери. Теплообмінники можуть нагріватися парою, електронагрівачем, а 

також гарячою водою з температурою 75° С (тільки для холодного копчення). 

Примусова циркуляція димоповітряної суміші забезпечується циркуляційним 

вентилятором 5 через димохід 6 і диморозподільну решітку 8. Вихід 

димоповітряної суміші здійснюється через диморозподільну решітку 11 і 

димохід 2. Об’єм подаваної в коптильну камеру димоповітряної суміші, а також 

її вологість регулюються відкриттям та закриттям шиберів 7 і 12, розташованих 

у повітроводах. Температура, вологість та витрата димоповітряної суміші 

контролюються автоматично, прилади контролю розміщено на щиті  

управління 3. Для підтримування температури палива нижче температури 

самозапалення, а також охолодження диму перед подаванням його в коптильну 

Рисунок 5.6 – Коптильна установка АФОС: 1 – димогенератор; 2 – димохід виходу 
диму в атмосферу; 3 – щит управління; 4 – основний теплообмінник; 5 – циркуляційний 
вентилятор; 6 – димохід змінного перерізу; 7, 12 – шибери; 8 – диморозподільна решітка 
(вхідна); 9 – коптильний візок; 10 – додатковий теплообмінник; 11 – диморозподільна 
решітка (видалення диму з коптильної камери) 
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камеру димогенератор додатково обладнується охолоджувачем холодною водою, 

розміщеним над колосниковою решіткою. 

Універсальні термокамери показано на рис. 5.7. Будову та принцип дії 

розглянемо на прикладі термокамери КОН-5 (рис. 5.7, а). Вона складається з 

корпусу й облицювання, між якими розташований теплоізоляційний матеріал. 

Камера повністю зроблена з нержавіючої сталі. Вона має одностулкові двері, 

герметичність яких досягається ущільненням. Термокамеру оснащено блоком 

електронагрівачів, відцентровим вентилятором, трьома мідними 

термоперетворювачами для вимірювання «сухої» і «вологої» температури в камері 

та температури в центрі продукту, соленоїдним клапаном із форсунками та 

трубопроводом упорскування води. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.7 – Універсальні термокамери: а – камери нагрівання КОН-5;  
б – термодимова камера Я16-АФН; в – установка термообробки ковбасних виробів 
«Утоки»; г – установка термообробки 225У278; 1 – термокамера; 2 – димогенератор;  
3 – пульт управління; 4 – ковбасна рама 

а 

б 

г в 
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На верху камери встановлено фільтр очищення водопровідної води та 

клапан управління системою водяної завіси в димогенераторі. Термоперетворювач 

для вимірювання «вологої» температури одним кінцем опущений у ванночку з 

водою, що встановлена в камері. Щоб уникнути одержання неправильних значень 

«вологої» температури, необхідно контролювати наявність води у ванночці перед 

завантаженням рами в камеру. 

Рама з продуктом завантажується в камеру по напрямних. Подавання 

диму з димогенератора здійснюється через віконце в даху. Тривалість процесу 

підсушування становить 15…25 хв, обсмажування – 30…140, варення 30…100, 

копчення 360…1440 хв. Час розігрівання камери до температури 90° С 

дорівнює 10 хв. 

Термообробка продуктів проводиться на рамі, укомплектованій двома 

видами піддонів зі знімними трубками. Рама являє собою зварний каркас на 

шести колесах. Залежно від виду оброблюваного продукту на кронштейни рами 

можна встановлювати піддони (суцільнометалеві або сітчасті). Для збирання 

жирових виділень установлюють піддон на нижню частину рами або підлогу 

камери. 

Димогенератор призначається для безполум’яного спалювання тирси для 

одержання диму та наступної подачі його в камеру. Перед завантаженням тирси 

в касету (місткість 12 дм3) її змочують водою у співвідношенні 10:1. Тирсу 

запалюють вручну за допомогою жмені сухої тирси. Тяга регулюється 

прапорцями, установленими на даху. Концентрацію диму змінюють, висуваючи 

піддон, збільшуючи або зменшуючи зазор між корпусом димогенератора та 

передньою панеллю. Повне спалювання тирси за умов максимальної тяги 

повітря відбувається за 1,5 години. Під час роботи димогенератора піддон 

повинен бути заповнений водою на висоту 10…20 мм. 

Повітроводом дим надходить до камери під відцентровий вентилятор. Під 

час роботи останнього під ним утворюється розрідження, відбувається 

підсмоктування диму та повітря з димогенератора. Димоповітряна суміш, що 
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надходить до камери, спрямовується вентилятором у бічні повітряні відділення, 

з яких через плоскі сопла потрапляє до камери. Після проходження через корисний 

простір камери димоповітряна суміш прямує через решітку з електро-

нагрівачів, потрапляє на вхід вентилятора та виходить із камери через шибер. 

Відносна вологість підтримується упорскуванням води через відцентрову 

форсунку, розташовану між рядами електронагрівачів, із яких вона й 

випарюється. Відносна вологість середовища під час підсушування становить 

25…35%, обсмажування – 10…35%, варення – 80…100%, копчення – 50…65%, 

відповідно температура під час підсушування ‒ 60…95° С, обсмажування – 

70…195° С, варення – 80…95° С, копчення – 20…80° С. Тривалість процесу 

становить 6…24 год. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Якими способами здійснюється теплова обробка ковбасних виробів? 

2. За якими ознаками класифікують апарати для теплової обробки? 

3. Які особливості конструювання апаратів для теплової обробки? 

4. Охарактеризуйте будову і принцип дії пароварильних камер. 

5. Яка будова і принцип дії обсмажувальної камери? 

6. Опишіть будову і принцип дії обсмажувальної камери з виносним 

термоблоком і димогенератором. 

7. Яка будова і принцип дії ротаційної печі К7-ФП2-Г? 

8. Охарактеризуйте будову і принцип дії комбінованих термокамер. 

9. Яка будова і принцип дії коптильної установки АФОС? 

10. Поясніть будову і принцип дії універсальних термокамер на прикладі 

термокамери КОН-5. 
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Розділ 6 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДИМОГЕНЕРАЦІЇ 

 

6.1. Основні вимоги до організації димогенерації  

 

Димоповітряну суміш, яка використовується для обсмажування та 

копчення, отримують здебільшого в результаті сухої перегонки деревини 

твердих порід дерева, причому в цій суміші не повинні міститися речовини, які 

погіршують смак, якість і товарний вигляд продукції, але допустимою є 

незначна кількість продуктів повного згоряння деревини. 

Концентрація органічних речовин у димоповітряній суміші повинна 

становити 3 г/м3. Густина суміші залежить від кількості повітря. Воно має 

надходити в такій кількості, щоб швидкість руху димоповітряної суміші в 

коптильній камері становить 0,12...0,25 м/с. Відносна вологість у камері 

підтримується в межах 60...65%. Густину суміші можна визначити також 

візуально: на відстані 1 м у ній повинно бути ледве помітним світіння лампочки 

потужністю 40 Вт.  

Для отримання диму використовують такі породи деревини: бук, граб, 

дуб, береза (без кори), тополя, вільха, осика. Застосування хвойних порід 

можливе лише в суміші з твердими породами (не більше 20%) через наявність у 

них смол. Найкращі фенольні речовини містяться у деревині вишні та груші. 

Дозволяється використовувати й кущі – ялівець, лимонник, вербу, а також 

солому, що містять фенольні речовини. 

Дим – це аерозоль, де дисперсійним середовищем є повітря та водень, а 

дисперсною фазою – конденсати піролізу сухої деревини та зола. За умов сухої 

перегонки деревини з неї виділяється до 250 речовин, що конденсуються й 

осаджуються на поверхні батона, які можна поділити на окремі групи: 

‒ феноли, тобто речовини, що надають продукту певного запаху; вони 

конденсуються за найвищих температур у камері, тому осаджуються на 
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продуктах, розташованих на першому поверсі; 

‒ альдегіди, креозоти, ацетони та інші речовини, що надають продукту 

смаку; 

‒ органічні кислоти (оцтова, щавлева, мурашина – антисептики); 

‒ поліциклічні вуглеці – канцерогенні речовини (найбільш шкідливим із 

них є бензпірен-3,4); 

‒ зола. 

Кількість різних речовин у димоповітряній суміші та співвідношення між 

ними визначається двома умовами: видом використаної деревини та 

температурним режимом процесу сухої перегонки деревини. 

Найбільш якісний дим утворюється в процесі перегонки за температури 

270…300° С. За температури 300º С у димоповітряній суміші відзначається 

надлишок бензпірену-3,4. 

Для сухої перегонки деревини необхідна витрата зовнішньої теплоти. 

Залежно від методу отримання та підведення теплоти розрізняють такі способи 

димогенерації:  

‒ повне спалювання частини деревини, що використовується для 

димогенерації;  

‒ повне спалювання палива, теплота згоряння якого передається 

димоутворювальному паливу через розподілювальну стінку або прямим 

контактом;  

‒ електронагрівання;  

‒ тертя або комбінування тертя та нагрівання обертальних частин 

генератора;  

‒ димогенерація в потоці гарячого повітря або перегрітої пари під час 

зависання у повітрі тирси або в киплячому шарі. 

Тривалість процесів димогенерації під час спалювання тирси становить: 

для першого та другого способів – 15…20 хв (невелика інтенсивність процесів 

тепло- та масообміну), для третього та четвертого – 5 хв (середня 
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інтенсивність), для п’ятого – 15…20 с (висока інтенсивність). 

 

Димогенерація відбувається приблизно за такою схемою: перша фаза – 

підігрівання деревини до початку виділення летких речовин, за цей час із неї 

випаровується найбільша частка вологи (перша фаза закінчується за 

температури 180° С); друга фаза, яка закінчується за температури 295° С – суха 

перегонка. Ця температура визначається бажаним складом продуктів сухої 

перегонки з мінімальним вмістом канцерогенних речовин та необхідністю 

виключення спалахування деревини під час потрапляння в апарат 

атмосферного повітря. 

На вибір максимальної температури сухої перегонки впливає й поведінка 

вільного водню. Його наявність часто призводить до локальних вибухів різної 

потужності. Горіння суміші водню з киснем повітря за атмосферного тиску 

починається за температури 400° С. Наявність каталізаторів, до яких належать 

усі тверді тіла, головним чином метали, помітно знижує цю температуру. 

Спалахування вільного водню за температури 20° С та атмосферного тиску 

можливе в разі концентрації його від 4 до 75%, причому з підвищенням 

температури суміші розширюються межі спалахування, що необхідно 

враховувати під час проектування та експлуатації димогенераторів. 

Горючі гази, що утворюються в разі повної газифікації деревини, містять 

від 10 до 17% вільного водню. Димоповітряна суміш містить його приблизно у 

два рази менше. Обмеження верхньої межі температури димоутворення 

продиктоване ще й необхідністю виключити виділення дьогтю та смоли, яке 

починається за температури 350° С. 

Якщо в зону димогенерації надходить достатня кількість свіжого повітря, то 

нагріта до 295° С деревина легко спалахує. Отже, якщо теплота для сухої перегонки 

отримується за рахунок згоряння частини димоутворювального палива, то повітря 

повинно подаватися в кількості, необхідній для спалювання тільки цієї частини 

палива. З метою виключення можливості спалахування вільного водню свіже 
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повітря подають у місце відведення диму від гарячого залишку. 

 

Залишок від сухої перегонки за температури понад 300° С, що 

отримується в разі правильного перебігу процесу, в основному складається зі 

смолистих речовин та вугілля, причому частка залишку залежно від початкової 

вологості та глибини відгону летких речовин становить мінімум 15…20% та 

максимум 20…25% завантажувальної маси деревини. Складовими залишку є 

горючі речовини тирси. Якщо ККД топки дорівнює 0,7, залишок від сухої 

перегонки 1 кг тирси може дати під час спалювання 1760…2510 кДж теплоти. 

Ця кількість теплоти перевищує її витрату на підігрівання деревини під час 

сушіння та сухої перегонки і, відповідно, у разі правильної організації процесу 

буде достатньою для його здійснення, а підведення зовнішньої теплоти є 

необхідним тільки на початковій стадії. 

Залишок після сухої перегонки необхідно спрямовувати в окрему зону 

або топку для повного спалювання з використанням отриманої теплоти для 

підігрівання свіжої деревини; продукти повного згоряння залишку слід 

відводити в атмосферу.  

Дим, отриманий від сухої перегонки деревини, слід охолоджувати, 

змішуючи зі свіжим повітрям до температури суміші, що подається в 

технологічний апарат. Повітря подають за допомогою природної або штучної 

тяги; температуру регулюють зміною кількості повітря, що подається до 

робочої зони, або за допомогою води, яку розбризкують над тирсою або 

подають до резервуара, змонтованого на кришці генератора. 

Дим, що надходить до технологічних апаратів, не повинен містити 

продуктів повного спалювання деревини, канцерогенних та смолистих речовин, 

дьогтю, золи. Для очищення диму від механічних та небажаних хімічних 

домішок використовуються фільтри, уловлювачі. Найефективнішими є фільтри 

механічні та адсорбційні. Мокрі фільтри виділяють із диму низку фракцій, 

необхідних для копчення, тому їх не рекомендують до використання. 
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Крім обробки димоповітряною сумішшю, копчення може здійснюватися 

шляхом нанесення на поверхню продукту тонкого шару коптильної рідини, що 

отримують із продуктів неповного спалювання деревини або суміші 

синтетичних компонентів. 

 

6.2. Класифікація димогенераторів 

 

Димогенератори поділяються на такі групи: із самопідігріванням за 

рахунок спалювання деревини або тирси; газовим підігріванням; 

електропідігріванням; фрикційні; із димогенерацією в потоці гарячого повітря 

або перегрітої пари. Найпоширенішою є перша група генераторів, бо вони 

прості за конструкцією та в обслуговуванні, універсальні, мають різну 

продуктивність. Однак вони менш економічні, ніж димогенератори з газовим 

підігріванням;  їх роботу складніше механізувати та автоматизувати. 

Димогенератори можуть бути періодичної та безперервної дії, із 

загальним або окремим відведенням коптильного диму та продуктів повного 

спалювання палива; виносними або розміщуватися під робочою частиною 

димовикористовувального апарата. 

Димовиготовлення може бути локальним або централізованим. У 

першому випадку димогенератори обслуговують одну або декілька одночасно 

працюючих камер, у другому – декілька камер, які працюють у різних режимах 

або в різний час. Централізоване димовиготовлення дозволяє значною мірою 

поліпшити роботу технологічних установок, скоротити питомі витрати, 

механізувати подачу тирси та автоматизувати роботу. 

 

6.3. Димогенератори з самопідігріванням 

 

Димогенератор із самопідігріванням (рис. 6.1) має бункер 1 із 

перетрушувачем 2, призначений для завантаження тирси та спрямування її в 
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зону димогенерації. Днище 3 бункера є конічним та переходить у рукав 4, який 

служить дозатором тирси, що подається до робочої зони. У рукаві змонтовано 

решітку 5, над якою розміщено лопаті 6, які розрівнюють тирсу. У корпусі 7 є 

два отвори з кришками 8 та 9. Через перший за допомогою природної або 

штучної тяги підводиться свіже повітря, необхідне для повного спалювання 

частини палива та підтримування температури димогенерації, через другий – 

для охолодження гарячого диму до заданої температури. З боку відведення 

диму змонтовано фільтр 10 та вентилятор 11, який працює від електродвигуна 

12. Перетрушувач 2 приводиться в дію електродвигуном 13 через редуктор 14. 

У нижній частині димогенератора є зольник. Димогенератор обладнано 

приладами регулювання температури диму, кількості тирси, свіжого повітря, 

що подаються до апарата.  

 

 

 

 

6.4. Димогенератори з газовим підігріванням 

 

Димогенератори з газовим підігріванням є досить поширеними. 

Пояснюється це простотою їх конструкції, можливістю автоматизації процесу 

та відносно невеликою вартістю газу. Передача теплоти від продуктів згоряння газу 

Рисунок 6.1 – Димогенератор із самопідігріванням: 1 – бункер; 2 – перетрушувач; 
3 – днище; 4 – рукав; 5 – решітка; 6 – лопаті; 7 – корпус; 8, 9 – отвори; 10 – фільтр; 
11 – вентилятор; 12, 13 – електродвигун; 14 – редуктор 
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до димоутворювальної суміші палива здійснюється прямим контактом або через 

розподільну плиту. Є генератори із загальним та роздільним відведенням диму. 

Існує досить багато конструкцій газових димогенераторів, але більшість із 

них побудовані за принципом прямого контакту та із загальним відведенням диму. 

Димогенератор із газовим обігріванням та роздільним відведенням диму         

(рис. 6.2) складається з топки 1, виготовленої з шамотної цегли, у передній 

стінці 2 якої змонтовано пальник 3. Топка закінчується газоходом 4, з’єднаним 

із димовою трубою 5, установленою вздовж внутрішньої стінки апарата та 

призначеної для обігрівання повітря, що омиває продукт. Топка згори закрита 

чавунною плитою товщиною 10 мм, на яку подають тирсу. Така конструкція 

забезпечує повне використання теплоти, що виділяється під час згоряння газу, 

та роздільне відведення диму відповідно до санітарно-технічних вимог. 

 

 

 

Димовідвідні труби слід підібрати такі, щоб температура диму, що 

знижується, була не менше 200° С з метою виключення конденсації парів на 

внутрішніх стінках цих труб. 

У газовому димогенераторі виносного типу із загальним відведенням диму 

(рис. 6.3) процес відбувається таким чином. Тирса, що періодично подається в 

змонтований у корпусі 1 бункер 2, за допомогою перетрушувача 7 спрямовується 

в робочу зону; регулювання її кількості відбувається зміщенням заслінки 8 

відносно щілин у днищі бункера. У робочій зоні встановлено чавунну чашу 3 з 

колосниковою решіткою 4, лопаті 9, газовий пальник 10 та форсунку 11 з 

вентилем 12 для подачі гострої пари, що використовується для зволоження тирси, 

Рисунок 6.2 – Димогенератор із газовим підігріванням із роздільним відведенням 
диму: 1 – топка; 2 – передня стінка; 3 – пальник; 4 – газохід; 5 – димова труба 
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збивання полум’я, а також для розчинення смолистого осаду. Подавання свіжого 

повітря через патрубок 5 регулюється шибером 13, зблокованим з 

електромагнітом 14 та термометром 15, яким заміряється температура диму у 

відвідному патрубку, який сполучається зі всмоктувальною трубою вентилятора 6. 

Вентилятор змонтовано на стійці 16, що спирається на кришку 17 

корпусу 1. У всмоктувальній магістралі вентилятора знаходиться шибер, 

положення якого змінюється за допомогою ручки 18. Перетрушувач 7 та лопаті 

9, закріплені на валу 19, обертаються електродвигуном через передачі 20. 

Дверцята 21 використовуються для витягування зольника 22, труба 23 з 

оглядовим склом – для спостереження. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Таким чином, дим містить продукти повного згоряння газу та сухої 

перегонки димоутворювального палива; у ньому немає окремого подавання 

свіжого повітря для збивання температури диму, що залишає робочу зону, як це 

Рисунок 6.3 – Димогенератор із газовим підігріванням виносного типу: 1 – корпус;      
2 – бункер; 3 – чавунна чаша; 4 – колосникова решітка; 5 – патрубок; 6 – вентилятор; 
7 – перемішувач; 8 – заслінка; 9 – лопаті; 10 – газовий пальник; 11 – форсунка; 
12 – вентиль для подавання гострої пари; 13 – шибер; 14 – електромагніт; 15 – термометр; 
16 – стійка; 17 – кришка; 18 – ручка; 19 – вал; 20 – передача; 21 – дверцята; 22 – зольник; 
23 – труба з оглядовим склом 

20 
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передбачено в установках із самопідігріванням, та немає приладів для 

визначення та регулювання температури в зоні димогенерації. 

6.5. Димогенератори з електропідігріванням 

 

Димогенератори з електропідігріванням випускаються з нерухомою або 

коливальною плитою. Нерухомі плити споряджені обертальними, безперервно 

рухомими або коливальними скребками. Димогенератор з електропідігріванням 

(рис. 6.4) складається з циліндричного резервуара 4 з конічним дном 7 та 

перетрушувачем 6, під яким змонтовано дозувальний диск 3 з упорною плитою 

10 та електронагрівач 11 з обертовою лопаттю 1, яка скидає залишок у зольник 

12. Тирсу з бункера в зону генерації подає шнек 9, змонтований на валу 5. 

Повітря, необхідне для зниження температури отриманого диму, надходить 

через патрубок 2, а готовий дим залишає димогенератор через патрубок 8. 

Патрубок 2 закривається шибером, за допомогою якого регулюють кількість 

повітря та температуру суміші. У робочій частині передбачено трубу, яка подає 

воду для зволоження тирси. 

 

 

 
Рисунок 6.4 – Димогенератор з електропідігріванням: 1 – лопать; 

2, 8 – відповідно патрубки для подачі та відведення диму; 3 – дозувальний диск; 
4 – циліндричний резервуар; 5 – вал; 6 – перетрушувач; 7 – конічне дно; 9 – шнек; 
10 – упорна плита; 11 – електронагрівач; 12 – зольник 
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6.6. Фрикційні димогенератори 
 

Фрикційні димогенератори бувають дисковими або барабанними. 

Дисковий фрикційний димогенератор (рис. 6.5) складається з корпусу 9 з 

кареткою 6, яка спирається на брус 7, зафіксований на обертовому диску 8, 

який змонтовано на валу електродвигуна 10. Свіже повітря засмоктується через 

патрубок 1, омиває двигун та робочу зону, змішується з димом та через 

патрубок 2 виходить із димогенератора. На каретці 6 із роликами 4, що котяться 

рейками 5, установлюють вантажі, які забезпечують необхідний тиск бруса на 

диск. До каретки прикріплено трос 3, перекинутий через блоки та призначений 

для автоблокування. 

У барабанному димогенераторі (рис. 6.6) на обертовий барабан 1 

спирається брус 2, який притискається телескопічним гідродомкратом 3. За 

іншими характеристиками цей апарат подібний до дискових апаратів. 

                 

 Рисунок 6.6 – Барабаниий 
фрикційний димогенератор:  
1 – обертовий барабан; 2 – брус;      
3 – гідродомкрат 

Рисунок 6.5 – Дисковий 
фрикційний димогенератор:  
1, 2 – патрубки; 3 – трос; 4 – ролики;            
5 – рейки; 6 – каретка; 7 – брус;                      
8 – обертовий диск; 9 – корпус;  
10 – електродвигун 
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У дискових димогенераторах через різну (за радіусом) колову швидкість 

не можна досягти однакового прогрівання бруса й запобігти його 

розтріскуванню та зрізанню тирси. У барабанних приладах умови 

димоутворення за всією площею бруса однакові. 

 

6.7. Димогенератори з підігріванням гарячим повітрям 

 

У димогенераторах із підігріванням гарячим повітрям (рис. 6.7) суха 

перегонка відбувається в потоці гарячого повітря, у якому тирса зависає у 

повітрі (за принципом пневмотранспортування). Такі димогенератори 

складаються з реактора 3, до якого стиснутим повітрям дрібна тирса з 

вологістю не більше 20% подається із живильника 6. Свіже повітря 

нагнітається повітродувкою 1 через калорифер 2, де підігрівається до 

температури близько 400° С. Тривалість власне димогенерації становить 10 с. 

Очищення утвореної димоповітряної суміші здійснюється в сепараторі 5, при 

цьому відходи збираються у збірнику 4. 
 

 

 Рисунок 6.7 – Димогенератор із підігріванням гарячим повітрям: 
1 – повітродувка; 2 – калорифер; 3 – реактор; 4 – збірник відходів; 5 – сепаратор; 
6 – живильник 
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Цей спосіб є найінтенсивнішим; він забезпечує найповніше видалення 

летких компонентів із тирси, причому виключається перегрівання деревинної 

маси та її спалахування. Процес можна легко автоматизувати та механізувати. 

 

Контрольні запитання 
 

1. Назвіть основні вимоги до організації процесу димогенерації. 

2. Які групи речовин виділяються під час сухої перегонки деревини? 

3. Які бувають способи димогенерації? 

4. За якою схемою відбувається димогенерація? 

5. На які групи поділяють обладнання для димогенерації? 

6. Охарактеризуйте будову і принцип дії димогенераторів із 

самопідігріванням. 

7. Охарактеризуйте будову і принцип дії димогенераторів із газовим 

підігріванням. 

8. Опишіть будову і принцип дії димогенераторів з електропідігріванням. 

9. Назвіть особливості конструкції фрикційних димогенераторів? 

10. Назвіть особливості конструкції димогенераторів із підігріванням 

гарячим повітрям. 
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ЧАСТИНА 2 

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ 

ВИРОБНИЦТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

 

Розділ 7 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

ПАСТЕРИЗОВАНОГО МОЛОКА 

 

7.1. Характеристика сировини та продукції 

 

Молоко – біологічна рідина, яка має високу харчову цінність, імунологічні та 

бактерицидні властивості. Воно є складною полідисперсною системою, яка 

складається з дисперсійного середовища (води 83...89%) і розподілених у ньому 

сухих речовин (11...17%), що являють собою дисперсну фазу (близько 4% жиру; 

3,3% білка; 4,7% молочного цукру (лактози); 0,7% мінеральних солей, а також 

ферментів, вітамінів, газів тощо).  

Як сировину для виробництва пастеризованого молока використовують 

натуральне, відновлене, рекомбіноване молоко та його суміші. На вигляд і за 

консистенцією сортове молоко має бути однорідною рідиною без осаду та 

пластівців, білого або світло-кремового кольору; смак і запах чисті, без сторонніх 

запахів і присмаків, не властивих свіжому натуральному молоку.  

Пастеризованим питним молоком є нормалізоване за жиром молоко, 

оброблене за певних температурних режимів (пастеризація, стерилізація) і 

призначене для безпосереднього споживання. 

Залежно від вмісту жиру та режимів теплової обробки питне молоко 

виробляють із різною масовою часткою жиру (1,5; 2,5; 3,2; 3,5; 4,0; 6,0%) і 

нежирне. Кислотність пастеризованого молока з різним вмістом жиру має бути 

не більше 21º Т, а стерилізованого – не більше 20º Т. Температура пастеризованого 

молока під час випуску з підприємства становить (4+2)º С, стерилізованого –  

від 2 до 25º С. 
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Розширено асортимент молока, що випускається, з різними 

наповнювачами: кавою, какао, шоколадом тощо. Існує вітамінізоване 

пастеризоване молоко, збагачене як окремими вітамінами (бета-каротин, С), так 

і полівітамінними комплексами (A, D, Е, В1, В2, В6, В12, фолієва кислота, РР, С, 

пантотенова кислота) з лактозою. Виробляють також молоко, збагачене макро- та 

мікроелементами, наприклад кальцієм, фосфором, магнієм, залізом, цинком, йодом. 

 

7.2. Особливості технологічного процесу виробництва 

 

Технологічний процес виробництва пастеризованого молока складається з 

приймання, очищення, нормалізації, гомогенізації, пастеризації, охолоджування, 

фасування та зберігання. 

Приймання молока здійснюється відповідно до вимог стандарту на молоко 

натуральне коров’яче. Молоко має бути отримане від здорових тварин, 

відфільтроване та охолоджене не пізніше ніж через 2 години після доїння до 

температури не вище 6º С. 

Очищення проводиться з метою видалення механічних домішок і 

мікроорганізмів за допомогою фільтрів і відцентрових сепараторів-

молокоочисників. Відцентрове очищення молока здійснюється за температури 

35...45º С для ефективного осадження механічних домішок унаслідок збільшення 

швидкості руху частинок. 

Нормалізація є необхідною для регулювання складу сировини під час 

отримання готового продукту, що відповідає вимогам стандарту. За умов 

нормалізації початкового (незбираного) молока за жиром можуть бути два 

варіанти: жиру в незбираному молоці більше, ніж потрібно для виробництва, і жиру 

менше, ніж потрібно. У першому варіанті жир частково відбирають шляхом 

сепарації або до незбираного молока додають знежирене. У другому варіанті для 

підвищення жирності вихідного молока до нього додають вершки. Масу вершків і 

знежиреного молока, необхідних для додавання до вихідного молока, розраховують 
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за рівняннями матеріального балансу. Нормалізуючий компонент додають під час 

ретельного перемішування суміші в місткості. 

Гомогенізація – це обробка молока (вершків), що полягає в дробленні 

(диспергуванні) жирових кульок шляхом дії на молоко тиску 12,5...15,0 МПа (за 

температури 62...63º С). При цьому розміри жирових кульок молока зменшуються 

приблизно в 10 разів і дорівнюють 1,0 мкм, а швидкість спливання їх відповідно 

змешується приблизно в 100 разів. Тому за умов високої дисперсності жирових 

кульок гомогенізоване молоко практично не відстоюється. 

Пастеризація. Для пастеризації питного молока рекомендованою є 

температура 73...77º С із витримуванням 15...20 с, що забезпечує знищення всіх 

хвороботворних і небажаних мікроорганізмів. 

Охолоджування є необхідним для припинення розвитку патогенної 

мікрофлори та збереження якості молока. Розмноження більшості мікроорганізмів 

різко сповільнюється в разі охолодження молока нижче 10º С і майже повністю 

припиняється за температури 2...4º С. Оптимальні терміни зберігання молока, 

охолодженого до 4...6º С, становлять не більше 12 годин. У разі тривалішого 

зберігання молока в таких умовах виникають дефекти смаку та консистенції. 

Фасування, пакування та зберігання. В умовах малого та середнього 

виробництва пастеризоване молоко фасують у фляги або пакети з 

термозварювальних матеріалів за допомогою фасувальних машин із дозуванням 

за об’ємом. Потім готова продукція без затримок прямує в торговельну мережу, 

де має бути реалізована протягом доби. 

 

7.3. Організація та принципи функціонування комплексів 

технологічного обладнання 

 

Як правило, існуючі комплекси технологічного обладнання призначаються 

для виробництва не лише пастеризованого молока, але й різної молочної продукції 

(сиру, сметани, вершкового масла тощо). 
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Машинно-апаратурну схему комплексу технологічного обладнання ІПКС-0107 

продуктивністю до 10 000 л/доба наведено на рис. 7.1. 

Спочатку оцінюється якість молока та проводиться його приймання, у 

процесі якого воно перекачується відцентровим насосом 3 з автомобільної 

цистерни 1. Для визначення кількості молока використовують лічильник-

витратомір 2. Прийняте молоко проходить первинну обробку, під час якої спочатку 

очищується від механічних домішок у фільтрі 4 або сепараторі-молокоочиснику 5, 

а потім охолоджується до 4...6º С у пластинчастому охолоджувачі 6 і 

спрямовується в місткість 7 для сирого молока. Молоко температурою не вище 10º 

С допускається приймати без охолоджування. 

Молоко нормалізують змішуванням у місткості 12. Для цього до певної 

кількості незбираного молока, узятого з місткості 7, під час ретельного 

перемішування додають необхідну кількість знежиреного молока з місткості 11 

або вершків. Щоб запобігти відстоюванню жиру та утворенню в упаковках 

вершкової пробки, нормалізоване молоко підігрівають до 40...45º С, подають до 

сепаратора-вершковіддільника 10 та обов’язково гомогенізують у гомогенізаторі 9 

за температури 45...63º С і тиску 12,5...15 МПа. Потім молоко пастеризують за 

температури 76…78º С з витримуванням упродовж 15...20 с і охолоджують  

до 4...6º С з використанням пластинчастої пастеризаційно-охолоджувальної 

установки 8. 

Потім молоко за температури 4...6º С надходить у витратну місткість 

фасувальної машини 18. Пакети з молоком уручну викладаються оператором у 

пластмасові ящики 17 і направляються на реалізацію в торговельну мережу. 

Після приймання молока в молочних флягах 14, що надходить на 

підприємство за допомогою вантажних автомобілів 13, його виливають у 

приймальну місткість 15, звідки воно відцентровим насосом 3 перекачується через 

лічильник-витратомір 2 для первинного очищення. Фляги, що звільнилися, миють і 

пропарюють в апараті 16, після чого в них можна фасувати пастеризоване молоко. 
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Вершки

До 2 поз.

 

 

Рисунок 7.1 – Машинно-апаратурна схема комплексу технологічного обладнання ІПКС-0107 для виробництва 
пастеризованого молока: 1 – цистерна; 2 – лічильник-витратомір; 3 – відцентровий насос; 4 – фільтр; 5 – сепаратор-
молокоочисник; 6 – пластинчастий охолоджувач; 7 – місткість для сирого молока; 8 – пастеризаційно-охолоджувальна установка;  
9 – гомогенізатор; 10 – сепаратор-вершковіддільник; 11 – місткість для знежиреного молока; 12 – місткість для нормалізації молока;  
13 – вантажний автомобіль; 14 – молочні фляги; 15 – приймальна місткість; 16 – апарат для пропарювання фляг; 17 – пластмасові 
ящики; 18 – фасувальна машина 

 

 

9
1
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До складу пастеризаційно-охолоджувальної установки (рис. 7.2) входять 

зрівняльний бак 1 із клапанно-поплавковим регулятором рівня 2, відцентровий 

насос 3 для молока, пластинчастий апарат 5, сепаратор-молокоочисник 6, 

витримувач 7, поворотний клапан 15, відцентровий насос для гарячої води 16, 

пароконтактний нагрівач 21 для нагрівання води та пульт керування. 

 

 

 

Рисунок 7.2 – Принципова схема пастеризаційно-охолоджувальної установки для 
питного молока: 1 – зрівняльний бак; 2 – поплавковий регулятор рівня;  
3 – відцентровий насос для молока; 4 – ротаметричний регулятор; 5 – пластинчастий 
апарат; 6 – сепаратор-молокоочисник; 7 – витримувач; 8, 12 – датчики температури;  
9, 10, 13, 14, 20, 22, 23 – манометри; 11 – вентиль для регулювання подачі розсолу;  
15 – поворотний клапан; 16 – відцентровий насос для гарячої води; 17 – бачок-
акумулятор; 18, 19 – регулювальні клапани подачі пари; 21 – пароконтактний нагрівач 

 

Зрівняльний бак 1 являє собою місткість із нержавіючої сталі 

циліндричної форми з кришкою. На бічній поверхні є два патрубки, один із 

яких призначається для введення сирого молока в зрівняльний бак, а іншій – 

для недопастеризованого молока. В отворі для введення сирого молока 

встановлено клапан, з’єднаний за допомогою важеля з поплавком 2. Залежно 

від рівня молока в зрівняльному баку поплавок діє на клапан, що відчиняє або 

зачиняє вхід для сирого молока. 

Відцентровий насос 3 призначений для забирання молока зі зрівняльного 

бака 1 та подачі його до пластинчастого апарата 5. Пластинчастий апарат є 
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основною частиною установки. Важливою перевагою вважається те, що він має 

теплообмінну поверхню, що складається з окремих з’єднаних елементів, які 

легко розбираються. 

Молоко подається до зрівняльного бака 1, під час роботи установки 

постійний рівень у якому підтримується поплавковим регулятором 2, що сприяє 

стабільній роботі відцентрового насоса 3 та запобігає переливанню молока з 

бака. Далі молоко відцентровим насосом 3 нагнітається до секції Ι (рекуперації) 

пластинчастого апарата 5. Між відцентровим насосом та пластинчастим 

апаратом установлено ротаметричний регулятор 4, що забезпечує постійну 

продуктивність установки. У секції Ι (рекуперації) молоко нагрівається до 

40…45º С та надходить до сепаратора-молокоочисника 6 для очищення. Після 

очищення молоко нагрівається до температури 65…70º С у секції рекуперації 

(ΙΙ), по внутрішньому каналу перетікає до секції пастеризації (ΙΙΙ), де 

нагрівається до 76…80º С. Після секції пастеризації молоко витримується у 

витримувачі 7 та повертається до пластинчастого апарата 5, де попередньо 

охолоджується в Ι і ΙΙ секціях рекуперації та остаточно до кінцевої 

температури – у секціях водяного (ΙV) та розсільного (V) охолодження. 

На виході з апарата встановлено поворотний клапан 15, що регулює 

напрям потоку пастеризованого охолодженого молока до фасувальних 

автоматів або в зрівняльний бак 1 для повторної пастеризації в разі порушення 

режиму пастеризації. 

Гаряча вода для нагрівання молока подається до секції пастеризації 

насосом 16. Із цієї секції охолоджена вода повертається в бачок-акумулятор 17. 

Вода нагрівається до температури 78…82º С парою в пароконтактному 

нагрівачі 21. 

На виході пастеризованого молока із секції пастеризації встановлений 

датчик температури 8, з’єднаний з автоматичною системою регулювання 

температури пастеризації за допомогою клапана для повернення молока на 

повторну пастеризацію. 
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Комплекс технологічного обладнання ІПКС-0123 (рис. 7.3) призначений для 

відновлення молока із сухого для його використання у виробництві 

пастеризованого молока. 

 

Молоко у виробництво

Вода

Сухе
молоко

 

Рисунок 7.3 – Машинно-апаратурна схема комплексу технологічного обладнання 
ІПКС-0123 для виробництва відновленого молока: 1 – ванна тривалої пастеризації; 
2 – лічильник-витратомір; 3 – гомогенізатор; 4 – резервуар-охолоджувач 

 

Комплекс складається з ванни тривалої пастеризації 1, лічильника-

витратоміра 2, гомогенізатора 3 і резервуара-охолоджувача 4. У ванну тривалої 

пастеризації 1, з підігрітою до температури 38...42º С водою додають сухе молоко 

кількістю, що відповідає стандарту на певний вид молока, що випускається. 

Кількість води, що вливається до ванни 1, визначають за допомогою лічильника-

витратоміра 2. Після цього отриману суміш гомогенізують у гомогенізаторі 3 і 

направляють у резервуар-охолоджувач 4, де витримують за температури 5...8º С 

для набухання білків і досягнення необхідної густини відновленого молока. 

Комплекс технологічного обладнання ІПКС-0143 (рис. 7.4) призначено для 

приймання, механічного очищення, охолодження та резервування молока в 

умовах приймального пункту. Він складається з ванни 3, відцентрового насоса 4, 

фільтра 5, резервуара-охолоджувача 6 і вагів для молока 2. 

Сире молоко з автомобільних цистерн 1 надходить у приймальні ванни, 

установлені на вагах 2 (межі зважування 25...500 кг), зважується та направляється 

у ванну 3 для нетривалого зберігання. 
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Охолоджене молоко у виробництво
 

Рисунок 7.4 – Машинно-апаратурна схема комплексу технологічного обладнання 
ІПКС-0143 для приймання та первинної обробки молока: 1 – автомобільна цистерна; 2 – ваги;  
3 – ванна;  4 – відцентровий насос; 5 – дисковий фільтр; 6 – резервуар-охолоджувач 

 

Потім із ванни 3 сире молоко відцентровим насосом 4 подається в 

дисковий фільтр 5 для механічного очищення, після чого надходить у резервуар-

охолоджувач 6, у якому охолоджується до 2...6º С і в разі необхідності 

направляється на подальшу переробку. 

 

7.4. Провідне технологічне обладнання комплексів  

 

Автомобільна цистерна-причіп Р9-ОТВ-1,0 (рис. 7.5) призначена для 

транспортування молока в приймальні пункти або пункти вуличної торгівлі. 

Цистерну виготовлено з листового алюмінію, вона має одну секцію еліптичної 

форми. Зовнішня поверхня секції покрита теплоізоляційним матеріалом з 

кожухом 3 з тонкого сталевого листа. 

 

Рисунок 7.5 – Автомобільна цистерна-причіп Р9-ОТВ-1,0: 1 – кришка; 2 – тент; 
3 – кожух; 4 – хомути; 5 – упори 
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До шасі секція кріпиться хомутами 4 зі стяжними болтами. Цистерну 

оснащено упорами 5, тентом 2 і мішалкою з ручним приводом для 

перемішування молока під час продажу. У верхній центральній частині 

розташовано люк із відкидною кришкою, у бічній – кришку 1, що забезпечує 

доступ до кулькового крана. 

Місткість ОМГ-25 для зберігання молока (рис. 7.6), призначена для 

накопичення та тривалого зберігання молока, являє собою алюмінієвий  

корпус 7, вкритий теплоізоляційним матеріалом 6 і захищений сталевим 

кожухом 5. Місткість оснащена регульованими за висотою опорами 1, 

штуцером 2 для відведення молока, термометром 3, оглядовими вікнами 4 і 

люком 8 для обслуговування апарата. Щоб уникнути відстоювання молока, 

усередині місткості є відцентровий насос і ежектор для його перемішування. 

Мийні розчини подаються через установлені у верхній частині місткості реактивні 

голівки, що обертаються у двох площинах. 

 

 

 

Рисунок 7.6 – Місткість ОМГ-25: 1 – опори; 2 – штуцер; 3 – термометр; 4 – оглядові 
вікна; 5 – сталевий кожух; 6 – теплоізоляційний матеріал; 7 – алюмінієвий корпус; 8 – люк 
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Резервуар РМВЦ-2 (рис. 7.7) призначається для зберігання молока за 

температури 4…6º С. Він складається з вертикально розміщеної алюмінієвої 

циліндричної робочої посудини 7 із двома сферичними днищами – верхнім 

опуклим та нижнім увігнутим, яку змонтовано на підставках 15. Резервуар 

покритий термоізоляцією 8 із захисним кожухом 10. На бічній поверхні  

розташовано люк 12, на кришці якого закріплена мішалка 3 з приводом, що 

складається з електродвигуна 1 та редуктора 2.  

Резервуар має оглядове вікно зі світильником 6, термометр 11, кран 

відбору проб 13, трубу 5 для наповнення резервуара молоком, зливний кран 14 

для випускання молока, рівнемір 9, мийний пристрій 4. Мішалка забезпечує 

інтенсивне перемішування молока з рівномірним розподілом жиру за всім 

об’ємом. 

 

 

 

Рисунок 7.7 – Резервуар РМВЦ-2: 1 – електродвигун; 2 – редуктор; 3 – мішалка;  
4 – мийний пристрій; 5 – труба для наповнення; 6 – світильник; 7 – робоча посудина; 
8 – термоізоляція; 9 – рівнемір; 10 – кожух; 11 – термометр; 12 – кришка люка;  
13 – кран відбору проб; 14 – зливний кран; 15 – підставки 

 

 



 

 98 

Ванну П-785 (рис. 7.8, а) застосовують для приймання, фільтрації та 

охолодження молока до 5…6º С. Ванна складається з двох основних частин – 

фреонового холодильного агрегату 1 та власне ванни 6 з мішалкою 5. Ванну 

встановлюють на шести регульованих за висотою ніжках. 

 

 

 

Рисунок 7.8 – Обладнання для приймання, охолодження та зберігання молока: 
а – ванна П-785: 1 – холодильний агрегат; 2 – кришка; 3 – привід мішалки;  
4 – термоізоляція; 5 – мішалка; 6 – робоча ванна; 7 – кран зливний; 8 – випарник 
трубчастий ребристий; 9 – корпус; б – установка АХУ-1000: 1 – ресивер холодильного 
агрегату; 2 – компресор; 3 – конденсатор; 4 – теплообмінник; 5 – фільтр-висушувач;  
6 – трійник; 7 – привід мішалки; 8 – робоча ванна; 9 – кран зливний 

а 

б 
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Робочу ванну 6 прямокутної форми зварної конструкції виготовляють із 

листового алюмінію. Її днище зроблено з нахилом убік зливного крана 7. У 

верхній частині ванни закріплена перемичка, на якій змонтована спеціальна 

дволопатева мішалка 5 із приводом 3, що складається з редуктора й 

електродвигуна. Ванна має дві знімні кришки 2 з отворами для установлення 

сітчастих фільтрів. У її середині розміщено термобалон електроконтактного 

термометра ЕКТ, що показує температуру молока, та мірну лінійку, пропущену 

крізь отвір у перемичці, для визначення його кількості. 

Ванна має зовнішній зварний корпус із термоізоляцією 4, покритою 

захисним кожухом із листової вуглецевої сталі. На днищі закріплено  

випарники 8, з’єднані з компресорним агрегатом сполучними трубками.  

У просторі між робочою ванною 5 та корпусом 9 угорі закріплено оцинковані 

труби-зрошувачі, з’єднані гумовим шлангом із насосом, що подає холодну 

воду. Вода крізь дрібні отвори в трубах зрошувача потрапляє на стінку робочої 

ванни та стікає по ній тонким шаром.  

Компресор, насос із електродвигуном та шафа керування становлять 

холодильну частину. Холодильний агрегат установлюють на пружинних 

віброізоляторах із метою попередження передачі коливань робочій ванні. 

Трубопровід водяного насоса оснащений триходовим краном, що 

дозволяє подавати до зрошувача крижану воду без використання холодильного 

агрегату. Подачу води, що пропускається через фільтр у зрошувач, регулюють 

вентилем. Молоко або мийні засоби зливають через випускний патрубок, 

оснащений заглушкою. 

Ванна працює таким способом. Вмикають холодильний агрегат 1 та 

охолоджують воду. На трубах випарника 8, зануреного у воду, намерзає лід 

завтовшки до 10 мм. Під час охолодження води до 1…2º С компресор 

автоматично вимикається, ванна наповняється молоком через сітчасте сито. 

Молоко, що подається, тонким шаром розподіляється по охолодженій стінці 

робочої ванни 6. Насос подає холодну воду в зрошувач, яка, стікаючи тонким 
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шаром зовнішньою поверхнею робочої ванни, охолоджує молоко. Під час 

охолодження молоко перемішується. Через три години воно охолоджується до 

заданої температури, після чого за допомогою електроконтактного термометра 

автоматично вимикається водяний насос та привід мішалки 3. За 20 хв до 

зливання молоко інтенсивно перемішують, а потім відсмоктують насосом. 

Автоматизована холодильна установка АХУ-1000 (рис. 7.8, б) призначена 

для первинної обробки молока, фільтрації, охолодження до 4º С та зберігання. В 

установку входять дві робочі ванни 8 із трубчастими випарниками, компресорний 

агрегат 2, система трубопроводів та засоби автоматизації. 

Робочу циліндричну ванну 8 зварної конструкції зроблено з листової 

нержавіючої сталі. Її днище має нахил убік патрубка зливного крана 9. Зверху 

ванна закривається кришкою, оснащеною лійкою з козирком та фільтром. Збоку 

на ванні закріплений привід мішалки 7. Усередині ванни розміщена трубка для 

термобалона та трубчастий випарник. Ванна покрита термоізоляцією, 

укладеною в кожух. 

Ванни встановлюють безпосередньо на підлогу виробничого приміщення. 

Автоматичний запуск та зупинення електродвигунів мішалок здійснюється 

одночасно з вмиканням та вимиканням компресора. Молоко охолоджується так 

само, як і у ваннах П-785. 

Сепаратор «Самур-600» (рис. 7.9) призначений для розділення теплого 

незбираного молока на вершки та знежирене молоко з одночасним очищенням 

їх від забруднень. Він складається зі станини 1 з комбінованим приводом 2, 

кожуха 4, приймально-відвідного пристрою 5 і циклона 3. Машина працює як у 

ручному, так і в автоматичному режимі. 

Підігріте до температури 45º С незбиране молоко подається через 

поплавкову камеру приймально-відвідного пристрою 5 у швидкообертовий 

тарілчастий барабан, закритий кожухом 4, розподіляється між тарілками й під 

дією відцентрової сили розділяється під час ламінарного режиму руху на дві 

фракції: вершки та знежирене молоко. 
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Рисунок 7.9 – Сепаратор «Самур-600»: 1 – станина; 2 – комбінований привід; 
3 – циклон; 4 – кожух; 5 – приймально-відвідний пристрій  
 

Вивантаження осаду здійснюється вручну після зупинки барабана 

сепаратора, який промивають від шламу щогодини. 

Ванни тривалої пастеризації з теплообмінною сорочкою застосовують 

для тривалої пастеризації молока та його заквашування під час виробництва 

кисломолочних продуктів (кефіру, кисляку та ін.), для дозрівання вершків. Ці 

ванни прості за конструкцією, обслуговування їх нескладне; щоб підготувати 

апарат до роботи, потрібно мало часу. Крім того, їх установлюють 

безпосередньо на підлозі без фундаменту. Випускають три типи ванн тривалої 

пастеризації: два – циліндричної форми вертикального типу з пропелерною 

мішалкою (ВДП-300 та ВДП-600), що мають майже однакову конструкцію, та 

один – ВДП-1000 із горизонтально розташованою робочою ванною та 

трубчастою хиткою мішалкою. 

Ванни ВДП-300 та ВДП-600 (рис. 7.10) мають подібну конструкцію. 

Робочу внутрішню ванну 1 циліндричної форми виготовляють із нержавіючої 
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Рисунок 7.10 – Ванна ВДП-600: 1 – внутрішня робоча ванна; 2 – кожух 
зовнішньої ванни; 3 – пропелерна мішалка; 4 – переливний патрубок; 5 – кронштейн; 
6 – електродвигун; 7 – черв’ячний редуктор; 8 – кришка ванни; 9 – кільцева оправа;  
10 – ніжка ванни; 11 – зливний кран; 12 – термометр; 13 – зовнішня обичайка 

 

сталі марки Х18Н9Т. Приварене днище, злегка увігнуте всередину, має нахил 

убік зливного крана. Зовні вона оточена циліндричною обичайкою, простір між 

ними служить сорочкою для пароводяного обігрівання. На певній відстані від 

обичайки 13 розташовано кожух 2 зварної конструкції з тонколистової 

вуглецевої сталі. Повітряний прошарок між кожухом та обичайкою виконує 

функцію термоізоляції. На верхньому бортовому кільці ванни кріпиться кришка 

8, одна половина якої закріплена шарнірно та може підніматися. На нерухомій 

частині кришки розміщений термометр 12 для контролю температури молока 
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або вершків та патрубок для наповнення ванни продуктом. Днище оснащене 

трьома регульованими за висотою ніжками 10. На кронштейні 5 установлені 

електродвигун 6 та черв’ячний редуктор 7 пропелерної мішалки 3, 

розташованої всередині робочої ванни.Вода в сорочці нагрівається парою, що 

надходить знизу через безшумний пароструминний нагрівач. Надлишок гарячої 

води виливається із сорочки через патрубок 4 та відвідну трубу. Після 

наповнення ванни молоком або іншим молочним продуктом вмикають 

мішалку, впускають воду та подають пару. Температуру води контролюють 

технічним термометром. 

Нагрітий до температури пастеризації продукт витримують протягом 

близько 30 хв. У цей період витрати пари знижують, наприкінці витримування 

перекривають вентиль, вимикають привід мішалки, ванну звільняють від 

готового продукту. Потім її миють, наповнюють продуктом, та робочий цикл 

знову повторюється. 

Для охолодження продукту в теплообмінну сорочку подають холодну 

воду, що омиває днище та бічну поверхню робочої ванни. Відпрацьована вода 

виходить через відвідну трубу. 

Ванна ВДП-1000 (рис. 7.11) відрізняється від розглянутих вище 

різновидів, які мають горизонтальне розташування робочої ванни, наявністю 

трубчастих хитких мішалок та інтенсивнішим процесом пастеризації в 

результаті кращого перемішування продукту та більшої питомої поверхні 

нагрівання. Крім того, обслуговування цих ванн унаслідок меншої висоти є 

зручнішим. 

Робоча ванна 1 зварної конструкції з листової нержавіючої сталі марки 

Х18Н9Т завтовшки 2 мм являє собою двостінну посудину прямокутної форми з 

добре заокругленими кутами та днищем. Ванна оточена зварним кожухом із 

листової вуглецевої сталі. Для кращого стікання готового продукту днище 2 

ванни має нахил убік зливного крана 14. Ванна оснащена трьома шарнірно 

закріпленими прямокутними кришками, виготовленими із нержавіючої сталі. 
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Рисунок 7.11 – Ванна ВДП-1000: 1 – внутрішня робоча ванна; 2 – днище кожуха; 
3 – циркуляційний насос; 4, 6 – кривошипні механізми; 5, 9 – тяги; 7 – пари шестерень; 
8 – валик; 10 – дистанційний контрольний термометр; 11 – електродвигун насоса;  
12 – трубопровід гарячої води; 13 – змішувач; 14 – зливний кран; 15 – ніжка ванни; 16 – 
мішалка; 17 – кришки; 18 – патрубок для подачі молока; 19 – електродвигун мішалок; 
20 – черв’ячний редуктор 
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Простір між робочою ванною та кожухом є сорочкою, що обігрівається 

гарячою водою. Вода нагрівається парою, що надходить у спеціальний 

змішувач. Нагріта вода направляється в барботер, розташований угорі сорочки. 

Автоматичний регулятор регулює температуру гарячої води, одержуючи 

імпульс від дистанційного термометра 10. Відпрацьована вода циркуляційним 

насосом 3 спрямовується назад у змішувач, підігрівається парою та знову 

надходить у барботер. 

Усередині робочої ванни розміщені чотири мішалки 16, що попарно 

хитаються в протилежні боки. Це створює сприятливі умови для теплопередачі 

та кращого нагрівання продукту. Рух мішалок здійснюється від приводу, що 

складається з електродвигуна 19, черв’ячного двоступінчастого редуктора 20 та 

кривошипного механізму із системою тяг. 

Ванну встановлюють на підлозі виробничого приміщення на чотирьох 

регульованих за висотою ніжках 15. Контроль температури пастеризації молочного 

продукту здійснюється дистанційним термометром зі звуковою сигналізацією. 

Ванну заповнюють продуктом через патрубки діаметром 50 мм, 

розташовані на крайніх кришках. Під час наповнення ванни середня кришка 

повинна бути відкрита. Після нагрівання продукту до температури пастеризації 

автоматично вмикається звукова сигналізація та настає період витримування 

тривалістю 30 хв. У цей час вимикають систему підігрівання та циркуляційний 

насос. Після закінчення витримування готовий продукт випускають із ванни 

через зливний кран 14. Потім ванну ополіскують водою та робочий процес 

знову повторюється. 

У ванні можна також охолоджувати продукт крижаною водою, що 

подається в міжстінний простір трубопроводом, обладнаним вентилем. Рівень 

води залежить від висоти розташування переливної труби. Крижана вода з 

міжстінного простору насосом подається в спеціальний трубчастий пристрій із 

дрібними отворами. Із цих отворів вода надходить на зовнішню поверхню 

робочої ванни та охолоджує молоко. Відпрацьована вода стікає вниз та через 

переливну трубу видаляється.  
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Ванна пастеризаційна ІПКС-072-02 (рис. 7.12), призначена для теплової 

обробки (нагрівання, пастеризації, охолоджування) і міжопераційного зберігання 

молока, вершків та інших рідких молочних продуктів, складається з ванни 7, 

приводу 5 з мішалкою 4 і блока управління 6. Ванна 7 є циліндричною посудиною 

з трьома стінками, установленою на чотирьох регульованих опорах 8. Ванна 7 

оснащена водяною сорочкою 3 для підігрівання та охолодження стінок 

внутрішньої посудини, для заповнення якої використовується вентиль. 

 

Рисунок 7.12 – Ванна 
пастеризаційна ІПКС-072-02: 1 – 
тепло-ізоляційний матеріал; 2 – тени;  
3 – водяна сорочка; 4 – мішалка;  
5 – електропривід; 6 – блок 
управління; 7 – ванна; 8 – регульовані 
опори 

Простір між середньою стінкою та 

облицювальним кожухом заповнено 

теплоізоляційним матеріалом 1. 

Нагрівання води в просторі між стінами 

здійснюється тенами 2, які закриті 

кожухом і кришкою. Управління 

роботою ванни здійснюється блоком 

управління 6, установленим на стійці. 

Мішалка 4 рухається за допомогою 

електроприводу 5. Ванна 7 заповнюється 

продуктом, після чого на блоці 

управління задається необхідний 

температурний режим, який 

підтримується автоматично. 

Для теплової обробки молока й 

інших рідких молочних продуктів 

широко застосовують спеціальні 

універсальні танки, оснащені пристроями 

для нагрівання й охолодження продукту, 

а також мішалками. Перевага танків 

порівняно з ваннами ВДП полягає в 

кращих санітарно-гігієнічних умовах 

здійснення процесу, оскільки вони мають 
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закриту конструкцію. Це дозволяє застосовувати вакуум-компресійну систему 

для наповнення танків продуктом. 

Універсальні танки ТУМ-1200 (рис. 7.13) можна застосовувати для 

охолодження молока та вершків; пастеризації вершків і витримування їх при 

заданій температурі під час підготування до сколочування. Їх можна 

використовувати для зберігання молока й інших молочних продуктів за 

температури 5…6º С. 

 

 
 

Рисунок 7.13 – Універсальний танк ТУМ-1200: 1 – робоча ванна; 2 – корпус;  
3 – кожух; 4 – кришки; 5 – мішалка активатора; 6 – електродвигун активатора;  
7 – насос для води; 8 – ніжки; 9 – змійовик; 10 – кран випускний; 11 – датчик 
дистанційного термометра 
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Танк складається з циліндричної вертикальної робочої ванни зварної 

конструкції, виготовленої з листової нержавіючої сталі (або з харчового 

алюмінію). Для кращого стікання продукту та мийних засобів днище ванни має 

нахил 2º убік випускного крана 10. Зверху ванна оснащена двома шарнірно 

закріпленими кришками 4. У днищі ванни розташовано мішалку 5 активатора 

(пристрій для посилення перемішування), з’єднану безпосередньо з валом 

електродвигуна 6, закріпленого на танку. Ванну наповнюють продуктом через 

прохідний верхній кран. Поплавковий пристрій запобігає переповненню ванни 

шляхом автоматичного вимикання приводу насоса, що нагнітає продукт у 

робочу ванну. Датчик 11 дистанційного термометра, занурений у шар продукту, 

забезпечує якісне вимірювання температури молока, що обробляється, або 

іншого продукту. Проміжок між ванною та циліндричним зварним сталевим 

корпусом 2 служить водяною сорочкою, у якій розміщено водогін – трубу для 

інтенсивної циркуляції тепло- або холодоагенту. Корпус оснащений захисним 

кожухом 3, а повітряний простір між ними виконує роль термоізоляції, що 

зберігає зовнішню обшивку від нагрівання або охолодження. 

Воду в сорочці охолоджують розсолом, що надходить у трубчастий 

змійовик 9, установлений між днищами танка та ванни. Наявність переливної 

труби виключає можливість утворення тиску в сорочці. Для нагрівання води в 

сорочці, коли це потрібно за технологічним процесом, передбачено паровий 

барботер. Під днищем установлено відцентровий насос 7, нагнітальна сторона 

якого з’єднана з водогоном. Усмоктувальна сторона насоса з’єднана окремо з 

холодною та гарячою водою. 

Танк розміщається на підлозі, без фундаменту, на чотирьох регульованих 

за висотою ніжках 8. Щит керування з пусковими кнопками та дистанційним 

термометром установлюють біля танка. 

Для роботи танка спочатку заповнюють сорочку водою до її появи з 

переливної труби, подають пару в барботер та нагрівають воду в сорочці до 

90…95º С. Після цього наповнюють ванну продуктом та вмикають водяний 

насос. Потім наповнюють ванну продуктом наполовину, вмикають активатор 



 

 109 

для енергійного перемішування продукту та закінчують наповнення ванни. Далі 

продукт нагрівають до заданої температури. 

Для охолодження продукту припиняють подачу пари та проточною 

водою витискають гарячу воду із сорочки. Потім вмикають водяний насос та 

охолоджують продукт до 15…18º С. Для охолодження продукту до нижчих 

температур (до 5…6º С) воду вимикають та подають розсіл у змійовик. За 

допомогою розсолу знижують температуру води в сорочці до 1º С. Потім 

вмикають активатор та водогін, що енергійно перемішують продукт та 

холодоносій, інтенсифікують охолодження продукту. Під час зберігання 

продукту в танку, коли підтримується температура в межах 5…6º С, активатор 

та водогін вмикають періодично через годину. 

Установка ПФ-М (рис. 7.14), призначена для стерилізації молочних фляг 

парою перед фасуванням у них молока та інших молочних продуктів, 

складається з чаші 3, станини 2, розподільника 1, дерев’яної підставки 4 і 

важеля 5 для відкривання-закривання парового вентиля. 

 

 

Рисунок 7.14 – Установка ПФ-М: 1 – розподільник; 2 – станина; 3 – чаша;  
4 – дерев’яна підставка; 5 – важіль 

 

Перевернута догори днищем молочна фляга встановлюється оператором на 

дерев’яну підставку 4, нерухомо закріплену всередині чаші 3. Потім за 

допомогою важеля 5 відкривається вентиль для подачі пари, яка через трубку з 
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отвором, що звужується, та розподільник 1 подається всередину. Конденсат із 

днища чаші 3 періодично видаляється за допомогою крана. 

 

Рисунок 7.15 – Установка КРУІФ:  

1 – циліндр; 2 – наповнювальний 

пристрій; 3 – пристрій для встановлення 

тари; 4 – опори; 5 – стійка  

           Установка КРУІФ (рис. 7.15), 

призначена для фасування молочних 

продуктів у тару з картону типу «Пюр-

Пак» або «Тетра-Рекс», складається з 

мірного циліндра 1 місткістю 0,25,  

0,5 або 1 л залежно від виду 

використовуваної тари, підпружиненого 

наповню вального пристрою 2, пристрою 

3 для встановлення тари та регульованих 

за висотою опор 4. Циліндр 1 нерухомо 

встановлено на кутовому кронштейні, 

закріпленому на стійці 5. 

Під час роботи оператор уручну 

встановлює заздалегідь виготовлену тару з 

ламінованого картону в пристрій 3 

безпосередньо під наливним пристроєм 2 

і здійснює фасування.  

Потім оператор видаляє наповнену тару та передає її на позицію 

заварювання верхнього шва тари, після чого цикл роботи повторюється. 

 

Контрольні запитання  

 

1. Охарактеризуйте властивості сировини для виробництва пастеризованого 

молока та готової продукції. 

2. У чому полягають особливості технологічного процесу виробництва 

пастеризованого молока? 

3. Що входить до складу комплексу технологічного обладнання ІПКС-0107 і 

який принцип його функціонування? 
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4. Що входить до складу пастеризаційно-охолоджувальної установки і який 

принцип її функціонування? 

5. Що входить до складу комплексу технологічного обладнання ІПКС-0123 і 

який принцип його функціонування? 

6. Що входить до складу комплексу технологічного обладнання ІПКС-0143 і 

який принцип його функціонування? 

7. Яка будова і принцип функціонування автомобільної цистерни-причепа  

Р9-ОТВ-1,0?  

8. Яка будова і принцип функціонування місткості ОМГ-25 для зберігання 

молока? 

9. Яка будова і принцип функціонування резервуара РМВЦ-2? 

10. Яка будова і принцип функціонування ванни П-785? 

11. Яка будова і принцип функціонування автоматизованої холодильної 

установки АХУ-1000? 

12. Яка будова і принцип дії сепаратора «Самур-600»? 

13. Яка будова і принцип дії ванн тривалої пастеризації ВДП-300, ВДП-600? 

14. Яка будова і принцип функціонування ванни тривалої пастеризації  

ВДП-1000? 

15. Яка будова і принцип функціонування ванни тривалої пастеризації  

ІПКС-072-02? 

16. Яка будова і принцип функціонування універсального танка ТУМ-1200? 

17. Яка будова і принцип дії установки ПФ-М для стерилізації молочних 

фляг? 

18. Яка будова і принцип дії установки КРУІФ для фасування молочних 

продуктів? 
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Розділ 8 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЙОГУРТУ 

 

8.1. Характеристика сировини та продукції 

 

Йогурт – кисломолочний продукт, що виробляється з молока шляхом 

заквашування спеціальними культурами. До складу йогурту входять: вода – 

81,9 г, білки – 5,7 г, жири – 3,0 г, вуглеводи – 7,8 г, Са – 200 мг, Р – 170 мг, Na – 

80 мг, К – 280 мг, Zn – 0,7 мг. Енергетична цінність становить 79 ккал.  

Залежно від наявності живих йогуртових культур усі йогурти можна 

розподілити на дві групи: 

‒ «живі йогурти», що мають лікувальний ефект за рахунок вмісту корисних 

йогуртових культур (болгарської палички й термофільного стрептокока) із 

максимальним терміном зберігання протягом 1 місяця; 

‒ термізовані йогурти, піддані спеціальній термічній обробці (можуть 

зберігатися до року за кімнатної температури), не мають лікувального ефекту, але 

є продуктами високої харчової цінності, що містять вітаміни та мікроелементи. 

Йогурти поділяються на три основні категорії: натуральні, фруктові й 

ароматизовані. У деякі йогурти вводять різні добавки: цукор, плодово-ягідні 

наповнювачі, ароматизатори, вітамін С тощо. 

Йогурти випускаються густими та перемішаними (питними). За способом 

виробництва йогурти підрозділяються на: 

 а) йогурти термостатного способу виробництва (квасяться та охолоджуються 

в упаковці); 

 б) йогурти резервуарного способу виробництва: 

‒ йогурти з порушеним згустком (сквашені в резервуарах і охолоджені 

перед пакуванням); 

‒ питні йогурти (аналогічні йогурту з порушеним згустком, але перед 

пакуванням згусток «розбивають» до рідини); 

‒ заморожені йогурти (сквашені в резервуарах і заморожені); 
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‒ концентровані йогурти (сквашені в резервуарах, концентровані та 

охолоджені перед пакуванням). 

Залежно від жирності йогурти розподіляються на такі види: жирний (10%), 

нормальний (3,5%), середній (1,5...1,8%) і знежирений (0,3%). 

Основним інгредієнтом для більшості сортів йогурту є незбиране або 

знежирене молоко, тому якість молока дуже важлива. Йогурти виробляють із 

молока не нижче 2-го ґатунку, із кислотністю не більше 19º Т, заздалегідь 

нормалізованого за вмістом жиру. 

Як добавки в молоко додають дисахарид сахарозу або моносахарид типу 

глюкози окремо або разом із фруктовими добавками.  

Для виробництва йогурту, призначеного для дієтичного харчування, 

використовують підсолоджувачі. Додавання великої кількості цукру (більше  

ніж 10%) у молоко перед закваскою погано позначається на умовах 

заквашування, оскільки змінюється осмотичний тиск молока. 

Натуральний йогурт не потребує добавок стабілізаторів, оскільки густе 

ніжне желе з високою в’язкістю утворюється природним чином. Стабілізатори  

кількістю 0,1...0,5% (желатин, пектин, крохмаль і агар-агар) використовуються 

під час виробництва термізованих йогуртів та іноді з фруктовими 

наповнювачами. 

Зазвичай для йогуртової закваски використовують культури двох видів: 

Streptococcus thermophilus і Lactobacillusdelbrueckii підвиду Вulgaricus. Ці 

мікроорганізми, як правило, культивують разом. Активна виробнича закваска 

повинна мати такі характеристики: максимальна кількість життєздатних клітин; 

відсутність будь-яких забруднень, зокрема дріжджів або цвілі; збереження 

активності під час культивування в молоці в процесі виробництва йогурту та під 

час проміжних пересадок. 

Якщо для виробництва звичайного йогурту застосовують закваски, 

приготовані на виробництві в заквасочниках, то для біойогуртів зазвичай 

використовують сухі або заморожені закваски типу DVS. 
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8.2. Особливості технологічного процесу виробництва 

 

Технологічний процес виробництва йогурту включає такі основні 

технологічні операції: попередня підготовка молока, приготування виробничої 

закваски, заквашування, сквашування, охолодження та фасування готового 

йогурту (або фасування готового йогурту та охолоджування). 

Попередня підготовка молока включає такі основні етапи: нормалізація за 

вмістом жиру до 0,5...3,0 г/100 г, збільшення сухого знежиреного молочного 

залишку до 12...14 г/100 г, додавання цукру та за необхідності стабілізатора. 

Молочну основу заздалегідь нагрівають приблизно до 60º С і гомогенізують 

за тиску 17 МПа. Потім нагрівають і витримують протягом 3 хв при 90...95º С, 

охолоджують до 30...45º С і заквашують за допомогою йогуртової закваски. 

Приготування виробничої закваски здійснюють шляхом внесення 

лабораторних препаратів чистих культур мікроорганізмів до охолодженого 

стерилізованого молока, перемішування та подальшого заквашування суміші до 

утворення щільного згустку кислотністю 65...75º Т. 

Заквашування полягає в рівномірному й ретельному перемішуванні певної 

порції молочної суміші із заданою порцією виробничої свіжоприготованої 

закваски (близько 3%). Якщо використовують охолоджену закваску після 

зберігання, то для підвищення активності мікроорганізмів її вносять до теплого 

пастеризованого молока температурою 30...40º С у співвідношенні 1:2, після чого 

суміш перемішують і залишають на 1 годину, а потім використовують. 

Закваску для йогурту готують на чистих культурах мікроорганізмів. Вершки, 

знежирене та сухе молоко, добавки, наповнювачі та інші види сировини й 

напівфабрикатів, що використовують під час виробництва йогурту, повинні за 

якістю відповідати нормативній документації. 

 Сквашування. Витримування заквашеної молочної суміші відбувається за 

температури 40...45º С, оптимальної для життєдіяльності мікроорганізмів. У 

результаті розмноження мікроорганізмів їх кількість досягає 100 млн в 1 мл 

молочної суміші. Відбувається складний біотехнологічний процес, під час якого в 



 

 115 

молоці під дією ферментів, що виділяються мікроорганізмами, розщеплюється 

молочний цукор (лактоза) з утворенням молочної та інших кислот, спиртів, 

діоксиду вуглецю тощо. Крім того, розмножуючись і гинучи у величезних 

кількостях, мікроорганізми збагачують продукт повноцінними білками та 

ферментами, підвищуючи його біологічну цінність. У деяких випадках тривалість 

сквашування може становить 2,5 год. 

Для вироблення йогуртів застосовують два способи: резервуарний і 

термостатний. За умов резервуарного способу молочну суміш сквашують у 

спеціальних апаратах, оснащених мішалками. У них також відбувається 

дозрівання продукту, після чого його розливають у тару. За термостатного 

способу після заквашування молочну суміш розливають у споживчу тару й 

направляють у термостатну камеру для сквашування. У результаті згусток 

утворюється з порції продукту, розміщеного в упаковці. Потім продукт 

охолоджують у холодильній камері. 

Охолодження починають безпосередньо після досягнення продуктом бажаної 

кислотності залежно від виду йогурту, що виробляється. Охолодження йогурту 

може складатися з однієї або двох стадій. Під час одностадійного охолодження 

згусток охолоджують від температури інкубації до температури нижче 10º С перед 

додаванням смакових добавок і пакуванням. У разі двостадійного способу 

охолодження на першій стадії температуру знижують до 20º С (перед додаванням 

смакових добавок і фасуванням). Другу стадію проводять у холодильній камері, де 

йогурт охолоджують у споживчій тарі до температури нижче 10º С протягом 1...2 діб, 

унаслідок чого його консистенція поліпшується. 

Фасування йогурту. Готовий йогурт подають на фасування до або після 

охолодження (залежно від кількості стадій охолоджування), а також до або після 

заквашування (залежно від способу виробництва – термостатного або 

резервуарного). Йогурт можна фасувати в пластикові стаканчики та пляшки, 

пакети з термозварюваних матеріалів. 
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8.3. Організація та принципи функціонування комплексів технологічного 

обладнання 

 

Машинно-апаратурну схему комплексу технологічного обладнання для 

виробництва йогурту безперервним способом наведено на рис. 8.1. Комплекс 

починається з обладнання для підготовки сирого молока до переробки, що 

включає самовсмоктувальні насоси, лічильники-витратоміри, фільтри, 

охолоджувальні установки та резервуари для зберігання молока. 

Провідними є комплекси обладнання для утворення, заквашування та 

сквашування нормалізованої молочної суміші, що включають насоси, 

теплообмінні установки, сепаратори-вершковіддільники, дозатори й резервуари 

для змішування компонентів молочної суміші, сепаратори-молокоочисники та 

гомогенізатори, а також апарати для заквашування та сквашування молочної 

суміші з подальшим охолоджуванням, перемішуванням і витримуванням 

молочного згустку. 

У завершальний комплекс для отримання готової продукції входять 

резервуари для зберігання, насоси, охолоджувальні установки та машини для 

фасування готової продукції в споживчу тару. 

Сухе молоко подається в шнековий дозатор 1, де підігрівається до 

температури 45º С гарячою водою, що надходить у водяну сорочку дозатора. 

Гарячу воду отримують у нагрівачі 2, нагріваючи холодну воду парою. Підігріте 

сухе молоко надходить в апарат для розчинення 3 одночасно з гарячою водою за 

температури 45º С, що отримується в нагрівачі 2. В апараті 3 відбувається 

відновлення сухого молока під вакуумом. Потім відцентровим насосом 4 

відновлене молоко подається в приймальні місткості 5. Далі молоко надходить у 

зрівняльний бак 6, із якого відцентровим насосом 7 подається в секцію регенерації 

пастеризаційно-охолоджувальної установки 8, де нагрівається до температури 45º 

С. Підігріте молоко надходить у гомогенізатор 9, де піддається механічній обробці, 

під час якої відбувається дроблення жирових кульок. 
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Рисунок 8.1 – Машинно-апаратурна схема комплексу технологічного обладнання для 
виробництва йогурту безперервним способом: 1 – шнековий дозатор; 2 – нагрівач;  
3 – апарат для розчинення; 4 – відцентровий насос; 5 – приймальні місткості;  
6 – зрівняльний бак; 7 – відцентровий насос; 8 – пастеризаційно-охолоджувальна 
установка; 9 – гомогенізатор; 10 – місткість для сквашування; 11, 12 – вершкодозрівачі;  
13 – шестерінчастий насос; 14 – бак; 15 – естакада; 16 – мішалки; 17 – фасувальна машина 

Гаряча 
вода 

t=38…40º С 
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Після гомогенізації молоко надходить у секцію пастеризації 

пастеризаційно-охолоджувальної установки 8, де пастеризується гарячою водою 

за температури 95º С, потім проходить секцію регенерації, де охолоджується 

крижаною водою, і надходить у місткості для сквашування 10, обладнані 

спеціальними мішалками, що працюють за спеціальною програмою 

перемішування в автоматичному режимі. Пастеризоване молоко сквашується 

внесенням заквасок за температури 45º С протягом 3...4 годин, а потім для 

припинення бродіння та дозрівання згустку надходить до вершкодозрівачів 11. У 

міжстінний простір вершкодозрівачів 11 подається крижана вода з температурою 

1...2º С. Із вершкодозрівачів 12 продукт шестерінчастим насосом 13 подається в 

мішалки 16, установлені на естакаді 15. Одночасно з цим продукт змішується з 

наповнювачем (ароматизатором), що надходить з бака 14. 

У мішалках 16 відбувається рівномірний розподіл наповнювача за всім 

об’ємом і отримання готового йогурту. Із мішалок йогурт подається у фасувальну 

машину 17, де відбувається його фасування в пластикові стаканчики та їх 

упаковування.  

 

8.4. Провідне технологічне обладнання комплексів 

 

Місткість універсальна Г2-ОТ2-А (рис. 8.2) призначена для теплової обробки 

молока та вершків під час виготовлення пряженого молока, ряжанки, сметани, 

кефіру, суміші морозива та інших молочних продуктів. Вона є тристінною 

циліндровою вертикальною посудиною на опорах і складається з внутрішньої 

нержавіючої ванни 1, що входить у корпус 2 із зовнішньою обшивкою 3. Під 

внутрішньою ванною розміщена паророзподільна головка 4, до якої через 

трубопровід підводиться пара. Патрубок для зливання води з міжстінного простору 

виведено униз. До нього приєднані вентиль і трубопровід подачі холодної води. 

Переливна труба призначена для підтримування постійного рівня води в 

міжстінному просторі. Вона приєднана до каналізації за допомогою воронки. 
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Рисунок 8.2 – Місткість універсальна Г2-ОТ2-А: 1 – ванна; 2 – корпус; 3 – зовнішня 
обшивка; 4 – паророзподільна головка; 5 – змійовик; 6 – мішалка 

 

Через кран діаметром 50 мм готовий продукт зливають. Термометр 

призначений для контролю за температурою продукту. Кришка місткості 

складається з двох половин, одну з яких можна піднімати та опускати вручну. 

Другу половину кришки прикріплено до корпусу ванни трьома болтами. 

Місткість установлена на трьох розташованих по колу опорах і кріпиться 

фундаментними болтами. Продукт нагрівається пароводяною сумішшю. Для 

поліпшення теплообміну продукт перемішується мішалкою 6, що обертається від 

приводу. Для охолоджування продукту міжстінний простір заповнюють 

крижаною водою. Крім того, у верхній частині внутрішньої ванни приварено по 

спіралі змійовик 5, що забезпечує охолодження продукту розсолом за температури 

від –6 до –10º С і тиску не більше 0,1 МПа. 

Ферментатор із механічним перемішуванням барботажного типу (рис. 8.3) 

застосовується для стерильних процесів вирощування мікроорганізмів – 

продуцентів біологічно активних речовин. Ферментатор являє собою 

вертикальний апарат циліндричної форми з еліптичною кришкою та днищем. 

Мийний 
розчин 
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Рисунок 8.3 – Ферментатор із 
механічним перемішуванням барбо-
тажного типу: 1 – електродвигун; 
2 – редуктор; 3 – муфта; 4 – підшипник; 
5 – сальник; 6 – вал; 7 – корпус; 8, 12, 
14 – перемішувальні пристрої; 9 – змі-
йовики; 10, 15 – муфти; 11 – труба для 
підведення повітря; 13 – барботер;  
16 – спусковий штуцер; 17 – сорочка; 
18, 19 – штуцери 

На кришці апарата розташовано 

привід перемішувального пристрою, що 

складається з електродвигуна 1,  

редуктора 2, муфти 3, підшипника 4 і 

сальника 5. Тут же встановлені штуцери 

для завантаження поживного середовища 

та посівного матеріалу 18, подавання та 

виведення повітря 19, оглядові вікна, люки 

для занурення миючої механічної головки, 

запобіжний клапан. 

Для вивантаження культури в днищі 

апарата передбачено спусковий штуцер 16. 

Усередині корпусу 7 проходить вал 5 із 

закріпленими на ньому перемішувальними 

пристроями, що складаються із закритих 

турбін 8. Барботер 13 з’єднаний із трубою 

11 для підведення повітря та зроблений із 

перфорованих труб. У верхній його частині 

розташовані в шаховому порядку отвори. 

Вал 6 і перемішувальні пристрої 8, 12, 14 із 

муфтами 10 і 15 приводяться в обертання 

від мотор-редуктора 2. 

Ферментатор обладнано сорочкою 

17, що складається з 6‒8 ярусів-секцій. 

Кожна секція складається з 8 навитих 

каналів, зроблених із кутового профілю. 

Внутрішня поверхня сорочки складається 

із змійовиків 9. 

Ферментатор розрахований для роботи під надмірним тиском 0,25 МПа і 

стерилізації за температури 130...140º С, а також для роботи під розрідженням. У 
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процесі вирощування мікроорганізмів тиск усередині ферментатора знаходиться в 

межах 50 кПа; витрата стерильного повітря до 1 м3/хв.  

Для забезпечення стерильності процесу передбачені торцеві ущільнення 

вала перемішувального пристрою з паровим захистом. Торцеві ущільнення 

розраховані для роботи під тиском до 0,28 Мпа, при залишковому тиску не нижче  

2,7 кПа, температурі 30...250º С і частоті обертання вала до 500 хв-1. За допомогою 

торцевих ущільнень можна майже повністю запобігти витоку середовища або 

потраплянню повітря в порожнину апарата в місці виведення вала. 

Заквасочник Г6-03-40 (рис. 8.4, а) являє собою ванну, у нижній частині якої 

змонтовано паророзподільну циліндричну головку, на бічній поверхні якої є 

отвори діаметром 3 мм. 

Повертаючи рукоятки на панелі електрошафи, подають напругу та 

встановлюють режим пастеризації. У ванну 1 надходить пара для пастеризації 

молока. Після досягнення температури пастеризації молоко витримують 

протягом 50...60 хв. Потім до ванни 1 подають холодну воду, і молоко 

охолоджується до температури сквашування, після чого у відра 3 вносять культури 

молочнокислих бактерій і закривають кришку 2. Рукоятку режиму робіт на панелі 

електрошафи встановлюють у положення «Сквашування». Сквашування молока 

відбувається за температури, що автоматично підтримується протягом часу, 

визначеного технологічними інструкціями з виробництва заквасок. 

Заквасочник Л5-ОЗУ-0.35 (рис. 8.4, б) є термоізольованою місткістю з 

такими пристроями: для входу та виходу продукту, перемішувальним 4, для миття 

внутрішньої поверхні 5, змійовиками 3, датчиком контролю температури 

пастеризації та сквашування тощо.  

Заквасочник складається із внутрішньої 1 і зовнішньої 2 ванн і 

облицювання. Простір між зовнішньою ванною та облицюванням заповнений 

теплоізоляцією, у просторі між внутрішньою та зовнішньою ваннами (у сорочці) 

знаходяться змійовики 3 й переливна труба. Внутрішня та зовнішня ванни 

складаються з обичайки та днища. До днища внутрішньої ванни приварений 
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патрубок для виведення продукту. Для повного зливання продукту днище має 

нахил у бік випускного патрубка. 

 

Крижана 
    вода

Крижана 
    вода
Пара

Конденсат

 

Рисунок 8.4 – Заквасочники: а – Г6-03-40: 1 – ванна; 2 – кришки; 3 – відра; 
 б – Л5-ОЗУ-0.35: 1, 2 – відповідно внутрішня та зовнішня ванни; 3 – змійовики;  
4 – перемішувальний пристрій; 5 – пристрій для миття внутрішньої поверхні 

 

У верхній частині обичайки приварено змійовик для подачі крижаної води. 

До днища зовнішньої ванни приварені переливна труба, патрубок для зливання 

води із сорочки та змійовик для подачі пари під час пастеризації продукту. На 
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вихідних кінцях змійовиків подачі пари й крижаної води встановлено зворотні 

клапани. Через патрубок, приварений до дна зовнішньої ванни, сорочка 

заповнюється водою.  

Після досягнення продуктом температури 75...90º С вода в сорочці починає 

кипіти й через переливну трубу виходить пара. Для наповнення молоком 

внутрішньої ванни заквасочника є патрубок, а для зливання – клапан. Молоко 

перемішується закріпленою на валу приводу мішалкою. Зверху заквасочник 

закривається кришкою, що складається з двох частин: рухомої та нерухомої. На 

рухомій кришці є упор, який натискає на кінцевий вимикач і вимикає 

електродвигун, якщо відкрита кришка. На нерухомій частині змонтовані датчики 

верхнього рівня продукту, миючий пристрій, патрубок для заливання молока, 

датчик блока регулювання та контролю температури, занурений у продукт. Для 

подачі мийних розчинів усередину заквасочника є миюча головка у формі кулі  

з отворами. 

Установка працює в автоматичному режимі; подача сирого молока 

припиняється після досягнення верхнього рівня заповнення. Управління процесом 

нагріваня та перемішування, подача тепло- й холодоносія, а також умикання 

сигналізації в разі досягнення заданої кислотності сквашування молока 

проводяться автоматично. 

Вершкодозрівальний резервуар Г2-ОТБ-500 (рис. 8.5) являє собою робочу 

ванну 2, розміщену в корпусі 3 з облицюванням 4. Між робочою ванною та 

корпусом є теплообмінна сорочка. Днище ванни має нахил у бік зливного  

крана 8. Зверху на ній розташована кришка 1 з вікном для подачі продукту. До 

днища корпусу кріпиться привід 11 з мішалкою 10. Переливна труба дозволяє 

підтримувати постійний рівень води в теплообмінній сорочці. 

У корпус робочої ванни врізані датчики температури 5, 6 і 7, які подають 

сигнал на пульт управління. Системи автоматичного підтримування температури 

продукту призначаються для регулювання подачі кількості холодоагенту або 

теплоагенту в теплообмінну сорочку через паророзподільну головку 9 і вмикання 

мішалки в заданий час. 
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Рисунок 8.5 – Вершкодозрівальний резервуар Г2-ОТБ-500: 1 – кришка; 2 – робоча 
ванна; 3 – корпус; 4 – облицювання; 5, 6, 7 – датчики температури; 8 – зливний кран;  
9 – паророзподільна головка; 10 – мішалка; 11 – привід 

 

Апарат для розведення сухого молока під вакуумом (рис. 8.6) складається з 

місткості, сіток, патрубків для введення сухого молока, гарячої води, виходу 

готової продукції, трубопроводу, вакуум-насоса, вентиля та віддільника рідини. 

Апарат оснащено дозатором сухого молока 4. Після створення необхідного 

розрідження вода безперервно подається через нижній патрубок 1, а сухе молоко – 

через верхній 2, що встановлені в місткості 3, для розчинення. Кінець верхнього 

патрубка розташований нижче за першу сітку. Уведення води та сухого молока 

забезпечується лише за рахунок створення розрідження, яке сприяє кипінню та 

інтенсивному розведенню сухого молока. Вода та сухе молоко проходять крізь 

низку сіток, які затримують грудочки сухого молока, швидко їх руйнують і 

повністю розчиняють. 
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Рисунок 8.6 – Апарат для розведення сухого молока під вакуумом: 1 – патрубок для 
подачі води; 2 – патрубок для подачі сухого молока; 3 – місткість для розчинення;  
4 – дозатор сухого молока; 5 – трубопровід; 6 – віддільник рідини; 7 – патрубок виходу 
повітря й пари 

 

Розмір отворів сіток у напрямку руху суміші молока й води зменшується 

від 5 до 10 мм у першій сітці та від 0,3 до 0,5 мм в останній сітці, унаслідок 

чого розчиняються майже всі грудочки молока. Проходячи крізь сітки, продукт 

очищується від найдрібніших домішок, що робить непотрібними подальші 

операції очищення (фільтрацію та відцентрове очищення) відновленого молока. 

Відновлене молоко разом із повітрям і парою, які утворюються під час 

кипіння рідини у вакуумі, через патрубок і трубопровід 5 надходить у віддільник 

рідини 6. Повітря й пара за допомогою вакууму виводяться через патрубок 7. 
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Відновлене молоко через нижній патрубок і вентиль відкачується з апарата 

насосом. 

Гомогенізатор А1-ОГ2-С (рис. 8.7) призначено для механічної обробки 

в’язких молочних продуктів типу вершкових, плавлених і пластичних сирів для 

надання однорідності продукту з метою поліпшення його якості. 

 

 

 

Рисунок 8.7 – Гомогенізатор А1-ОГ2-С: 1 – кривошипно-шатунний механізм;  
2 – кришка; 3 – плита; 4 – електродвигун; 5 – натяжний гвинт; 6 – плунжер; 7 – запобіжний 
клапан; 8 – гомогенізуючий пристрій; 9 – плунжерний блок; 10 – повзун; 11 – палець;  
12 – шатун; 13 – станина; 14, 16 – відповідно ведений і ведучий шківи; 15 – колінчастий вал;  
17 – знімна кришка; 18 – клемна коробка; 19 – опори 

 

Гомогенізатор являє собою горизонтально розташований триплунжерний 

насос високого тиску з гомогенізуючим пристроєм 8. Привід насоса здійснюється 

від електродвигуна 4 за допомогою клинопасової передачі, веденого 14 і  

ведучого 16 шківів. Основними вузлами гомогенізатора є такі: кривошипно-
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шатунний механізм 1, привід, плунжерний блок 9, гомогенізуючий пристрій 8, 

запобіжний клапан 7, бункер, кожух, станина 13. 

Кривошипно-шатунний механізм 1 складається з литого чавунного корпусу, 

колінчастого вала 15, установленого на двох роликопідшипниках, шатунів 12 з 

кришками 2 і вкладишами, повзунів 10, шарнірно з’єднаних із шатунами 12 

пальцями 11, стаканів та ущільнення. Внутрішньою порожниною корпусу 

кривошипно-шатунного механізму є масляна ванна. 

У задній стінці корпусу встановлені покажчик рівня мастила та зливна 

пробка. Корпус кривошипно-шатунного механізму закритий кришкою, у якій є 

горловина з фільтрувальною сіткою для заливання мастила. Привід 

гомогенізатора здійснюється від електродвигуна 4, який установлений на плиті 3, 

закріпленій на корпусі кривошипно-шатунного механізму 1. Натягнення 

клинових пасів забезпечується за допомогою натяжних гвинтів 5. 

Кривошипно-шатунний механізм кріпиться за допомогою шпильок до 

станини 13, яка є зварною конструкцією. На станині є знімна кришка 17, 

призначена для огородження механізмів, що обертаються та рухаються. У нижній 

частині станини 13 установлена клемна коробка 18. 

Станина встановлюється на чотирьох регульованих за висотою опорах 19. 

До корпусу кривошипно-шатунного механізму за допомогою двох шпильок 

кріпиться плунжерний блок 9, призначений для всмоктування продукту з бункера 

та нагнітання його під високим тиском у гомогенізуючий пристрій 8. Плунжерний 

блок 9 складається з блока плунжерів 6, порожнистих циліндрових стаканів з 

отворами в стінках. Усмоктуючі клапани та ущільнення відсутні, у робочі камери 

плунжерного блока продукт безпосередньо з бункера засмоктується через 

порожнисті циліндрові стакани. Ущільнення плунжерів досягається шляхом 

точного виготовлення з невеликими допусками зв’язаних поверхонь плунжерів 

і отворів стаканів. 

До плунжерного блока за допомогою шпильок кріпиться гомогенізуючий 

пристрій, призначений для здійснення гомогенізації продукту за рахунок 
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проходження його з великою швидкістю під високим тиском через щілину між 

клапаном і сідлом. 

Гомогенізуючий пристрій 8 складається з корпусу, прокладок, нагнітальних 

клапанів, сідел клапанів, пружин, гомогенізуючого клапана з сідлом, стакана, 

рукоятки. 

Для контролю тиску гомогенізації застосовується манометр, який кріпиться 

до торця корпусу гомогенізуючого пристрою. Зверху на гомогенізуючому 

пристрої розташовано запобіжний клапан 7, призначений для обмеження 

підвищення тиску вище заданих значень. Запобіжний клапан регулюється для 

робочого тиску гомогенізації за допомогою гвинта. 

Продукт, що піддається гомогенізації, подається в бункер гомогенізатора. 

Під час зворотно-поступального переміщення плунжерів у робочій порожнині 

плунжерного блока створюється розрідження і продукт із бункера засмоктується в 

робочу порожнину, потім плунжери виштовхують його в гомогенізуючий 

пристрій, де він під тиском 20 МПа з великою швидкістю проходить крізь 

кільцевий зазор, що утворюється між притертими поверхнями гомогенізуючого 

клапана та його сідлом. При цьому продукт стає одноріднішим. Із 

гомогенізуючого пристрою через патрубок він прямує трубопроводом на 

подальшу обробку. 

 

Контрольні запитання  

 

1. Охарактеризуйте властивості сировини для виробництва йогурту та готової 

продукції. 

2. У чому полягають особливості технологічного процесу виробництва 

йогурту? 

3. Що входить до складу комплексу технологічного обладнання для 

виробництва йогурту і який принцип його функціонування? 

7. Яка будова і принцип функціонування місткості універсальної Г2-ОТ2-А?  
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8. Яка будова і принцип функціонування ферментатора з механічним 

перемішуванням барботажного типу? 

9. Яка будова і принцип функціонування заквасочника Г6-03-40?  

10. Яка будова і принцип функціонування заквасочника Л5-ОЗУ-0,35?  

11. Яка будова і принцип функціонування вершкодозрівального резервуара 

Г2-ОТБ-500?  

12. Яка будова і принцип функціонування апарата для розведення сухого 

молока під вакуумом?  

13. Яка будова і принцип дії гомогенізатора А1-ОГ2-С?  
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Розділ 9 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СИРУ ДОМАШНЬОГО 

 

9.1. Характеристика сировини та продукції 

 

Сир домашній – кисломолочний білковий продукт, що виробляється  

з пастеризованого нормалізованого або знежиреного молока та сколотин шляхом 

сквашення закваскою з подальшим видаленням з отриманого згустку частини 

сироватки. Як сировину використовують доброякісне свіже молоко незбиране  

та знежирене. Воно має бути отримане від здорових тварин, відфільтроване  

та охолоджене не пізніше ніж через 2 години після доїння до температури  

не вище 6º С. 

Сир домашній має чистий кисломолочний смак і запах, консистенцію ніжну 

та однорідну, для жирного сиру 1-го ґатунку допускається дещо пухка й така, що 

мажеться, для нежирного – розсипчаста, з незначним виділенням сироватки. Колір 

білий, злегка жовтуватий, із кремовим відтінком, рівномірний по всій масі; для 

жирного сиру 1-го ґатунку допускається деяка нерівномірність кольору. 

Значний вміст у сирі домашньому жиру та особливо повноцінних білків 

зумовлює його високу харчову й біологічну цінність. У сирі міститься значна 

кількість мінеральних речовин (кальцію, фосфору, заліза, магнію тощо), 

необхідних для нормального функціонування серця, центральної нервової 

системи, мозку, кісткоутворення та обміну речовин в організмі. 

Залежно від масової частки жиру сир домашній підрозділяють на три види: 

жирний (18%), напівжирний (9 і 5%) і нежирний, при цьому нормована масова 

частка білка становить від 14 до 18%. Масова частка вологи в готовому продукті 

відповідно становить 65…80%; кислотність – 210…240º Т. Крім того, виробляють 

м’який дієтичний сир із різною масовою часткою жиру та нежирний, а також із 

плодово-ягідними наповнювачами. 
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9.2. Особливості технологічного процесу виробництва 

 

Можна виділити два способи виробництва сиру домашнього – традиційний і 

роздільний. За традиційного способу виробництва здійснюють обробку 

нормалізованого молока й згустку, який із нього утворюється, а за роздільного – 

молочно-білковий згусток виготовляють зі знежиреного молока, нормалізуючи 

його в масовій частці жиру з вершками. 

Виробництво сиру домашнього включає такі послідовно здійснювані 

технологічні операції: підготовку молока, отримання сировини необхідного 

складу, пастеризацію, охолоджування до температури закваски, заквашування, 

сквашування, дроблення згустку, відділення сироватки, охолоджування сиру та 

фасування. 

Підготовка молока полягає в його прийманні й очищенні, причому 

приймання здійснюється відповідно до вимог стандарту на молоко натуральне 

коров’яче, а очищення проводиться для видалення механічних домішок і 

мікроорганізмів за допомогою фільтрів і відцентрових сепараторів-

молокоочисників. 

Отримання сировини необхідного складу. Під час виробництва сиру з різною 

масовою часткою жиру проводять нормалізацію молока за жиром з урахуванням 

масової частки білка в незбираному молоці, а для нежирного сиру 

використовують знежирене молоко. 

 Пастеризація забезпечує необхідний бактерицидний ефект під час 

нагрівання та витримування молока за підвищеної температури. Під час 

пастеризації молока руйнується більшість ферментів, знищується не менше 99,9% 

мікрофлори, проте зберігаються спорові форми мікроорганізмів і частина 

термофільної мікрофлори. 

 Заквашування та сквашування мають найбільше значення під час 

виробництва сиру, оскільки при цьому відбуваються фізико-хімічні зміни 

складових частин молока, що викликають коагуляцію білків. Розрізняють два 

види сквашування. Якщо використовують кислотно-сичужну коагуляцію 
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молочних білків, то під час заквашування в молоко вносять закваску, хлорид 

кальцію та сичужний фермент; якщо кислотну коагуляцію – то тільки закваску. 

Для заквашування використовують закваску на чистих культурах мезофільних 

лактококів. У разі прискореного способу сквашування в молоко вносять закваску, 

виготовлену на культурах мезофільних лактококів і термофільного 

молочнокислого стрептокока. 

Хлорид кальцію, необхідний для відновлення сольової рівноваги, порушеної 

під час пастеризації молока, додають у вигляді 40%-го розчину з розрахунку 400 г 

безводної солі на 1 т молока. Для отримання білкового згустку сичужний фермент 

вносять із розрахунку 0,6...8 г на 1000 л молока. 

Закінченням квашення вважають момент, коли згусток набуває оптимальних 

для вироблення сиру кислотності й міцності. Для сиру з масовою часткою жиру  

18 і 9% кислотність має становити 58...60º Т, для нежирного – 66...70º Т. Зазвичай 

закінчення сквашування визначають за зламом згустку та виглядом сироватки. Під 

час зламу згустку має утворитися рівний край із блискучою гладкою поверхнею. 

Сироватка, що виділяється на місці зламу згустку, повинна бути прозорою та мати 

зеленуватий колір. 

Дроблення згустку. Для прискорення виділення сироватки готовий згусток 

розрізають спеціальними дротяними ножами на кубики із довжтною сторони 

близько 2 см і залишають у спокої на 40...60 хв для виділення сироватки та 

підвищення кислотності. 

У виробництві нежирного сиру домашнього використовують кислотну 

коагуляцію білків молока. Отриманий при цьому згусток має меншу міцність, ніж 

згусток, отриманий під час сичужно-кислотної коагуляції, і гірше зневоднюється. 

Для посилення та прискорення виділення сироватки нагрівають отриманий 

згусток до 36...38о С з витримуванням протягом 15...20 хв. 

Відділення сироватки. Сироватку, що виділилася, видаляють, а згусток 

розкладають у бязеві або лавсанові мішки по 7...9 кг і направляють для 

подальшого відділення сироватки шляхом самопресування в стані спокою чи 

пресування примусовим шляхом.  
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Охолоджування. Після пресування сир негайно охолоджують, щоб запобігти 

наростанню зайвої кислотності в результаті молочнокислого бродіння. 

 

9.3. Класифікація обладнання для виробництва сиру домашнього 

 

Конструктивні особливості технологічного обладнання для виробництва 

сиру домашнього визначаються способами його виробництва. 

Під час виробництва сиру домашнього традиційним способом для 

сквашування нормалізованого молока застосовують спеціальні ванни, для 

відділення сироватки від сирної маси – преси та ванни самопресування. 

За умов виробництва сиру домашнього роздільним способом 

використовують сепаратори-вершковіддільники для розділення молока на 

вершки та знежирене молоко. Для сквашування знежиреного молока 

застосовують місткості, а для відділення сироватки від сирної маси – 

сепаратори-сировіддільники. Потім знежирений сир змішується з вершками у 

певній пропорції в змішувачі, що має дозатори сиру та вершків. 

Обладнання, що застосовується для виробництва сиру як традиційним, 

так і роздільним способами, можна розділити на три групи: для одержання та 

обробки згустку, охолодження сиру та фасування. 

Обладнання для одержання та обробки згустку є безперервної та 

періодичної дії. До обладнання безперервної дії відносять сировиготовлювач 

багатосекційний та коагулятори, до обладнання періодичної дії – 

сировиготовлювачі та сирні ванни. Для охолодження сиру застосовують 

охолоджувачі. Фасують і пакують сир спеціальні автомати у пергамент по 125 

чи 200 г у формі прямокутних брикетів (традиційний спосіб) або в 

поліетиленові мішечки по 500 г у формі циліндричних брикетів (роздільний 

спосіб). Частина сиру використовується для виробництва різних сирних 

виробів, для чого застосовують відповідне обладнання. 
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9.4. Організація та принципи функціонування комплексів технологічного 

обладнання 

 

Для виробництва сиру домашнього традиційним способом в умовах малого 

та середнього виробництва можуть бути використані комплекси технологічного 

устаткування з такою продуктивністю: ІПКС-0131 за молоком до 10000 л/доба, 

ІПКС-0130 за сиром 225 кг/доба, ЕЛЬФ-3000 (ТС) 150 кг/доба, А1-ОКА-10 470 і 

600 кг/доба, ЕПМЛ ПТ-2 500...1000 кг/зміна, а також ІПКС-0109, ІПКС-0110, 

ІПКС-0111, ІПКС-0116, ІПКС-0117, ІПКС-0118, що здійснюють виробництво не 

тільки сиру, але і пастеризованого молока, м’яких і твердих сирів, сметани, 

вершків, вершкового масла та кефіру. 

Машинно-апаратурну схему комплексу технологічного обладнання  

ІПКС-0131 для виробництва сиру домашнього роздільним способом наведено на  

рис. 9.1. Комплекс призначено для виробництва пастеризованого молока, сиру, 

сметани та кефіру. Він складається з цистерни 1 для молока, вагів 2, фільтра 3 

механічного очищення, пластинчастого охолоджувача 5, місткості 6 для 

охолодженого молока, місткості 8 для нормалізованого молока, гомогенізатора 10, 

пастеризаційно-охолоджувальної установки 11, сепаратора-вершковіддільника 12, 

ванни 13 для знежиреного молока, ванни 15 тривалої пастеризації, сирної ванни 

17, прес-візка 18 і відцентрових насосів 4, 7, 9, 14 і 16. 

Сире молоко з автомобільних цистерн 1 надходить у приймальні ванни, 

установлені на вагах 2 (межі зважування 25...500 кг), зважується та направляється у 

ванну, розташовану безпосередньо під вагами 2, для короткочасного зберігання. 

Потім з цієї ванни сире молоко відцентровим насосом 4 подається в дисковий 

фільтр 3 механічного очищення. Відцентрове очищення молока здійснюється за 

температури 35...45º С для ефективного осадження механічних домішок 

унаслідок збільшення швидкості руху частинок. 
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Рисунок 9.1 – Машинно-апаратурна схема комплексу технологічного обладнання ІПКС-01131 для виробництва сиру 
домашнього роздільним способом: 1 – автомобільна цистерна; 2 – ваги; 3 – фільтр; 4, 7, 9, 14 і 16 – відцентрові насоси;  
5 – охолоджувач; 6 – місткість для охолодженого молока; 8 – місткість для нормалізації молока; 10 – гомогенізатор;  
11 – пастеризаційно-охолоджувальна установка; 12 – сепаратор-вершковіддільник; 13 – ванна для знежиреного молока; 15 – ванна 
тривалої пастеризації; 17 – сирна ванна; 18 – прес-візок; 19 – технологічний стіл; 20 – пластмасові контейнери 
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Очищене від механічних домішок молоко надходить у пластинчастий 

охолоджувач 5, у якому охолоджується до 2...6º С, і направляється в місткість 6 

для резервування. Молоко нормалізують змішуванням у ємності 8. Для цього до 

певної кількості незбираного молока, узятого з місткості 6, ретельно 

перемішуючи, додають необхідну масову частку знежиреного молока з ванни 13 

або вершків. 

Пастеризація нормалізованого та гомогенізованого молока здійснюється в 

пластинчастій пастеризаційно-охолоджувальній установці 11 за температури 

78...80º С з витримуванням 20...30 с. Тут пастеризоване молоко також охолоджують 

до температури сквашування, яка в теплу пору року становить 28...30º С, а в холодну 

– 30...32º С, і направляють на заквашування у ванну 17. Одночасно із цим у ванну 

17 вносять закваску, заздалегідь приготовану у ванні 15 тривалої пастеризації, 

хлорид кальцію та сичужний фермент (пепсин) або ферментний препарат із 

розрахунку 1 г ферменту на 1 т молока. Молоко перемішують і залишають у 

спокої до закінчення квашення, тривалість якого становить 6...8 год.  

Сироватку видаляють із ванни 17, а згусток розкладають у лавсанові мішки 

по 7...9 кг і направляють на самопресування та пресування. Самопресування 

відбувається в цеху за температури не вище 16о С і триває не менше 1 год. 

Закінчення процесу визначають візуально за поверхнею згустку, яка втрачає блиск і 

стає матовою. Потім сир під тиском пресують у прес-візку 18 до готовності, 

періодично струшуючи та перекладаючи мішки з сиром. Потім продукт 

розкладають на технологічному столі 19 у пластмасові контейнери 20 і направляють 

на охолоджування до 3...8º С. 

Машинно-апаратурну схему комплексу технологічного обладнання ЕПМЛ ПТ-2 

для виробництва сиру домашнього потоковим способом наведено на рис. 9.2. 

Комплекс призначено для потокового виробництва сиру жирністю 5 і 9% в умовах 

міні-молокозаводів продуктивністю за молоком до 10000 л/зміна. 

Він складається з резервуара 1, гвинтового насоса 2, багатосекційного 

апарата теплової обробки 3, двоциліндрового зневоднювача 4, що обертається, 



 

 

 

137 

бойлерної установки 5, насоса 6, двоциліндрового охолоджувача 7 і фасувальної 

машини 8. 

Сироватка

Нормалізована 
суміш       

    Готовий
 продукт

 

Рисунок 9.2 – Машинно-апаратурна схема комплексу технологічного обладнання 
ЕПМЛ ПТ-2 для виробництва сиру потоковим способом: 1 – резервуар; 2 – гвинтовий 
насос; 3 – багатосекційний апарат теплової обробки; 4 – двоциліндровий зневоднювач;  
5 – бойлерна установка; 6 – насос; 7 – двоциліндровий охолоджувач; 8 – фасувальна 
машина 

 

Процес виробництва сиру домашнього починають із заквашування молока 

в резервуарі 1 до утворення згустку з рН 4,5...4,7. Тривалість сквашування не 

повинна перевищувати 10 год. Готовий згусток перемішують протягом 2...5 хв і 

гвинтовим насосом 2 подають у багатосекційний апарат 3 теплової обробки 

згустку, у якому його нагрівають до температури 48...54º С під час виробництва 

напівжирного сиру, до 46...52º С – селянського сиру та до 42...50º С – нежирного 

сиру. Нагрівають згусток протягом 2...2,5 хв гарячою водою з температурою 

70...90º С, нагрітою в бойлерній установці 5. Із секції нагрівання апарата 3 згусток 

подають у секцію витримування, де він перебуває протягом 1...1,5 хв. 

Після цього згусток направляють у секцію охолоджування апарата 3, де його 

охолоджують до 30...40º С у разі виробництва напівжирного та селянського сиру, до 

25...35º С – для нежирного сиру. З апарата 3 теплової обробки згусток надходить на 

двоциліндровий зневоднювач 4, обтягнутий фільтрувальною тканиною з лавсану. 

Вміст вологи в сирі регулюють шляхом зміни кута нахилу барабана зневоднювача 
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або температури підігрівання та охолоджування. Сироватка, що відокремлюється, 

видаляється за допомогою насоса 6. 

Отриманий сир охолоджують до температури 8...12º С у двоциліндровому 

охолоджувачі 7 і направляють на фасування в машину 8. 

 

9.5. Провідне технологічне обладнання комплексів 

 

Коагулятори розрізняють ємнісні, змійовикові та трубчасті. 

Місткісний коагулятор – це місткість циліндричної форми з конічним 

днищем, у яку надходить підквашене та змішане з кислою сироваткою молоко. 

Згусток, що утворився в коагуляторі, направляють в апарат для 

самопресування, де відбувається його зневоднення. 

Змійовиковий коагулятор являє собою трубу з нержавіючої сталі, звиту в 

змійовик. Згусток утворюється в потоці. 

Багатотрубний однохідний коагулятор (рис. 9.3) ‒ це теплообмінний 

апарат, розділений за довжиною каналів на два відділення: одне – для 

гідродинамічної стабілізації, інше – для нагрівання молока. 

Коагулятор містить у собі корпус 1, установлений на станині 3, дві трубні 

кришки – передню 4 та задню 2 – і колектори 5. Корпус 1 коагулятора 

складається з дев’ятьох секцій, розташованих одна над іншою. Кожна секція 

має вісім плоских труб із нержавіючої сталі. Секції коагулятора зварні та 

відділені одна від іншої герметичними перегородками. У кожній секції 

розташовані патрубки для входу та виходу води, з’єднані колекторами 5. За 

довжиною секцій установлені перегородки, що запобігають прогинанню труб 

та дозволяють збільшити швидкість руху гарячої води в міжтрубному просторі. 

Молоко з дестабілізаторами (молочна кислота, сичужний фермент, 

хлористий кальцій) у міру просування трубами коагулятора нагрівається 

гарячою водою. У результаті нагрівання казеїн молока коагулює, створюючи 

згусток, що надходить на зневоднення. 
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Рисунок 9.3 – Трубчастий коагулятор: а – загальний вигляд: 1 – корпус;  
2 – задня кришка; 3 – станина; 4 – передня кришка; 5 – колектори;  
б – розташування каналів у коагуляторі; в – схема руху продукту та гарячої води 

 

Ванна ІПКС-021 (рис. 9.4) призначається для сквашування молока під час 

виробництва різних видів сиру домашнього у складі комплексів технологічного 

обладнання ІПКС. Вона складається з корпусу 1, що має форму напівциліндра; 

теплообмінної оболонки 2; виносного водонагрівального котла 6 із вбудованими 

водонагрівальними елементами; кулькових кранів 5 для подачі холодної води і 3 

для зливання сироватки; опор 4. 

Після внесення закваски, хлориду кальцію, необхідного для відновлення 

сольової рівноваги пастеризованого молока, сичужного ферменту продукт 

перемішують і не чіпають до закінчення сквашування. 
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Рисунок 9.4 – Ванна ІПКС-021: 1 – корпус; 2 – теплообмінна оболонка;  
3 – кульовий кран для випуску сироватки; 4 – опори; 5 – кульовий кран для подачі 
холодної води; 6 – водонагрівальний котел 

 

Необхідна температура сквашування молока забезпечується виносним 

водонагрівальним котлом 6, із якого нагріта до температури 32º С вода 

надходить у теплообмінну оболонку 2. Тривалість сквашування молока у ванні 

складає 6...8 год (за температури 32º С), за умови прискореного способу – 4...4,5 

год (за температури 35...38º С). 

Після сквашування молока згусток, що утворився у ванні, розкладають у 

мішки з лавсанової тканини, які кладуть у прес-візок для відділення сироватки. 

Прес-візок ІПКС-025 (рис. 9.5) призначено для пресування сирного згустку 

та інших продуктів. Він складається з натискної плити 1, зовнішньої ванни 2, 

установленої на поворотних колесах, гвинтового затискача, внутрішньої ванни 3, 

перфорованої ванни 4 та трубчастої рами 5. 

 

 

 

Рисунок 9.5 – Прес-візок ІПКС-025: 1 – натискна плита; 2 – зовнішня ванна;  
3 – внутрішня ванна; 4 – перфорована ванна; 5 – трубчаста рама; 6 ‒ маховик 
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Після сквашування молока згусток, що утворився у ванні, розкладають у 

мішки з лавсанової тканини, які поміщають у перфоровану ванну 4. Під час 

обертання маховика 6 гвинтовим затискачем плита 1 натискає на мішки із 

сирним згустком, унаслідок чого виділяється сироватка, що стікає у ванну 3. 

Сировиготовлювачі бувають із перфорованими вставками, 

пресувальними ваннами та закриті. 

Сировиготовлювач із перфорованими вставками має за основу звичайну 

сирну ванну, усередині якої є перфорована вставка, що повторює форму ванни. 

Після закінчення процесу сквашування вставку разом із згустком, що в ній 

утворився, піднімають тельфером, у результаті чого сироватка стікає. Потім вставку 

опускають у ванну, у якій циркулює охолоджена сироватка, та охолоджується сир. 

Після цього вставку піднімають знову та, відтиснувши сироватку, перекидають над 

бункером насосної установки. Шнековий пристрій насосної установки подає сир до 

насоса, що трубопроводом транспортує його до фасувального автомата. 

Сировиготовлювач із пресувальними ваннами (рис. 9.6) оснащений двома 

напівциліндричними ваннами 1 (місткістю 2000 л кожна), із торцевих боків 

яких змонтовано стійки. На них горизонтально закріплена траверса 5, на якій 

установлено гідроциліндр 4. До штока гідроциліндра кріпиться перфорована 

напівциліндрична пресувальна ванна 2. Ванна 1 установлюється над підлогою 

на висоті 1 м до дна ванни. 

Під час роботи сировиготовлювача утворений у нижній ванні згусток 

розрізають на кубики спеціальними ножами. При цьому виділяється сироватка, 

що зливається через патрубок 3 для відтоку сироватки. Після того як сироватку 

буде злито, на пресувальну ванну надівається фільтрувальна тканина 6 та 

вмикається гідравлічний привід 7. Пресувальна ванна 2 починає опускатися у 

ванну 1 із сирним згустком. Сироватка проходить крізь фільтрувальну тканину 

6 усередину перфорованої ванни 2, звідки вона відсмоктується насосом 9. Після 

завершення пресування пресувальна ванна 2 повертається у вихідне положення, 

а сир вивантажується через люк, змонтований у нижній частині ванни, у візок 

11 та підіймачем 12 спрямовується до охолоджувача 13. 
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Рисунок 9.6 – Сировиготовлювач із пресувальними ваннами: 1 – ванна для 
сквашування молока; 2 – пресувальна ванна; 3 – патрубок для відбору сироватки з 
ванни; 4 – гідроциліндр; 5 – траверса; 6 – фільтрувальна тканина; 7 – гідравлічний 
привід; 8 – кран для зливання сироватки; 9 – самовсмоктувальний насос;  
10 – електрощит; 11 – візок для сиру; 12 – підіймач візків; 13 – охолоджувач для сиру 

 

3акритий сировиготовлювач (рис. 9.7) належить до установок, у яких 

послідовно здійснюється декілька технологічних операцій. На рамі 5 

змонтовано поворотну ванну 3 робочою ємністю 2000 л, що має оболонку для 

нагрівання молока й охолодження згустку. Вмиканням кнопки управління 8 

приводиться в дію привідний механізм 9 (або вручну, за допомогою ручки), що 

дозволяє повертати ванну на визначений кут. Зверху ванни розташована 

перфорована кришка 1, що утримує через планку 2 фільтрувальну тканину. Для 

збирання сироватки та сиру передбачено пересувний збірник 6. 

Молоко надходить у ванну 3, у якій його підігрівають гарячою водою, що 

подається в оболонку. Температуру сквашування підтримують постійною. 

Згусток, що утворився, розрізають, частину сироватки зливають через спускний 

кран. Потім на перфоровану кришку 1 накладається планка 2 з фільтрувальною 

тканиною. Для пресування згустку та відведення сироватки періодично 

повертають ванну на 130º в обидва боки. У похилому становищі ванна 

знаходиться протягом 10 хв. Одночасно з пресуванням згусток охолоджується 
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крижаною водою, що подається в оболонку. Для вивантаження сиру вмикають 

привідний механізм 9, надівається перфорована кришка 1 та фільтрувальна 

тканина 2. Потім ванна повертається в похиле становище та сир вивантажується 

в пересувний збірник 6. 

 

 

 

Рисунок 9.7 – Закритий сировиготовлювач: 1 – перфорована кришка;  
2 – планка для фільтрувальної тканини; 3 – поворотна ванна; 4 – знімний відбійник;  
5 – рама; 6 – збірник для сироватки та сиру; 7 – опори; 8 – кнопки керування;  
9 – привідний механізм 

 

Сепаратор ОТР (рис. 9.8) використовують для виробництва домашнього 

сиру зі знежиреного молока роздільним способом. Він складається  

зі станини 23, у якій розміщено привідний механізм, чаші 5, станини з 

приймачем сиру, лотока 22 для відведення сиру із сепаратора, барабана 18, 

приймача сироватки 16 із відвідним патрубком 4, живильної трубки 14, фланця 

11 та коліна 12. Барабан установлений на вертикальному валу 21 та закріплений 
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гайкою 13. Вал обертається від електродвигуна через пружну відцентрову 

муфту, горизонтальний вал 24 та зубцювату шестерінчасту передачу. 
 

 
 

Рисунок 9.8 – Сепаратор для зневоднення сиру: 1 – пробка отвору для спускання 
мастила; 2 – покажчик рівня мастила; 3 – тахометр; 4 – пробка отвору для заливання 
мастила; 5 – чаша; 6 – підшипник; 7, 15 – ущільнювальні кільця; 8 – відкидний болт;  
9 – притискач; 10 – кришка; 11 – фланець; 12 – коліно; 13 – гайка; 14 – живильна трубка;  
16 – приймач сироватки; 17 – гайка веретена; 18 – барабан; 19 – дашок; 20 – кожух горлової 
опори; 21 – вертикальний вал; 22 – лотік; 23 – станина; 24 – горизонтальний вал;  
25 – фундаментний болт 

 

Барабан 18 складається з основи з подвійною конусністю. У вершині 

конуса по колу розміщено дванадцять гнізд, у яких установлені корпуси сопел з 

ущільнюючими прокладками. У корпус угвинчені тримачі з соплами, осі яких 

спрямовані по дотичній (під кутом 20º до неї) у бік, протилежний обертанню 

сепаратора. Сопла є змінними (діаметр отворів становить 0,5…0,7 мм), їхня 

кількість та розміри залежать від продуктивності сепаратора. У пакеті тарілок з 

отворами, розміщеними ближче до периферії, утворюються канали. 
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У верхній частині кришки 10 сепаратора знаходиться кільце зі скісними 

отворами, через які виливається сироватка. Знежирений сир із сопел барабана 

викидається в чашу 5 станини з приймачем сиру, дно якого конусоподібне, 

унаслідок чого сир скочується до лотока 22 та виходить із сепаратора. Сирний 

згусток у сепаратор подають спеціальним насосом після проходження крізь 

сітчастий фільтр. 

Для забезпечення відповідної жирності білкову масу змішують із 

вершками у змішувачі з дозаторами сиру та вершків (рис. 9.9). До складу 

змішувача входять приймальний бункер 5 для знежиреного сиру, дозатори сиру 

4 та вершків 3, змішувач 2, привід, змонтований на станині 1. Під час роботи 

змішувача доза сиру має бути постійною, доза вершків – регулюватися 

відповідно до їхньої жирності. 

Знежирений сир із бункера 5 шнеком подається в дозатор 4 та заповнює 

простір між розташованими в ньому двома секторами. Обидва сектори 

рухаються, захоплюючи певну дозу сиру та повертаючи її до вихідного отвору. 

Потім один сектор зупиняється, іншій продовжує рухатися, видавлюючи дозу 

через решітку. Проходячи крізь решітку, сир набуває вигляду пучка безупинних 

ниток. Водночас із цим поршень дозатора вершків 3 видає чергову дозу 

вершків. Перемішування сиру та вершків відбувається у змішувачі 2 похилими 

лопатями, розташованими на валу. 

 

 

Рисунок 9.9 – Змішувач із дозаторами сиру та вершків: 1 – станина;  
2 – змішувач; 3 – дозатор вершків; 4 – дозатор сиру; 5 – приймальний бункер 
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Сир, виготовлений як традиційним, так і роздільним способом, піддається 

охолодженню до температури не вище 8º С. Для цього застосовують відкриті та 

закриті охолоджувачі. У лініях виробництва сиру роздільним способом 

установлюють трубчасті або пластинчасті охолоджувачі. 

Відкритий охолоджувач Д5-ОТЕ (рис. 9.10) має горизонтально 

розміщений двостінний барабан 4, закритий із торців. Цапфи барабана 

обертаються в підшипниках ковзання разом із барабаном. Між зовнішнім і 

внутрішнім циліндрами барабана розміщена теплообмінна сорочка, розділена 

поздовжніми перегородками на секції з трьома каналами. Кожна секція 

з’єднана з цапфами трубкою. Цапфи з двох боків за допомогою сальникових 

пристроїв з’єднані з нерухомими патрубками, до яких приєднані трубопроводи 

для наливання розсолу в барабан і його виливання. 

 

Розсіл Розсіл

Продукт

Продукт

 
 

Рисунок 9.10 – Відкритий охолоджувач Д5-ОТЕ: 1 – валик; 2 – бункер; 3 – ніж;  
4 – барабан; 5 – шнек; 6 – привід 

 

Зверху барабана розміщений бункер 2 для продукту. Сир завантажується 

в бункер 2 та валиком 1 наноситься на поверхню барабана шаром. 

Охолодження сиру відбувається протягом 12…13 с за неповного оберту 

барабана. Потім охолоджений сир із поверхні знімається ножем 3 та збирається 

в жолобі, у якому обертається шнек 5, що подає його для подальшої переробки. 

Барабан та валик обертаються від приводу 6, що складається з 

електродвигуна, редуктора та ланцюгової передачі з частотою 0,075 та 0,5 с–1.  
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Закритий двоциліндровий охолоджувач сиру ОТД (рис. 9.11) складається з 

двох горизонтально розміщених закритих циліндрів 5 із загальним бункером 9, 

закріпленим на станині 16. Циліндри оснащені оболонками 4 із гвинтовим 

ходом для охолоджувальної рідини. Спереду циліндри закриті конічними 

кришками 1 з отворами для виходу охолодженого сиру, зовні – металевим кожухом. 

У циліндрах розташовано витиснювальні барабани 3, що мають на 

поверхні в передній частині по два витки шнека 2. У середній частині барабанів 

на шарнірах закріплено два ножі 7 із полімерного матеріалу для того, щоб зрізати 

сир із внутрішньої поверхні циліндрів. 

У бункері 9 є вали зі шнековими живильниками 8. Обертання 

витиснювальним барабанам 3 надає електродвигун 15 через привідний механізм, 

що складається з клинопасової передачі 13, варіатора 14, черв’ячного редуктора 

12 і двох ланцюгових передач 11. 
 

 
Рисунок 9.11 – Закритий двоциліндровий охолоджувач сиру ОТД: 1 – кришка;  

2 – шнек; 3 – витиснювальний барабан; 4 – оболонка; 5 – закритий циліндр;  
6 – змійовик; 7 – ножі; 8 – шнековий живильник; 9 – бункер; 10 – пульт; 11 – ланцюгова 
передача; 12 – черв’ячний редуктор; 13 – клинопасова передача; 14 – варіатор;  
15 – електродвигун; 16 – станина 

 

Сир подається в приймальний бункер 9, із якого захоплюється конічною 

частиною шнекових живильників 8 і подається в простір між циліндром 5 і 

витиснювальним барабаном 3. Уздовж циліндра сир проштовхується та 

переміщується шнеком циліндрової частини барабана. При цьому сир за допомогою 
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змійовика 6 охолоджується крижаною водою з двох боків через стінки циліндра 5 і 

витиснювального барабана 3, зазор між якими дорівнює 8 мм. Крижана вода 

подається в напрямку, зворотному руху сиру. Апарат забезпечений пультом 10. 

Фасувальна машина APT (рис. 9.12), призначена для фасування сиру в 

пергамент у формі брикетів масою по 125 або 250 г, складається з механізму 1 

формування пачки, бункера 8, дозатора 7, операційного ротора 6, що має вісім 

гнізд 5, механізму 4 закладання пачки, механізму підпресовування 3, конвеєра 2, 

станини 9 із головним приводом, установленої на чотирьох опорах 10. 

Цикл роботи складається з таких основних операцій: подачі пакувального 

матеріалу, регулювання довжини та відрізання обгортки, подачі на формуючу 

матрицю й контролю його наявності під пуансоном; утворення пакета та введення 

його у форму стола; заповнення пакета сиром; закладання наповненого продуктом 

пакета; підпресовування брикета з сиром; виштовхування готового брикета з форми 

стола та перенесення його на перевертувач; перевертання брикета. Виготовлення 

брикета починається зі створення пакета з пергаменту або фольги в механізмі 

формування пачки 1, який працює таким чином. Стрічка пакувального матеріалу 

безперервно відмотується з рулону, установленого в задній частині автомата, 

проходить через механізм розмотування, компенсаційний валик і пристрій, який 

наносить дату випуску продукції. Секатори регулюють довжину обгортки та 

подають її між різальними ножами. Відрізану обгортку система важеля подає на 

матрицю, розташовану над формуючим столом. За її відсутності щуп вимикає 

автомат. Пуансон продавлює обгортку крізь матрицю, у якій утворюється пакет, 

що вводиться у форму стола. 

Обертаючись, операційний ротор 6 подає пакет спочатку під дозатор 7, який 

видає належну кількість сиру. Із бункера 8 у поршневий дозатор 7 продукт 

подається шнеком. Робочим органом дозатора є циліндр дозування з прямокутним 

вікном на бічній поверхні. Коли операційний ротор 6 повертається вікном до 

бункера, циліндр заповнюється сиром. Коли операційний ротор повернений вікном 

до крана, поршень видавлює продукт у пакет. Продукт від крана відділяється 

відсікачем. Після зупинки поршня та відділення продукту поршень відходить назад, 
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Рисунок 9.12 – Фасувальна машина АРТ: 1 – механізм формування пачки;  
2 – конвеєр; 3 – механізм підпресовування; 4 – механізм закладання пачки; 5 – гнізда;  
6 – операційний ротор; 7 – дозатор; 8 – бункер; 9 – станина; 10 – опори 
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відсмоктуючи продукт, щоб запобігти його випаданню з крана. Дози регулюються 

зміною ходу поршня. 

Під час нового повороту операційного ротора 6 пакет опиняється під 

механізмом закладання 4, що здійснює торцеве і бічне загинання його країв. Під 

час наступного повороту операційного ротора 6 пакет із сиром подається під 

пресувальний механізм 3, що забезпечує щільність пакування та остаточне 

закладання брикета. 

Знімач знімає брикети з операційного ротора 6, передає на перевертувач, 

який переміщує їх закладеним боком униз на конвеєр 2, щоб під час 

транспортування вони не розгорталися. 

 

Контрольні запитання  

 

1. Охарактеризуйте властивості сировини для виробництва сиру 

домашнього та готової продукції. 

2. У чому полягають особливості технологічного процесу виробництва 

сиру домашнього? 

3. За якими ознаками класифікують обладнання для виробництва сиру 

домашнього? 

4. Що входить до складу комплексу технологічного обладнання ІПКС-

0131 для виробництва сиру домашнього роздільним способом і який принцип 

його функціонування? 

5. Що входить до складу комплексу технологічного обладнання ЕПМЛ 

ПТ-2 для виробництва сиру домашнього потоковим способом? 

6. Яка будова і принцип функціонування місткісних, змійовикових та 

трубчастих коагуляторів? 

7. Яка будова і принцип функціонування ванни ІПКС-021 для 

сквашування молока? 

8. Яка будова і принцип дії прес-візка ІПКС-025 для пресування сирного 

згустку? 
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9. Яка будова і принцип дії сировиготовлювача з перфорованими 

вставками? 

10. Яка будова і принцип дії сировиготовлювача з пресувальними 

ваннами? 

11. Яка будова і принцип дії закритого сировиготовлювача? 

12. Яка будова і принцип дії сепаратора ОТР для зневоднення сиру? 

13. Яка будова і принцип дії змішувача з дозаторами сиру та вершків? 

14. Яка будова і принцип дії відкритого охолоджувача сиру Д5-ОТЕ? 

15. Яка будова і принцип дії закритого двоциліндрового охолоджувача 

сиру ОТД? 

16. Яка будова і принцип дії фасувальної машини APT?  
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Розділ 10 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА  

ГЛАЗУРОВАНИХ СИРКІВ 

 

10.1. Характеристика сировини і продукції 

 

Глазуровані сирки – це білкові кисломолочні продукти, що виробляються з 

сиру, приготованого з пастеризованого молока, із додаванням смакових і 

ароматичних наповнювачів. 

Основною сировиною для виробництва глазурованих сирків є сир 

домашній, виготовлений із пастеризованого молока. Сир має чистий 

кисломолочний смак і запах; ніжну однорідну консистенцію; колір білий, злегка 

жовтуватий, із кремовим відтінком, рівномірний по всій масі. Залежно від масової 

частки жиру сир підрозділяють на три види: жирний (18%), напівжирний (9 і 5%) і 

нежирний. Масова частка вологи в готовому продукті становить відповідно 65; 73; 

75 і 80%, при цьому нормованою масова частка білка є від 1 до 23%. Крім того, 

виробляють такі види сиру: м’який дієтичний із різною масовою часткою жиру, 

нежирний, із плодово-ягідними наповнювачами. 

Сирки глазуровані випускають із масовою часткою жиру 5; 12; 23 і 26%; у 

шоколаді з масовою часткою жиру 5; 12 і 23%; із ваніллю, какао, корицею, 

горіхами або кокосовою стружкою, плодово-ягідні (із цукатами, мармеладом, 

курагою, чорносливом тощо). 

Сирки глазуровані повинні мати чистий кисломолочний смак із 

присмаком уведеного наповнювача; однорідну, ніжну, у міру щільну 

консистенцію, відповідну кожному виду виробу. Допускається наявність відчутних 

частинок уведеного наповнювача, для сирків глазурованих маложирних і 

нежирних допускається борошниста консистенція. Колір має бути молочно-білий 

або зумовлений кольором уведеного наповнювача, рівномірний по всій масі. 

Глазуровані сирки мають бути покриті шоколадною глазур’ю рівномірно по 

всій поверхні. На нижній стороні сирків допускається просвічування сирної маси 
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через відбитки сітки. Глазур на сирках повинна мати смак і запах, характерні для 

шоколаду або інших компонентів, що входять до її складу, без сторонніх присмаків і 

запахів; консистенцію тверду, однорідну, некрихку, без грудочок і відчутних 

частинок цукру та какао-порошку; колір, характерний для шоколаду або інших 

компонентів, що входять до складу глазурі, однорідний по всій масі. Глазур не 

повинна прилипати до пакувальних матеріалів. Термін зберігання глазурованих 

сирків становить не більше 5 діб. 

 

10.2. Особливості технологічного процесу виробництва 

 

Технологічний процес виготовлення глазурованих сирків включає такі 

операції: приймання та підготовку сировини, приготування замісу, приготування 

глазурі, виробництва глазурованих сирків і пакування. 

Приймання та підготовка сировини. Сипкі компоненти (цукор, ванілін, 

какао) надходять у цех у мішках, які викладають на піддони та в міру 

необхідності використовують у виробництві. Дозують сухі компоненти 

технологічними вагами.  

Сир, що надходить у виробництво, обов’язково проходить лабораторний 

аналіз. Визначають його вологість, кислотність і жирність за наявними 

методиками. Сир використовують лише свіжий, жирний, із малою масовою 

часткою вологи. Після цього зважують і відміряють сировину для контролю та 

обліку під час надходження на першу технологічну операцію. 

Приготування замісу. Сир перетирається на вальцівці, ванілін розтирається 

із цукровим піском, а вершкове масло подрібнюється. Підготовлена сировина 

перемішується в змішувачі до однорідної консистенції, після чого охолоджується 

до температури 6...8º С.  

Приготування глазурі полягає у плавленні шматкового шоколаду до 

досягнення однорідної плинної рідини температурою 37…43º С. 

Виробництво глазурованих сирків. Після охолоджування сирна маса 

формується в сирки прямокутної форми, які покривають глазур’ю та охолоджують 



 

 

 

154 

у повітряному охолоджувачі, де підтримують температуру повітря 

близько 0º С. 

Пакування. На виході з охолоджувача сирки із застиглою глазур’ю 

надходять у пакувальну машину, що пакує їх у полімерні плівки, після чого 

готову продукцію викладають у ящики. 

 

10.3. Організація та принципи функціонування комплексів 

технологічного обладнання 

 

Машинно-апаратурну схему комплексу технологічного обладнання ОРГ-М для 

виробництва глазурованих сирків наведено на рис. 10.1. Комплекс складається з 

ванни 1 для сквашування молока, установки 2 для охолоджування сиру, візка 3, 

преса 4, місткості 5 для резервування сироватки, вальцівки 6 для сиру, машини 7 

для подрібнення моноліту вершкового масла, вагів 8, фаршмішалки 9, 

нагрівальної місткості 10, машин 11, 12, 14 відповідно для формування, 

глазурування та пакування, а також холодильної установки 13. 

Після приймання та первинного очищення пастеризованого молока його 

сквашують у ванні 1 шляхом внесення бактерійної закваски. Тривалість 

сквашування становить 6...8 год за температури 35...38º С. Про закінчення 

сквашування роблять висновок за кислотністю згустку. Для сиру з масовою 

часткою жиру 18 і 9% кислотність має становити 58...60º Т, для нежирного –  

66...70º Т. 

Сир направляють на пресування в установку 4. Після пресування сир 

негайно охолоджують до 3...8º С у машині 2, унаслідок чого припиняється 

молочнокисле бродіння з наростанням зайвої кислотності. Сирну сироватку, що 

утворюється під час зневоднення сиру, резервують у місткості 5. Готовий сир у 

візку 3 направляють у вальцівку 6 для перетирання, щоб отримати однорідну 

пастоподібну консистенцію. Водночас здійснюється підготовка допоміжної 

сировини: цукру-піску, ваніліну, вершкового масла та шоколадної глазурі з 

використанням вагів 8. Вершкове масло подрібнюють у машині 7, шматки 
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шоколаду розтоплюють в апараті 10 до отримання однорідної плинної рідини 

температурою 40о С. Потім готують заміс у фаршмішалці 9, куди направляють 

протертий сир, подрібнене вершкове масло та сипкі компоненти. Сирна суміш 

послідовно надходить у машину 11, де з неї формуються сирки, потім у машину 

12 для нанесення шару шоколадної глазурі на всю поверхню сирка, холодильну 13 

і пакувальну машини 14. Готову продукцію викладають у ящики, запаковують і 

направляють на склад або реалізацію. 
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Рисунок 10.1 – Машинно-апаратурна схема комплексу технологічного обладнання  
ОРГ-М для виробництва глазурованих сирків: 1 – ванна для сквашування молока;  
2 – установка для охолоджування сиру; 3 – візок; 4 – прес; 5 – місткість для резервування 
сироватки; 6 – вальцівка для сиру; 7 – машина для подрібнення вершкового масла;  
8 – ваги; 9 – фаршмішалка; 10 – нагрівальна місткість; 11, 12, 14 – відповідно машини 
для формування, глазурування та пакування; 13 – холодильна установка 
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10.4. Провідне технологічне обладнання комплексів 

 
Для виробництва сирних виробів застосовуються вальцівки (рис. 10.2) та 

місильні машини. 

Вальцівка ОПТ-1200А має два робочих валки 2, 5, закріплені в 

підшипниках кочення на чавунній станині 1. Зазор між валками регулюється 

спеціальним механізмом 3. Перетерта сирна маса знімається з валків ножами 6 

у лотік, розташований під вальцівкою. Сир до валків подається з приймального 

бункера 4. Обертаються валки від електродвигуна через клинопасову передачу 

та циліндричні зубчасті колеса. 

Кількість зубців коліс неоднакова, тому валки, обертаючись у 

протилежному напрямку, мають різну частоту обертання, що сприяє кращому 

перетиранню сиру. 

 

 
 

Рисунок 10.2 – Вальцівка ОПТ-1200А: 1 – чавунна станина; 2 – робочий валок 
лівий; 3 – маховичок механізму для регулювання зазору між валками;  
4 – приймальний бункер; 5 – робочий валок правий; 6 – ніж 
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Машина для формування (рис. 10.3) призначена для дозування порцій сирної 

маси та формування сирків за заданими геометричними розмірами та формами. 

Вона складається з конвеєра 1, відсікаючого механізму 2, ланцюгових передач 3 і 

15, живильника 4, пульта управління 5, корпусу, закритого панелями 6, опор 7, 

регульованих по висоті, редукторів 8, 13 і 16, натяжного барабана 9, шнека 10, 

завантажувального бункера 11, варіаторів 12 і 17, електродвигунів 14 і 19, 

опорних плит 18 і 20. 

 
 
Рисунок 10.3 – Машина для формування: 1 – конвеєр; 2 – відсікаючий механізм;  

3, 15 – ланцюгові передачі; 4 – живильник; 5 – пульт управління: 6 – корпус; 7 – опори;  
8, 13, 16 – редуктори; 9 – натяжний барабан; 10 – шнек; 11 – завантажувальний бункер; 
12, 17 – варіатори; 14, 19 – електродвигуни; 18, 20 – опорні плити  

 

Під час роботи машини сирна маса завантажується в бункер 11. У бункері 

на вертикальному валу встановлені мішалка та шнек 10, що сприяють кращій 

подачі сирної маси в живильник 4. Мішалка та шнек 10 обертаються від 

електродвигуна 14 через варіатор швидкостей 12 і черв’ячний редуктор 13. У 

живильнику 4 встановлено два шнеки, за допомогою яких сирна маса 

транспортується до механізму дозування та формування. Шнеки обертаються від 

електродвигуна 19 через варіатор 17, редуктор 16 і ланцюгову передачу 15. 
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Механізм дозування та формування, що є ротором із мірними кишенями та 

плаваючими поршнями, надає певної форми сирній масі, яка видавлюється на 

стрічку транспортера 1. Під час виходу на конвеєр відсікаючий механізм 2 

розрізає сформовану масу порціями певної довжини. 

Рух ротора механізму дозування та формування є переривчастим із 

фіксацією при повороті на 90º та наступною тимчасовою зупинкою. Тривалість 

повороту ротора на 90º становить 0,5 с, а зупинки – 1,5 с. Стрічка транспортера 

має також переривчастий рух із зупинкою під час відрізання сирної маси. 

Механізми дозування та формування, відсікаючий механізм 2 і конвеєр 1 

рухаються від приводу через ланцюгову передачу 3. 

Машина глазурувальна (рис. 10.4), призначена для нанесення шоколадної 

глазурі на поверхню сирка, складається з корпусу 2 зварної конструкції, 

колектора 1, стійок 7, воронки 5, кришки 4, конвеєра 6 і насоса 3. 

Глазурувальна камера закрита відкидними кришками 4 і знімними 

панелями. У нижній частині корпусу встановлено на котках висувний вузол, що 

включає робочий бак для підігрівання, перемішування та збирання глазурі,  

насос 3, трубопровід для перекачування глазурі, систему підігрівання глазурі, що 

складається з порожнин сорочок бака, трубопроводів нагрівача та відцентрового 

насоса. 

Конвеєр 6 є системою рухомих і нерухомих валиків. Рухомою частиною 

конвеєра є спеціальна сітка, поступовий хід якої передається за допомогою 

зубчастих барабанів через муфту від приводу конвеєра, установленого на корпусі 

машини. Крім того, конвеєр оснащено ванною приймання глазурі для поливу 

зверху. По краях ванна має напрямні отвори, крізь які глазур стікає на вироби. До 

системи подачі глазурі входить робочий бак, у який глазур може подаватися з 

нагрівального пристрою. Із бака глазур подається насосом 3 через колектор 1 до 

триходового крана, де ділиться на два потоки. Перший подає глазур у ванну 

транспортера, другий за допомогою трубопроводу – у ванну приймання глазурі, 

звідки вона, поділяючись на два потоки, ллється на виріб і потім через сітку 

транспортера – у робочий бак. 
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Рисунок 10.4 – Машина глазурувальна: 1 – колектор; 2 – корпус; 3 – насос;  
4 – кришка; 5 – воронка; 6 – конвеєр; 7 – стійки  
 

Машина конвеєрна для охолодження (рис. 4.5) використовується для 

охолоджування кондитерських мас і виробів після глазурування. Вона складається 

з холодильної камери 3, конвеєра з приводом 1 і натяжним пристроєм 5, 

випарника 4, вентилятора 7, компресорного холодильного агрегату 6 і пульта 

управління 8. 

Камера холодильна 3 є збірною конструкцією, на якій за допомогою гвинтів 

установлюються секції з теплоізоляцією. Конструкція встановлюється на 

регульовані опори. Усередині камери на кронштейнах розташовуються випарники 

4 і піддони для збирання конденсату. Конденсат видаляється з камери через зливні 

труби. У верхній частині камери над випарниками 4 встановлюються листи з 

нержавіючої сталі, які є опорною поверхнею для конвеєрної стрічки 2. 

Із правого боку камери по ходу конвеєрної стрічки 2 встановлені короби, 

через які холодне повітря від випарників подається на конвеєрну стрічку. 
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Перемішування холодного повітря здійснюється вентиляторами 7, які складаються 

з корпусу, кожуха, крильчатки, патрубка, колектора і двигуна. У верхній частині 

камери на кронштейнах установлено пульт управління 8. 

Привід 1 встановлюється на дві регульовані опори та з одного боку 

кріпиться до стійки холодильної камери. Він оснащується електродвигуном для 

обертання привідного барабана, який приводить у рух стрічку 2 конвеєра. 

Обертання від двигуна до привідного барабана передається через пасову передачу, 

оснащену двома шківами та пасом; редуктор і ланцюгову передачу, що складається 

з двох зірочок і ланцюга. 

Натяжний пристрій 5 має три напрямні ролики, установлені на 

підшипниках. Уся конструкція натяжного пристрою кріпиться за допомогою 

гвинтів на стійку холодильної камери. 

Конвеєрна стрічка 2 є капроновою основою, покритою зовні спеціальною 

гумовою сумішшю, та має загальну товщину 2,5 мм. На передній частині каркаса 

приводу встановлюється планка для очищення конвеєрної стрічки від глазурової 

маси. 

Поряд із холодильною камерою на фундаменті встановлюється 

холодильний агрегат 6, з’єднаний із випарниками 4 монтажним трубопроводом. 

Між випарниками та монтажним трубопроводом розташовані 

терморегулювальний вентиль (ТРВ) і теплообмінник.  

Холодильний агрегат складається з компресора, конденсатора водяного 

охолоджування, фільтра-осушувача, датчика-реле тиску, водорегулювального 

вентиля, трубопроводів і запірної арматури. Конденсатор призначений для 

конденсації пари, що надходить із компресора, фільтр-осушувач – для видалення 

механічних домішок і поглинання вологи із системи, датчик-реле тиску – для 

захисту компресора, що регулює тиск холодильного агента, від аварійних режимів 

роботи. 
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Рисунок 10.5 – Машина конвеєрна для охолодження: 1 – привід; 2 – конвеєрна стрічка; 3 – холодильна камера; 4 – випарники;  
5 – натяжний пристрій; 6 – холодильний агрегат; 7 – вентилятор; 8 – пульт управління 
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Машина пакувальна (рис. 10.6) призначається для пакування охолоджених 

глазурованих сирків у плівки з полімерних термозварюваних матеріалів. Вона 

складається зі столика 8, що обертається, натяжного пристрою 3, пульта 

управління 4, конвеєра 5 видачі упакованих сирків, приводу 2 столика,  

пристрою 1 для перенаправлення продукту. 

Сирки з конвеєра 9 установки для охолодження 6 подаються на столик 8, на 

якому напрямні планки вирівнюють вироби в одну лінію. На виході зі столика 

сирки спрямовуються пристроєм 7 у положення, що відповідає поздовжньому 

руху конвеєра пакувальної машини. Водночас із рулону термозварюваний 

пакувальний матеріал надходить через натяжний пристрій 3 до механізму 

поздовжнього та поперечного зварювання. Пакування у плівку відбувається 

шляхом зварювання шва в поздовжньому, а потім у поперечному напрямках. 

 

 

Рисунок 10.6 – Машина пакувальна: 1, 7 – пристрої для спрямовування продукту;  
2 – привід; 3 – натяжний пристрій; 4 – пульт управління; 5 – конвеєр видачі упакованих 
сирків; 6 – установка для охолодження; 8 – столик; 9 – конвеєр 
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Контрольні запитання  

 

1. Охарактеризуйте властивості сировини для виробництва сирних глазурованих 

сирків і готової продукції. 

2. У чому полягають особливості технологічного процесу виробництва 

глазурованих сирків? 

3. Що входить до складу комплексу технологічного обладнання ОРГ-М для 

виробництва глазурованих сирків і який принцип його функціонування? 

4. Яка будова і принцип дії вальцівки ОПТ-1200А? 

5. Яка будова і принцип дії машини для формування? 

6. Яка будова і принцип дії машини глазурувальної? 

7. Яка будова і принцип дії машини конвеєрної для охолодження?  

8. Яка будова і принцип дії машини пакувальної? 
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Розділ 11 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ВЕРШКОВОГО МАСЛА 

 

11.1. Характеристика сировини та продукції 

 

Вершкове масло – це харчовий продукт, що виробляється з коров’ячого 

молока, складається переважно з молочного жиру та плазми, у яку частково 

переходять усі складові частини молока – фосфатиди, білки, молочний цукор, 

мінеральні речовини, вітаміни та вода. Для виробництва вершкового масла 

використовують молоко та вершки. Крім стандартних, під час виробництва масла 

до молока висуваються особливі вимоги щодо вмісту та хімічного складу 

молочного жиру. 

Вершки складаються з тих самих складових, що й молоко, але з іншим 

співвідношенням між жиром і плазмою, унаслідок чого фізико-хімічні 

властивості молока та вершків (густина, кислотність тощо) розрізняються. 

Середній хімічний склад вершків (%) такий: жир – 25...45; вода – 66...49; сухий 

знежирений молочний залишок – 8,7...5,1; зола – 0,58...0,34 і фосфоліпіди – 

180,5 мг/100 г. 

Залежно від органолептичних, фізико-хімічних і мікробіологічних 

показників вершки розподіляються на вищий, 1-й і 2-й ґатунки. Смак і запах 

вершків вищого ґатунку характеризуються як виражений вершковий, чистий, 

солодкуватий; 1-го ґатунку – вершковий, солодкуватий із слабовираженим 

кормовим присмаком і запахом; 2-го ґатунку – недостатньо виражений 

вершковий, солодкуватий, недостатньо чистий, із кормовим присмаком і запахом. 

Консистенція вершків вищого та 1-го ґатунків має бути однорідною, 

гомогенною, при цьому для вершків 1-го ґатунку допускається наявність окремих 

грудочок жиру. Консистенція вершків 2-го ґатунку може бути неоднорідною, з 

окремими грудочками жиру та пластівцями білка. Колір вершків, незалежно від 

ґатунку, має бути білим, із кремовим відтінком, однорідним по всій масі. 
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Смак і запах вершкового масла зумовлені наявністю в ньому речовин, одна 

частина яких переходить у нього з початкового молока та вершків, а інша 

(більша) утворюється в результаті теплової обробки, фізичного та біологічного 

дозрівання тощо. Смакові компоненти вершкового масла ‒ це діацетил, леткі 

жирні кислоти, деякі ефіри жирних кислот, лецитин, білок, жири та молочна 

кислота. 

Жовтого забарвлення вершковому маслу надає бета-каротин. Залежно від 

складу каротину масло має соковите, з темно-жовтим відтінком або блідо-жовте 

забарвлення, а іноді – майже біле. 

Харчова цінність вершкового масла зумовлена його хімічним складом, а 

саме: молочним жиром, жирними кислотами, фосфоліпідами, мінеральними 

речовинами, вітамінами тощо. Енергетична цінність вершкового масла 

традиційного складу з масовою часткою жиру 82,5% становить 31130 кДж/кг, із 

найменшим вмістом жиру – 21100 кДж/кг, із наповнювачами – 2081...3113 кДж/кг. 

Засвоюваність вершкового масла становить 97...98%. 

 

11.2. Особливості технологічного процесу виробництва 

 

На міні-заводах, як правило, виготовляють не більше трьох-чотирьох видів 

масла, використовуючи при цьому найбільш прийнятний спосіб періодичного 

збивання. Технологічний процес виробництва вершкового масла включає такі 

основні стадії та операції: приймання, охолоджування, зберігання, нагрівання та 

сепарація молока; теплова обробка, фізичне дозрівання та збивання вершків; 

промивання масляного зерна; засолення масла (лише для солоного масла); 

механічна обробка, фасування та зберігання масла. 

Приймання, охолоджування та зберігання молока здійснюються відповідно до 

вимог чинного стандарту на молоко натуральне коров’яче. Проводиться інспекція 

тари, визначаються температура, кислотність, масова частка жиру, густина, група 

чистоти й натуральність молока. Молоко має бути отримане від здорових тварин, 
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відфільтроване та охолоджене не пізніше ніж через дві години після доїння, до 

температури не вище 6º С. 

Нагрівання та сепарація молока. Прийняте молоко підігрівають до 

температури 35...40º С і сепарують для отримання вершків із бажаною масовою 

часткою жиру. 

Теплова обробка вершків. Вибираючи режим теплової обробки, ураховують 

якість вершків і вид масла, що виробляється. Вершки 1-го ґатунку пастеризують за 

температури 85...90о С, а 2-го ґатунку – 92...95о С.  

Під час переробки вершків зі слабовираженими сторонніми присмаками та 

запахами температуру їх теплової обробки підвищують і встановлюють залежно 

від масової частки вологи в маслі в межах 103...108º С. 

Фізичне дозрівання вершків. Після теплової обробки вершки швидко 

охолоджують до температури нижчої за точку твердіння молочного жиру  

(3...12º С), і витримують протягом певного часу (30...180 хв). Лише в разі 

наявності затверділого жиру під час збивання вершків можна виділити молочний 

жир у вигляді масляного зерна та забезпечити належну консистенцію вершкового 

масла й відділення жиру в сколотини. Для отримання масла потрібної консистенції 

необхідно, щоб ступінь твердіння жиру становив не менше 30...35%. 

Збивання вершків полягає в руйнуванні оболонок і агрегації (злипанні) 

жирових кульок, що закінчується утворенням масляного зерна. Під час збивання 

вершків у масловиготовлювачах періодичної дії важливе значення мають такі 

чинники, як ступінь заповнення апарата вершками, частота обертання робочого 

органу, початкова температура вершків. Найраціональніший ступінь заповнення 

масловиготовлювача вершками становить 40...50%. У разі його перевищення 

тривалість збивання вершків і вміст жиру в сколотинах збільшуються, а в разі 

зменшення (менше 25%) вершки не збиваються через виниклу відцентрову силу, 

що притискає їх тонким шаром до стінки апарата.  

Частоту обертання робочого органу вибирають таку, щоб відцентрове 

прискорення, що виникає під час його обертання, було меншим, ніж 

прискорення вільного падіння, оскільки лише в цьому випадку під час піднімання 
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та падіння вершків створюються умови для утворення масляного зерна. 

Початкову температуру (7...15º С) збивання вершків обирають із таким 

розрахунком, щоб, незалежно від форми робочої місткості масловиготовлювача, 

тривалість збивання становила 50...60 хв.  

Вершки збивають до отримання масляного зерна розміром 3...5 мм. 

Тривалість збивання становить 50...60 хв. Після створення масляного зерна 

випускають сколотини, проціджуючи їх крізь сито. 

Промивання масляного зерна здійснюється після видалення сколотин для 

створення несприятливих умов для розвитку мікроорганізмів у маслі та 

виправлення консистенції масляного зерна. Промивання проводять двічі, 

використовуючи заздалегідь підготовану воду кількістю 50...60% від маси вершків. 

Температура води має відповідати температурі сколотин у разі нормальної 

консистенції масла. Під час промивання м’якого зерна температуру води 

знижують на 1...2о С, під час промивання грубого зерна, що кришиться, 

температура води має бути на 1...2º С вищою за температуру сколотин. 

Засолення  масла проводиться для надання йому помірно солоного смаку та 

збільшення стійкості продукту під час зберігання. Найпоширенішим є засолення 

сухою сіллю в пласт. За цього способу засолення використовується більше солі, 

ніж під час засолювання в зерні. Але в цьому випадку можуть з’явитися 

дефекти: наявність кристалів солі, що не розчинилися, нерівномірний розподіл 

вологи й солі та супутній цьому дефекту неоднорідний колір масла. Ці дефекти 

відсутні в разі засолення розсолом – 25%-м водяним розчином солі. Розсіл 

вливають після видалення сколотин (промивної води) у масляне зерно або пласт 

масла кількістю 10...15% від маси масляного зерна (пласта) та обробляють його із 

закритими кранами і люком масловиготовлювача. Після 8‒15 віджимань розсіл 

спускають. Потім до масловиготовлювача вливають другу порцію розсолу, суміш 

обробляють до отримання необхідного вмісту вологи в маслі й розсіл зливають. 

Механічна обробка масла застосовується для формування з окремих 

масляних зерен суцільного пласта масла, регулювання вмісту вологи 

відповідно до вимог стандарту, рівномірного розподілу та диспергування 
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вологи, отримання масла необхідної структури та консистенції. Обробка 

масла триває протягом 15...50 хв. Упродовж перших 5...8 хв обробка 

проходить із закритими кранами масловиготовлювача, а після утворення 

пласта крани відкривають для стікання вологи. Після досягнення критичного 

моменту обробки масловиготовлювач зупиняють, беруть пробу для 

визначення вологи в маслі. За результатами проби розраховують кількість 

вологи, яку необхідно додати у вигляді сколотин або води. Обробку 

продовжують до повного розподілу вологи в маслі. 

Фасування та зберігання масла. В умовах малого та середнього 

виробництва готове масло фасують у форми по 150...300 г, що вистилають 

обгортувальним матеріалом. Потім поверхню брикетів загладжують, 

виймають їх із форм і притискають краї пакувального матеріалу. Упаковане 

масло охолоджують до температури 8...10º С у холодильних камерах і 

направляють на реалізацію в торговельну мережу. 

 

11.3. Організація та принципи функціонування комплексів 

технологічного обладнання 

 

В умовах малого та середнього виробництва можуть бути використані 

комплекси технологічного обладнання ІПКС-0133 продуктивністю 20 кг/год, 

ІПКС-0130 продуктивністю 100 кг/год, Я7-ОКМ продуктивністю 

50...80 кг/зміна, а також комплекси ІПКС-0107, ІПКС-0108, ІПКС-0109,  

ІПКС-0114, ІПКС-0115, ІПКС-0116 для виробництва сиру, сметани, вершків, 

вершкового масла та кефіру. 

Машинно-апаратурну схему комплексу технологічного обладнання ІПКС-0130 

для виробництва вершкового масла методом збивання вершків наведено на рис. 11.1. 

Комплекс, призначений для виробництва вершкового масла «Селянське» та 

нежирного сиру, складається з резервуара-охолоджувача 1, відцентрового  

насоса 2, сепаратора-вершковіддільника 3, ванни 4 для знежиреного молока, 

ванни 5 тривалої пастеризації вершків, гвинтового насоса 6 для вершків, 
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масловиготовлювача 7 періодичної дії та холодильної камери 10. До складу 

комплексу можуть входити виробничий стіл 8 і форми 9 для вершкового 

масла, а також технологічне обладнання для виробництва сиру (на схемі не 

показано). 

Сире незбиране 
молоко

 Готова
 продукція

 

Рисунок 11.1 – Машинно-апаратурна схема комплексу технологічного обладнання  
ІПКС-0130 для виробництва вершкового масла методом збивання вершків: 1 – резервуар-
охолоджувач; 2 – відцентровий насос; 3 – сепаратор-вершковіддільник; 4 – ванна для 
знежиреного молока; 5 – ванна тривалої пастеризації вершків; 6 – гвинтовий насос;  
7 – масловиготовлювач; 8 – виробничий стіл; 9 – форми для масла; 10 – холодильна 
камера 
 

Після проходження первинного очищення сире незбиране молоко надходить 

у танк-охолоджувач 1 для охолодження від 12...16 до 2...6º С. Потім за допомогою 

відцентрового насоса 2 воно надходить у сепаратор-вершковіддільник 3, у якому 

розділяється на дві фракції: знежирене молоко, що йде на подальшу переробку 

для виробництва сиру, і вершки. Із сепаратора 3 вершки подаються у ванну 

тривалої пастеризації 5, де проводиться їх теплова обробка за температури 

90...92º С із подальшим охолодженням до 4...7º С і витримуванням для фізичного 

дозрівання вершків. 
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Охолоджені та витримані вершки гвинтовим насосом 6 подаються в 

масловиготовлювач періодичної дії для збивання вершків, засолення та 

механічної обробки масляного зерна. Після цього готове вершкове масло вручну 

розкладають по 150...300 г у форми 9, що вистилають обгортувальним матеріалом, 

загладжують краї брикетів і направляють на зберігання в холодильну камеру 10.  

Машинно-апаратурну схему комплексу технологічного обладнання Я7-ОКМ для 

виробництва вершкового масла методом збивання вершків наведено на рис. 11.2. 

Комплекс складається з двох універсальних апаратів 1 циклічної дії для 

пастеризації (передбачено можливість використання різних джерел тепла), 

витримування, охолоджування та фізичного дозрівання вершків, пультів 

управління 2, роторного насоса 3, масловиготовлювача 4 періодичної дії, 

виробничого стола 5 для фасування та пакування вершкового масла.  

 

 

 

Рисунок 11.2 – Машинно-апаратурна схема комплексу технологічного обладнання  
Я7-ОКМ для виробництва вершкового масла методом збивання вершків: 1 – універсальний апарат 
(резервуар-теплообмінник); 2 – пульт управління; 3 – роторний насос; 4 – масловиготовлювач;  
5 – виробничий стіл 

 

Універсальний апарат 1 є резервуаром-теплообмінником, що складається з 

внутрішньої робочої посудини з похилим днищем, кришкою та механічною 

мішалкою, теплообмінної сорочки, термоізоляції, декоративного облицювання, 

запорної арматури та пристроїв, що забезпечують можливість використання для 

пастеризації вершків різних джерел теплоти (гаряча вода, пара, електрика). Нахил 

лопатей мішалки, похиле розташування осі її обертання та похиле днище 
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забезпечують ефективне перемішування вершків, теплообмін і повне їх 

розвантаження. 

Масловиготовлювач 4 має оригінальну конструкцію барабана, обладнаного 

клапаном для випускання газів, що виділяються на початку збивання. Внутрішня 

поверхня барабана спеціально оброблена таким чином, що виключає налипання 

продукту. Апарат має дві швидкості обертання. 

Організація та принцип функціонування ділянок комплексів 

технологічного устаткування ІПКС-0107, ІПКС-0108, ІПКС-0109, ІПКС-0114, 

ІПКС-0115, ІПКС-0116 для виробництва вершкового масла методом збивання 

вершків аналогічні тим, що розглянуті вище. У деяких комплексах для теплової 

обробки вершків замість ванн тривалої пастеризації використовуються 

пластинчасті пастеризаційно-охолоджувальні установки, а для пастеризації 

молока – електропастеризатори з кварцовими трубками для інфрачервоного 

нагрівання. Для дозрівання вершків можуть бути використані ванни та 

спеціальні резервуари. 

 

11.4. Провідне технологічне обладнання комплексів 

 

Електропастеризатор з інфрачервоним нагріванням А1-ОПЕ-250 (рис. 11.3) 

призначено для пастеризації та знезараження молока з використанням 

інфрачервоного електричного нагрівання в умовах підприємств малого та середнього 

бізнесу. Він складається з бака-нагромаджувача 11, зрівняльного бачка 1, насоса 10, 

пластинчастого регенератора-охолоджувача 3 з оглядовим склом 4, пропускного 

клапана 5, секції 2 інфрачервоного нагрівання, пульта управління 6, триходового 

крана 8, затвора 9 і рами 7. Секція 2 інфрачервоного нагрівання зроблена у вигляді 

набору кварцових трубок, послідовно з’єднаних металевими перехідниками. 

Усередині трубок циркулює оброблюване молоко. На кожній трубці є 

електронагрівач (кварцова трубка великого діаметра з обмоткою з ніхромового 

дроту). Режим роботи ручний і напівавтоматичний. Технологічний процес включає 
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стерилізацію системи, пастеризацію молока, миття системи розчином лугу й 

кислоти з проміжним ополіскуванням водою. 

 

Рисунок 11.3 – Електропастеризатор з інфрачервоним нагріванням А1-ОПЕ-250:  
1 – зрівняльний бачок; 2 – секція інфрачервоного нагрівання; 3 – регенератор- 
охолоджувач; 4 – оглядове скло; 5 – пропускний клапан; 6 – пульт управління;  
7 – рама; 8 – триходовий кран; 9 – затвор; 10 – насос; 11 – бак-накопичувач 

 

Ванни для дозрівання вершків ВСГМ. У виробництві вершкового масла 

способом сколочування пастеризовані вершки піддають фізичному та 

біохімічному дозріванню протягом декількох годин. Найбільшого поширення 

набули ванни для дозрівання вершків із хиткою трубчастою мішалкою, які 

випускають чотирьох типів: ВСГМ-400, ВСГМ-800, ВСГМ-1200 та  

ВСГМ-2000. У цих ваннах за умов безупинного перемішування охолоджують 

вершки, витримують їх за низької температури (дозрівання), а також 

підігрівають перед випусканням вершків у масловиготовлювач. 

Ванна ВСГМ-800 (рис. 11.4) призначена для фізичного дозрівання вершків 

під час виробництва вершкового масла. Вона являє собою місткість 7 із 

мішалкою та привідним механізмом, установленим на опорах 1. Простір між  
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Рисунок 11.4 – Ванна для дозрівання вершків ВСГМ-800: 1 – опори; 2 – переливна 
труба; 3 – перфорований барботер; 4 – коромисло; 5 – підшипник; 6 – мішалка; 7 – місткість;  
8 – кран; 9 – електродвигун; 10 – плита; 11 – черв’ячний редуктор; 12 – кришка; 13 – зливна 
труба 
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внутрішньою ванною та зовнішнім корпусом заповнюється водою, яка 

підігрівається парою, що надходить із трубчастого перфорованого барботера 3, 

розташованого в нижній частині корпусу. Постійний рівень води в сорочці 

підтримується за допомогою переливної труби 2. Для зберігання продукту від 

забруднення ванна закривається кришкою 12 з алюмінію або нержавіючої сталі. 

У нижній частині ванни встановлені кран 8 і зливна труба 13 із вентилем для 

відведення конденсату. 

Мішалка 6 ванни складається з нержавіючих труб, закріплених кінцями в 

колекторах. До обох боків мішалки підшипником 5 приєднуються гофровані 

гумотканинні рукави, призначені для під’єднування до ліній подачі та відведення 

холодоагенту. Механізм приводу мішалки складається з електродвигуна 9, 

установленого на плиті 10, клинопасової передачі, черв’ячного редуктора 11 і 

кривошипно-шатунного механізму. Завдяки наявності в корпусі коромисла 4 

видовженого отвору сполучний палець може пересуватися в пазу, і тим самим до 

початку роботи можна встановлювати необхідний кут хитання мішалки 

від 60 до 100º. 

Ванну наповнюють попередньо охолодженими вершками, їх рівень має 

бути нижче від бортів не менше ніж на 75 мм для запобігання виплескуванню 

вершків під час роботи мішалки. Потім у мішалку подають розсіл, вмикають її 

привід та охолоджують продукт до температури 2º С. Витримують вершки у 

ванні протягом 4 год. До кінця витримування припиняють подачу розсолу, 

заповнюють сорочку водою, підігрівають її парою та нагрівають вершки до 

температури сколочування, після чого, вимкнувши привід, випускають вершки 

через шиберний кран у масловиготовлювач. Ванни встановлюють на 

площадках або фундаментах із нахилом 1:200 у бік зливного крана. 

Місткість вертикальна для дозрівання вершків (рис. 11.5) являє собою 

циліндричну місткість 6 із пристроями для підігрівання й охолодження стінок 

внутрішньої посудини, мішалкою планетарного типу 7. Мішалка має вигляд рами 

з труб із лопатями та закріплена на валу редуктора планетарного типу 4.  

Із протилежного боку мішалки розміщений шкребок 2. Мішалка автоматично 
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циклічно вмикається протягом усього періоду дозрівання вершків. Для 

наповнення місткості вершками та їх вивантаження передбачені патрубки 5 і 1 

відповідно. У верхній частині місткості змонтовано пристрій гідравлічної мийки.  

 

 
 

Рисунок 11.5 – Місткість вертикальна для дозрівання вершків: 1 – кран для 
виван-таження вершків; 2 – шкребок; 3 – пристрій гідравлічної мийки; 4 – редуктор 
планетарного типу; 5 – патрубок для наповнення місткості вершками; 6 – циліндрична 
місткість; 7 – мішалка планетарного типу 
 

Масловиготовлювачі призначені для одержання масла сколочуванням 

вершків нормальної жирності (30…40%). У масловиготовлювачах 

здійснюються сколочування вершків та обробка масляного зерна для надання 

йому однорідності та відповідної структури. Одночасно зі створенням 

структури регулюється і склад масла (за масовою часткою води в масі). Таким 

чином, під час сколочування вершків масло утворюється внаслідок механічного 

впливу на вершки нормальної жирності, у ході якого з’єднуються жирові 

кульки в масляні зерна та відбувається їх відпресовування в пласт. 

Місткість масловиготовлювачів може бути циліндричної, конічної, 

грушоподібної, усіченої, кубічної форм. Найпоширенішими є 

масловиготовлювачі з циліндричною та конічною місткостями. 

Масловиготовлювач ММ-2000 (рис. 11.6) має циліндричну місткість 1, 

виготовлену з нержавіючої сталі. Днища місткості опуклі, сферичні. Внутрішня 

поверхня оброблена піскоструминним способом, тому масло до стінок не 
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прилипає. Місткість оснащена двома клапанами для відведення сколотин, 

повітряним клапаном 3 та оглядовим вікном 6. Привідний механізм 5 

циліндричної місткості включає електродвигун 8, клинопасову передачу 7, 

редуктор і варіатор швидкостей, чим забезпечуються чотири швидкості 

обертання робочого органу. Лопаті, що знаходяться в місткості, нерухомі 

відносно стінок. Вони призначені для інтенсивного перемішування в період 

сколочування вершків у масляне зерно та скидання шару в період обробки. 

Завантаження вершків у місткість і вивантаження масла безпосередньо у 

вагонетку здійснюють через люк 2, кришка якого відкривається та закривається 

важелем.  

 

 
Рисунок 11.6 – Безвальцьовий масловиготовлювач ММ-2000: 1 – циліндрична 

місткість; 2 – люк із кришкою; 3 – повітряний клапан; 4 – пристрій для зрошення;  
5 – привідний механізм; 6 – оглядове вікно; 7 – клинопасова передача;  
8 – електродвигун 
 

Спеціальний пристрій дозволяє обробляти масло під вакуумом. 

Масловиготовлювач оснащується пристроєм для зрошення 4, що являє собою 

перфоровану трубку, розміщену над місткістю. Шляхом зрошення водою 

забезпечується охолодження або нагрівання вершків та масла під час 

технологічного процесу. У другому випадку перед вивантаженням масла 

здійснюється зрошення водою з температурою 35…40º С, при цьому масло 

нагрівається до 20…22º С та стає рідким. Після цього в місткість зі щільно 
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закритими люками та кранами подається стиснуте повітря тиском 

(12…13)×104 Па, та масло видавлюється через відкритий кран. У більшості 

масловиготовлювачів передбачена можливість їх роботи під вакуумом.  

Сколочування вершків здійснюється в результаті їх гравітаційного 

перемішування. Під час обертання місткості, що заповнена на 30…50%, вершки 

спочатку піднімаються на деяку висоту, а потім стікають або скидаються під 

дією сили ваги. При цьому вони зазнають сильного механічного впливу. У 

результаті забезпечується високодисперсний та рівномірний розподіл вологи в 

маслі. Висота підйому вершків, тиск, що виникає, і характер поверхні рідини 

визначаються розмірами місткості та швидкістю її обертання.  

Обробка масляного зерна та перетворення його на пласт полягають у 

багаторазовому підніманні та скиданні грудок масла. 

 Масловиготовлювач ІПКС-030 (Н) (рис. 11.7) складається із двох опорних  

стійок 1, діжі 8, установленої в підшипниках кочення 5, перемішувального 

пристрою 2 з лопатями 3, приводу 7, приймального лотока для вершкового масла 6 

і магнітного пускача 4. 

 

Рисунок 11.7 – Масловиготовлювач ІПКС-030 (Н): 1 – опорні стійки;  
2 – перемішувальний пристрій; 3 – лопаті; 4 – магнітний пускач; 5 – підшипники кочення;  
6 – приймальний лотік; 7 – привід; 8 – діжа  
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Спочатку діжу 8 масловиготовлювача нерухомо фіксують в опорних  

стійках 1. Потім її наповнюють гарячою водою з температурою 75...80º С 

кількістю 10...15% її місткості та обертають вал перемішувального лопатевого 

пристрою 2 протягом 1...2 хв.  

Після видалення гарячої води з діжі її охолоджують чистою холодною 

водою для запобігання прилипанню до її внутрішньої поверхні білка та жиру. 

Потім діжу на 40...50% заповнюють вершками та вмикають привід 7. У діжі 

збивання вершків здійснюється в умовах інтенсивного перемішування лопатевим 

пристроєм 2. 

Наприкінці збивання відбувається розділення вершків на дві фракції: 

сколотини та масляні зерна. Сколотини зливають, профільтрувавши крізь сито, а 

масляні зерна піддають механічній обробці, після закінчення якої перевертають 

діжу, відкривають кришку та вивантажують масло в приймальний лотік 6.  

Маслоутворювачі призначені для одержання масла з високожирних 

вершків (до 80…82%). У масловиготовлювачі регулювання складу масла не 

проводиться. У нього надходять вершки в повній відповідності до складу 

компонентів у маслі. У маслоутворювачах здійснюється зміна структури 

високожирних вершків. Для цього вони інтенсивно охолоджуються в перший 

період та піддаються механічному впливу з одночасним більш глибоким 

охолодженням – у другий. Таким чином, масло утворюється в результаті 

механічного та теплового впливу на високожирні вершки. 

Вакуум-маслоутворювач (рис. 11.8). Гарячі високожирні вершки, що 

подаються у вакуум-камеру 4, на вході розпорошуються форсункою, 

розміщеною на патрубку введення 1. Вакуум-камера 4 через патрубок 3 

зв’язана з вакуум-насосом, під час роботи якого високожирні вершки, що 

мають температуру 70…90º С, миттєво охолоджуються.  

Запобігання прилипанню масла до стінок апарата забезпечується ножами 

лопатевої мішалки, що приводиться в дію від електродвигуна з редуктором 2. 

Охолоджені вершки падають у текстуратор 8, що має сорочку. Вхід і вихід 

холодоносія забезпечуються через патрубки 9 та 5 відповідно. Під час 
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переміщення шнеком через текстуратор відбувається механічний вплив і 

охолодження, при цьому створюється властива маслу однорідна структура, 

після чого масло фасується в машині для фасування 6. 

 

 
 

Рисунок 11.8 – Вакуум-маслоутворювач: 1 – патрубок уведення високожирних 
вершків; 2 – електродвигун із редуктором; 3 – патрубок до вакуум-насоса; 4 – вакуум-
камера; 5 – патрубок виходу холодоносія; 6 – машина для фасування масла;  
7 – випускна (для масла) труба; 8 – текстуратор; 9 – патрубок впуску холодоносія 

 

Контрольні запитання 

 

1. Охарактеризуйте властивості сировини для виробництва вершкового 

масла та готової продукції. 

2. У чому полягають особливості технологічного процесу виробництва 

вершкового масла? 

3. Що входить до складу комплексу технологічного обладнання ІПКС-0130 для 

виробництва вершкового масла і який принцип його функціонування? 

4. Що входить до складу комплексу технологічного обладнання Я7-ОКМ для 

виробництва вершкового масла і який принцип його функціонування? 
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5. Яка будова і принцип дії електропастеризатора з інфрачервоним 

нагріванням А1-ОПЕ-250? 

6. Яка будова і принцип функціонування ванни для дозрівання вершків  

ВСГМ-800? 

7. Яка будова і принцип функціонування місткості вертикальної для 

дозрівання вершків? 

8. Яка будова і принцип дії масловиготовлювача ММ-2000? 

9. Яка будова і принцип дії масловиготовлювача ІПКС-030 (Н)? 

10. Яка будова і принцип дії вакуум-маслоутворювача? 
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Розділ 12 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СИРУ 

 

12.1. Характеристика сировини та продукції 

 

Сир – висококалорійний харчовий продукт, що виробляється з молока 

шляхом коагуляції білків, обробки отриманого білкового згустку та подальшого 

дозрівання сирної маси. 

Основною сировиною для виробництва сиру є коров’яче молоко. Воно 

повинно мати чистий смак і запах, бути без сторонніх, не властивих свіжому 

молоку присмаків і запахів. На вигляд і консистенцію має бути однорідною 

рідиною без осаду та пластівців, кольором від білого до блідо-жовтого. 

Молоко, що використовується для виробництва сиру, повинно мати такі 

фізико-хімічні показники: густина – не менше 1027 кг/м3, кислотность –  

16...18º Т, масова частка жиру – не менше 3,2%, білка – не менше 3,0%, 

температура – не вище 10º С. Високі вимоги висуваються до молока за 

гігієнічними показниками.  

Щоб охарактеризувати молоко за його здатністю згущуватися сичужним 

ферментом, проводять сичужно-бродильну пробу, за наслідками якої молоко 

розподіляють на три класи. Для виробництва сиру придатним є тільки молоко  

1-го та 2-го класів. 

Хлорид кальцію, нітрат калію або натрію використовуються як добавки, що 

вносяться до пастеризованого молока для скорочення тривалості його зсідання під 

дією ферментів, утворення щільного згустку та гарного відділення сироватки від 

сирного зерна. 

У виробництві сирів використовують різні мікроорганізми: молочнокислі та 

пропіоново-кислі бактерії, сирний слиз і цвіль. 

За технологічними ознаками натуральні сири поділяють на сичужні та 

кисломолочні. Сичужні сири отримують під час зсідання молока сичужним 
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ферментом, а кисломолочні виробляють шляхом сквашування молока 

заквасками. 

У 100 г повножирного сиру міститься 28...30 г білка, 32...33 г жиру, 

близько 1 г кальцію, 0,8 г фосфору. У сирі є велика кількість вільних амінокислот, 

зокрема всі незамінні, вільні жирні кислоти, зокрема ненасичені. 

Натуральні сири за зовнішніми ознаками розподіляють на три групи: тверді 

(сичужні з щільною або твердою консистенцією), м’які (сичужні або 

кисломолочні з м’якою консистенцією) і розсільні сири (що дозрівають у розсолі 

та містять підвищену масову частку кухонної солі). 

 

12.2. Особливості технологічного процесу виробництва 

 

Виробництво сиру складається з декількох технологічних стадій: підготовки 

молока до вироблення сиру (контроль якості та сортування молока, резервування, 

дозрівання, нормалізація, теплова обробка молока), підготовки молока до зсідання 

(додавання до молока хлориду кальцію, нітрату калію або натрію, бактерійних 

заквасок і концентратів), отримання та обробки згустку (зсідання молока, обробка 

згустку й сирного зерна), формування сиру (самопресування та пресування сиру, 

засолення) і дозрівання сиру.  

Підготовка молока до вироблення сиру. Резервування молока полягає в його 

зберіганні за температури від 2 до 6о С не більше 24 годин після доїння, очищення 

та охолоджування. Сир не можна виробляти з парного молока й охолодженого 

безпосередньо після доїння. Після доїння молоко перебуває в бактерицидній фазі; 

у такому молоці мікрофлора не розвивається. Для отримання сиру високої якості 

необхідно, щоб свіже молоко дозріло. Дозрівання молока полягає у витримуванні 

його за температури 8…12º С протягом 10…14 годин із додаванням 0,1...0,3% або 

без додавання закваски молочнокислих бактерій. Під час дозрівання склад і 

властивості молока змінюються. Нормалізують молоко, змішуючи незбиране 

молоко з розрахованою масою вершків або знежиреного молока. Теплова обробка 

молока полягає в знищенні шкідливої для сироваріння патогенної мікрофлори та 
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вірусів. Температура пастеризації становить від 70 до 72º С з подальшим 

витримуванням протягом 20...25 с.  

Підготовка молока до зсідання. Хлорид кальцію додають до пастеризованого 

молока кількістю від 10 до 40 г на 100 кг молока у формі 40%-го розчину. 

Виробничі бактерійні закваски додають до молока перед зсіданням. Перед 

внесенням до молока закваску необхідно ретельно розмішати, щоб уникнути 

потрапляння грудочок згустку в молоко. Частка закваски, що вноситься, становить 

від 0,5 до 3% об’єму молока, що переробляється. Певну порцію закваски 

обирають залежно від виду сиру, швидкості наростання кислотності та 

обсушування сирного зерна, зрілості та фізико-хімічних властивостей молока. 

Отримання та обробка згустку. Для зсідання молока в сироварінні 

застосовують ферменти тваринного походження: сичужний фермент і пепсин, а 

також ферментні препарати на їх основі. Препарати для зсідання молока додають у 

вигляді розчину, приготованого за 25 хв до використання. Потрібну кількість 

ферментного препарату розводять у пастеризованій за температури 85º С і 

охолодженій до 32…36о С воді з розрахунку 2,5 г на 150 см3 води. Для рівномірного 

розподілу ферментного препарату за всім об’ємом молоко після внесення 

препарату перемішують протягом 6 хв, а потім не чіпають до утворення згустку. 

Мета обробки згустку полягає у видаленні не зв’язаної з білками вологи 

(сироватки) з розведеними в ній складовими молока. Згусток, що утворився, 

розрізають спочатку вздовж, а потім упоперек різальним пристроєм із вертикально 

розташованими різальними елементами. У результаті утворюються стовпчики 

квадратної форми з боками 7...10 мм залежно від виду сиру. Потім згусток 

розрізають різальним пристроєм із горизонтально розташованими різальними 

елементами та отримують кубики з довжиною сторони від 8 до 12 мм. 

Розрізання згустку триває 10...15 хв зі швидкістю, що відповідає міцності згустку. 

Формування сиру проводиться для з’єднування сирних зерен у моноліт, 

якому надають певної форми, і виділення частини міжзернової сироватки. 

Важливий чинник формування сиру та отримання щільної маси – температура, 
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тому, щоб сирна маса не охолоджувалася, її формують швидко, а в приміщенні 

підтримують температуру 18...20º С. 

Мета самопресування та пресування полягає у видаленні надлишків 

сироватки і максимально допустимому для кожного виду сиру ущільненні 

сирної маси. Самопресування здійснюється під дією маси сиру, пресування – 

під дією зовнішнього тиску. 

М’які, розсільні та деякі тверді сири не пресують, а тільки піддають 

самопресуванню. Тиск у головці сиру збільшується від верхнього шару до 

нижнього, тому для рівномірного ущільнення всієї маси його перевертають через 

15...30 хв, а потім рідше – через 1...1,5 год. Залежно від виду сиру роблять  

5‒8 перевертань. Самопресування м’яких сирів триває від 3 до 24 год. Необхідна 

умова самопресування – підтримування температури сирної маси, тому 

температура повітря в приміщенні під час самопресування має бути 15...20º С. 

Закінченням самопресування вважають припинення виділення сироватки, достатнє 

ущільнення сирної маси, набування сиром певної форми та досягнення 

необхідного для кожного виду сиру рівня рН. 

Пресування сиру починають із мінімальних навантажень, а потім 

поступово (плавно або ступінчасто) підвищують до максимального значення. 

Залежно від виду сиру навантаження коливається від 20 до 85 кПа,  

тривалість – від 1,5 до 18 год. 

Засолення в умовах малого та середнього виробництва здійснюють у 

розчині кухонної солі, занурюючи та витримуючи в ньому сир до повного 

просолення. 

Дозрівання сиру. У процесі дозрівання сир набуває смаку й аромату, його 

консистенція стає пластичнішою, м’якшою. За умов нормального бродіння в 

результаті накопичення газоподібних продуктів у сирі утворюється рисунок, що 

складається з кулястих порожнин, більш-менш рівномірно розподілених у його 

масі. В окремих сирів діаметр порожнини досягає 1...2 см, в інших – 0,3...0,5 см.  

Для того щоб запобігти руйнуванню кірки сиру та розвитку на ній слизу і 

цвілі, підвищити якість готового продукту застосовують захисні покриття на 
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основі парафіну. Догляд за парафінованим сиром зводиться до обтирання його 

поверхні м’якою сухою серветкою, перевертання через кожні 10...15 діб. За 

необхідності сири перед відвантаженням парафінують повторно. 

 

12.3. Організація та принципи функціонування комплексів 

технологічного обладнання 

 

Для виробництва сирів можуть бути використані комплекси технологічного 

обладнання ІПКС-0132 продуктивністю за сиром 20...24 кг/доба, ІПКС-0129 

продуктивністю 200...240 кг/доба, ЕЛЬФ-3000 (ТС) продуктивністю  

120 кг/доба, а також ІПКС-0121, ІПКС-0107, ІПКС-0108, ІПКС-0109,  

ІПКС-0114, ІПКС-0115, ІПКС-0116, що виробляють не тільки м’які та тверді 

сири, але й сметану, вершки, вершкове масло, кефір. 

Машинно-апаратурну схему комплексу технологічного обладнання  

ІПКС-0132 для виробництва твердого сиру наведено на рис. 12.1. Комплекс 

складається з місткості 1 для приймання сирого незбираного молока, 

відцентрового насоса 2, установки пастеризації 3, сепаратора-

вершковіддільника 4, ванни 5 для резервування знежиреного молока, ванни 6 

тривалої пастеризації, ручного преса 7 для сиру, сирних форм 8, ванни 9 для 

засолення сиру та парафінера 10. 

Після зберігання протягом 24 год за температури 2...6º С молоко з місткості 1 

за допомогою відцентрового насоса 2 подається у пластинчасту установку 

пастеризації 3 для теплової обробки за температури 70...72º С з подальшим 

витримуванням протягом 20...25 с. Потім пастеризоване молоко направляють у 

сепаратор-вершковіддільник для розділення його на дві фракції: вершки, що 

використовуються для подальшої нормалізації, і знежирене молоко, що 

резервується у ванні 5. Після цього пастеризоване молоко надходить у ванну 6 

тривалої пастеризації для зсідання молока, отримання та обробки сирного згустку. 

Утворений сирний згусток уручну розрізають за допомогою лір на шматочки у 

формі паралелепіпедів зі сторонами 7...10 мм, а потім на кубики з довжиною 
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сторони від 8 до 12 мм. Після цього вони вкладаються в сирні форми 8 і пресуються 

в пресі 7 із гвинтовим затискачем. Після закінчення пресування засолюють сир у 

ванні 9, а потім наносять захисне парафінове покриття в парафінері 10. Сир 

направляють на дозрівання за температури 8…12º С протягом 12...20 діб, після 

чого температуру дозрівання збільшують до 14...16º С і витримують сир до 

повної зрілості. Відносна вологість повітря під час дозрівання становить 90...94%. 

 

 

 

Рисунок 12.1 – Машинно-апаратурна схема комплексу технологічного обладнання  
ІПКС-0132 для виробництва твердого сиру: 1 – місткість; 2 – відцентровий насос;  
3 – установка пастеризації; 4 – сепаратор-вершковіддільник; 5 – ванна для 
резервування знежиреного молока; 6 – ванна тривалої пастеризації; 7 – ручний прес;  
8 – сирні форми; 9 – ванна для засолення сиру; 10 – парафінер 

 

Машинно-апаратурну схему комплексу технологічного обладнання Я23-ОКА 

для виробництва м’якого сиру та сметани наведено на рис. 12.2.  

Комплекс складається з місткості для приймання молока 1, фільтра 2 для 

очищення молока, насосів 3 і 17, пастеризатора 4, проміжної місткості 5 для 

молока, сепаратора 6, парогенератора 7, набору фляг 8 для вершків, установки 9 
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для приготування сметани, ванни 10 для вироблення сирного зерна, установки 11 

для формування та пресування сиру, контейнера 12 для сиру, піддона 13 для 

установки контейнерів, ванни 14 для засолення сиру, бака 15 для крижаної води, 

установки 16 для приготування крижаної води, місткості 29 для зберігання 

сироватки, мийок 28, 25 і 21, візка 30 для перевезення сиру, ящиків 18 для 

зберігання сиру, шафи 19 для зберігання та дозрівання сиру, робочих столів 20 і 

24, центрифуги 27, заквасочника 22, побутових холодильників 23 і 26 і 

лабораторії. 

 

 

 

Рисунок 12.2 – Машинно-апаратурна схема комплексу технологічного обладнання  
Я23-ОКА для виробництва м’якого сиру та сметани: 1 – місткість для приймання молока;  
2 – фільтр; 3, 17 – насоси; 4 –  пастеризатор; 5 – проміжна місткість для молока; 6 – 
сепаратор; 7 – парогенератор; 8 – набір фляг для вершків; 9 – установка для 
приготування сметани; 10 – ванна для вироблення сирного зерна; 11 – установка для 
формування та пресування сиру; 12 – контейнер для сиру; 13 – піддон для установки 
контейнерів; 14 – ванна для засолення сиру; 15 – бак для крижаної води; 16 – установка 
для приготування крижаної води; 18 – ящики для зберігання сиру; 19 – шафи для 
зберігання та дозрівання сиру; 20, 24 – робочі столи; 21, 25, 28 – мийки; 22 – заквасочник; 
23, 26 – побутові холодильники; 27 – центрифуга; 29 – місткості для зберігання сироватки; 
30 – візок для перевезення сиру 
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Насосом 3 молоко через фільтр 2 перекачується в приймальну місткість 1, 

потім у пастеризатор 4, після чого охолоджується, частина його надходить у 

сепаратор-вершковіддільник 6, де відбувається розділення на вершки та 

знежирене молоко. Вершки спрямовуються в термостат 9 для виготовлення 

сметани, а знежирене молоко – у сироварну ванну 10. 

Потім у пастеризоване (93...95о С) нормалізоване молоко додають кислу 

сироватку кількістю 8...10% від маси молока. Шаруватий згусток, що 

утворюється, витримують за температури 93...95º С протягом 5 хв. Сирну масу, що 

сплила, викладають сітчастим ковшем у конічні плетені корзини для 

самопресування протягом 10...16 хв. Надлишки сироватки зливають у 

місткість 29 для зберігання. Кислу сироватку отримують зі свіжої 

профільтрованої сироватки, яку зберігають у місткості 29 для зростання 

кислотності до 85...100º Т. Щоб прискорити зростання кислотності, в сироватку 

додають до 1% закваски, приготованої на культурах болгарської палички. 

Після самопресування сир перекладають у контейнери 12 і направляють у 

місткість засолення 14 із розсолом. Засолення сиру триває дві доби за 

температури 8…12о С. Із місткості 14 сир викладають у ящики 18, які 

направляють у шафу 19 для його дозрівання протягом 18 год за температури 

8...10о С. Сир протягом періоду дозрівання перевертають один раз або двічі. 

Готовий продукт пакують у пергамент або полімерну плівку. Тривалість 

зберігання сиру на підприємстві після закінчення технологічного процесу не 

повинна перевищувати трьох діб. 

 

12.4. Провідне технологічне обладнання комплексів 

 

Сироварна ванна Д7-ОСА-1 (рис. 12.3) призначена для вироблення сирного 

зерна під час виготовлення твердих і м’яких сирів у складі комплексу 

технологічного устаткування Я23-ОКА. Вона складається з таких основних вузлів: 

двостінної ванни 3, запірного клапана 9 для спускання зерна з сироваткою, колон 
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8 мостової конструкції, різально-вимішувального інструмента 6 і його приводу, 

електрообладнання, домкрата для нахилу ванни та сита для відбору сироватки. 

 

Рівень 
підлоги

 

 

Рисунок 12.3 – Сироварна ванна Д7-ОСА-1: 1 – патрубок подачі води; 2 – поворотні 
ножі; 3 – двостінна ванна; 4 – термоізоляційний матеріал; 5 – перфорована труба;  
6 – різально-вимішувальний інструмент; 7 – міст; 8 – колони мостової конструкції;  
9 – патрубок для спускання зерна з сироваткою  

 

Двостінна ванна 3 є жорсткою зварною конструкцією, внутрішня частина 

якої зроблена з нержавіючої сталі. Внутрішня ванна міститься в кожусі з 

вуглецевої сталі. Простір між ванною та кожухом заповнено термоізоляційним 

матеріалом 4, що закривається зверху листами з нержавіючої сталі. Охолоджуюча 

вода підводиться через патрубок 1. Вода через перфоровану трубу 5, що є бортом 

ванни, стікає між двома бічними стінками, омиваючи при цьому внутрішню 

ванну. Патрубок 9 для спускання з ванни зерна разом із сироваткою 

розташований з боку, протилежного патрубкам подачі води та пари й зливання 

води з сорочки. Контроль за наповненням місткості молоком здійснюється 

візуально за допомогою мірної лінійки. Нахил ванни під час миття та 

перекачування з неї вмісту здійснюється гідравлічним домкратом, установленим у 

колоні. 
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Різально-вимішувальний інструмент 6 є ножовою рамою з вертикальними 

поворотними ножами 2. Привід різально-вимішувального інструмента 

переміщається всередині моста 7 напрямними, привареними до балок. Весь привід 

монтується на коритоподібній платформі, що повністю виключає можливість 

потрапляння забруднень із приводу до ванни. 

Зворотно-поступальний рух платформи забезпечує втулково-роликовий 

ланцюг. В одній із ланок ланцюга замість осі у важелі закріплений палець із 

роликом. Це забезпечує обертальний рух зірочок і рівномірний зворотно-

поступальний рух каретки. 

Сироварна ванна має горизонтально розташований чотиришвидкісний 

двигун, що має можливість переміщатися вздовж каретки за допомогою рейки та 

шестерні, безступінчастий варіатор швидкості, черв’ячний редуктор і ланцюгову 

передачу. Ванна працює таким чином. Спочатку її наповнюють молоком, потім 

вмикають привід різально-вимішувального інструмента. Безперервно 

перемішуючи, підігрівають молоко до температури зсідання 28...30º С. Потім у 

нього додають бактерійну закваску, розчин ферменту та інші компоненти. При 

цьому суміш продовжують перемішувати до отримання однорідної маси. Після 

закінчення перемішування вимикають двигун, надалі відбувається зсідання. 

Коли згусток досягає бажаної густини, вмикають привід і різально-

вимішувальним інструментом 6 розрізають сирний згусток. Для розрізання 

різально-вимішувальний інструмент обертають за годинниковою стрілкою. Процес 

починають із найменшої частоти обертання. Після розрізання згустку та часткової 

постановки сирного зерна відбирають потрібну кількість сироватки. Відбір 

сироватки проводиться через патрубок 9, приварений до бічної стінки ванни, із 

вимкненим різально-вимішувальним інструментом 6. 

Після відбирання сироватки проводять друге нагрівання під час 

обертання різально-вимішувального інструмента 6 і підсушують зерно, після 

чого припиняють подачу пари, а сирне зерно разом із сироваткою за умови 

нахиленої ванни перекачують насосом або самопливом у формувальні пристрої 

або віддільники сироватки. 
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Сировиготовлювач Я5-ОСЖ-1 (рис. 12.4), призначений для вироблення 

сирного зерна в сироварних цехах на ділянках малої потужності, складається з 

ванни 10, установленої на опорах 8, траверси 3, приводу 4, різально-

вимішувального інструмента 2, трубопроводів для підведення 6 і відведення 5 

теплоносія та пульта управління 1. 

 

 

 

Рисунок 12.4 – Сировиготовлювач Я5-ОСЖ-1: 1 – пульт управління; 2 – різально-
вимішувальний інструмент; 3 – траверса; 4 – привід; 5, 6 – відповідно труби для відведення 
та підведення теплоносія; 7 – патрубок для вивантаження сирного зерна; 8 – опори; 9 – днище 
внутрішнього резервуара; 10 – ванна; 11 – теплообмінна сорочка; 12 – колектор для подачі 
теплоносія; 13 – внутрішній резервуар 

 

Внутрішній резервуар 13 ванни 10 оточений теплообмінною сорочкою 11 з 

колектором 12 для подачі теплоносія. У центральній частині днища 9 вмонтований 

патрубок 7 для вивантаження сирного зерна. Траверси є опорою для приводу 

різально-вимішувального інструмента 2. Для вивантаження сирного зерна з 

сироваткою в прес самопливом сировиготовлювач установлюється на майданчику 

висотою не менше 1,5 м. Санітарну обробку установки здійснюють шляхом 

наповнення робочої місткості гарячою водою або мийними розчинами. Миття 

проводять за максимальної частоти обертання різально-вимішувального інструмента.  
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Рисунок 12.5 – Віддільник Я7-00-23:  
1 – барабан; 2 – кільце; 3 – труба;  
4 – відкидний кронштейн; 5 – привід; 
6 – каркас; 7 – стійка; 8 – опори  

Віддільник Я7-00-23 (рис. 12.5) 

призначено для відділення сироватки від 

сирного зерна перед заповненням ним 

сирних форм під час виробництва 

твердих сирів. Він складається з 

барабана 1 у формі зрізаного конуса, 

приводу 5, каркаса 6, стійки 7 і труби 3. 

Бічна поверхня барабана-конуса 1 

виготовлена з перфорованої сталі. На 

передній частині барабана закріплено 

кільце 2, що спирається на два ролики. 

Привід 5 складається з електро-

двигуна    та    черв’ячного    редуктора, 

з’єднаних клинопасовою передачею. Каркас 6 охоплює зону перфорації барабана 

та збирає сироватку. До каркаса кріпиться привід 5. Труба 3 для подачі суміші 

сирного зерна й сироватки кріпиться до фланця відкидного кронштейна 4. 

Суміш сирного зерна та сироватки трубою 3 подається на внутрішню стінку 

перфорованого барабана. Сироватка проходить крізь отвори перфорованого 

барабана й видаляється через патрубок каркаса 6, а сирне зерно лотоком прямує 

безпосередньо в сирні форми. За допомогою опори 8 можна регулювати кут 

нахилу віддільника та повноту відділення сироватки. 

Такий спосіб застосовують під час формування сирного зерна насипом 

після видалення з сироварної ванни 60...70% сироватки (від маси молока, що 

переробляється). 

Прес Е8-ОПД (рис. 12.6) призначено для пресування всіх видів сиру, 

видалення частини сироватки та утворення поверхневого шару. Він складається з 

двох секцій із пневматичною системою 3, пневмоциліндрів 4 і траверси 5, 

зв’язаних між собою вертикальними стійками 7, якими переміщаються 

пресувальні полиці 6 із сирними формами, і основи 8. У кожній секції 
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розташовано п’ять пресувальних полиць. Прес установлюють на чотирьох опорах,  

регульованих за висотою.  

навантажень,а потім поступово (плавно або ступінчасто) підвищують до 

максимального значення. Залежно від виду сиру навантаження змінюється від  

20 до 85 кПа, тривалість пресування – від 1,5 до 18 год. 

Парафінер ІПКС-073-03 (рис. 12.7) призначений для нанесення захисного 

полімерно-парафінового покриття на тверді види сиру. 

Він складається з ванни 1, пристрою 7 завантаження сирних головок і блока 

управління 6. Ванна є циліндричною посудиною з трьома стінками, установленою 

 

 

          Рисунок 12.6 – Прес Е8-ОПД:  
1 – рукоятка крана; 2 – регулятор тиску;  
3 – пневматична система; 4 – пневмоциліндри;  
5 – траверса; 6 – пресувальні полиці;  
7 – вертикальні стійки; 8 – основа 

Пресувальні  полиці 6 з’єднані 

між собою стяжками, причому верхні 

кінці стяжок закріплені нерухомо, а 

нижні, що проходять крізь наскрізні 

отвори в полицях, – рухомо. Верхні 

пресувальні полиці прикріплені до 

коромисел, насаджених на кінці 

штоків пневмоциліндрів 4. 

Прес працює таким чином. 

Сирні форми встановлюють на 

пресувальних полицях 6, які 

піднімають або опускають поворотом 

рукоятки крана 1. Питому величину 

тиску пресування регулюють 

поворотом рукоятки регулятора 

тиску 2. Для роботи преса може 

бути використана компресорна 

установка з тиском стиснутого 

повітря до 0,6 МПа. Пресування 

сиру   починають    із   мінімальних 
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на чотирьох опорах. Вона оснащена водяною сорочкою 2 і вентилем 5 для 

заповнення гарячою водою. 

 

 
 

Рисунок 12.7 – Парафінер ІПКС-073-03: 1 – ванна; 2 – водяна сорочка;  
3 – теплоізоляційний матеріал; 4 – тени; 5 – вентиль; 6 – блок управління; 7 – пристрій 
завантаження сирних головок 

 

Простір між середньою стінкою та облицювальним кожухом заповнений 

теплоізоляційним матеріалом 3 для підтримування необхідної температури 

парафіну в робочій порожнині резервуара. Нагрівання води у водяній сорочці 

здійснюється тенами 4, закритими кожухом і кришкою. Управління роботою 

парафінера здійснюється блоком управління 6. Парафінер працює таким чином. 

Поверхня сиру перед нанесенням покриття має бути сухою. Температура сиру 

становить 10...12º С. Для нанесення захисного покриття сирну головку вручну кладуть 

на рамковий пристрій 7 завантаження та занурюють у розплав на 2...3 с, а потім 

виймають і витримують 2...3 с над парафіном для стікання надлишків розплаву та 

його застигання, після чого обережно знімають сир з тримача. Температура 

розплавленого парафіну становить 160...170º С. 
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Контрольні запитання 

 

1. Охарактеризуйте властивості сировини для виробництва сиру та 

готової продукції. 

2. У чому полягають особливості технологічного процесу виробництва сиру? 

3. Що входить до складу комплексу технологічного обладнання ІПКС-0132 для 

виробництва твердого сиру і який принцип його функціонування? 

4. Що входить до складу комплексу технологічного обладнання Я23-ОКА для 

виробництва м’якого сиру та сметани і який принцип його функціонування? 

5. Яка будова і принцип функціонування сироварної ванни Д7-ОСА-1? 

6. Яка будова і принцип дії сировиготовлювача Я5-ОСЖ-1? 

7. Яка будова і принцип дії віддільника сироватки Я7-00-23? 

8. Яка будова і принцип дії преса Е8-ОПД? 

9. Яка будова і принцип дії парафінера ІПКС-073-03? 
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Розділ 13 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПЛАВЛЕНОГО СИРУ 

 

13.1. Характеристика сировини та продукції 

 

Плавлений сир – це харчовий продукт, що виробляється з різних видів сиру, 

масла, консервів та інших молочних продуктів зі смаковими наповнювачами та 

спеціями або без них шляхом теплової обробки суміші з додаванням спеціальних 

солей-розплавлювачів.  

Сировину, що використовують у виробництві плавлених сирів, ділять на 

основну та допоміжну. Основною сировиною є натуральні жирні сири, а також 

спеціальні види сирів і сирні маси для плавлення, сметана, закваска, білкові маси з 

молочної сироватки та сколотин, казеїнати. Разом із сирами використовують різні 

жири та молочні консерви. Як допоміжну сировину застосовують різні 

наповнювачі, спеції та приправи. 

Сири для виробництва плавлених сирів зберігають за температури 0...4º С. 

Натуральні тверді сири, жирні й нежирні, зберігають при 0...4º С протягом  

2...3 місяців, м’які –  10...15 діб, розсільні та російський – 1 місяць. Сир 

домашній зберігають при 4...6º С не більше 2...3 діб, сметану – при 2...4º С не 

більше 3 діб. Закваску використовують лише свіжу. Кислотність закваски не 

повинна перевищувати 90º Т. 

Для виробництва плавлених сирів використовують несолоні види 

вершкового масла, зокрема підсирне й пряжене, вершки, соняшникову та 

кукурудзяну олію, гідрогенізовані жири та рідкі маргарини. Тривалість 

зберігання вершкового масла за температури мінус 5...8о С становить 10 діб, 

олії за температури не більше 20º С – 6 місяців. Натуральні вершки 

використовують свіжими. 

У виробництві плавлених сирів застосовують молочні консерви: сухе 

незбиране та знежирене молоко, свіжу, згущену й суху молочну сироватку та 

сколотини. 
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Допоміжною сировиною для виробництва плавлених сирів є смакові 

наповнювачі: копчене м’ясо й рибні продукти, сушені білі гриби та свіжі печериці, 

горіхи, мед, цукор, какао, кава, фруктове пюре, сиропи, есенції, родзинки та сіль. 

Як спеції та приправи використовують перець, лавровий лист, гвоздику, 

кардамон, мускатний горіх, томатну пасту й соуси. 

Як допоміжні матеріали застосовують солі-розплавлювачі, зокрема цитрати 

і фосфати, сорбінову кислоту, коптильний препарат, агар і желатин. 

Масова частка жиру в плавленому сирі становить 8...30%, білка – від 13 до 

24%, вуглеводів – 1,5...34%, мінеральних солей – 4...7%, води – 33...58%. 

Енергетична цінність 100 г плавленого сиру становить 684...1452 кДж.  

 

13.2. Особливості технологічного процесу виробництва 

 

Технологічний процес виробництва плавлених сирів включає такі 

технологічні операції: підбирання і підготовку сировини, компонування сирної 

суміші, плавлення, фасування, охолоджування, пакування та зберігання готової 

продукції. 

Підбирання і підготовка сировини. Сировину підбирають за рецептурою 

залежно від виду готового продукту. Підбираючи основну сировину, контролюють 

її хімічний склад і проводять органолептичну оцінку. 

Сири всіх видів підбирають за зрілістю та кислотністю. Незрілі сири та сири 

з підвищеною кислотністю погано плавляться. Підбираючи сировину, слід 

звертати увагу на ступінь вираженості смаку початкової сировини, оскільки під 

час плавлення знижується вираженість смаку.  

Сири звільняють від полімерного покриття, а сири з парафіновим 

покриттям направляють на машину для зняття парафіну, де їх миють гарячою 

водою з температурою 90...95º С, потім 40...45º С і холодною. Надалі з сиру вручну 

видаляють кірку та зачищають пошкоджені місця (розколи, механічні 

пошкодження). Нежирні сири замочують протягом 1,5...2 год у воді з 

температурою 35...40º С або в сироватці кислотністю близько 200º Т.  
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Сир, білкову масу та інші білкові продукти звільняють від тари, заздалегідь 

зачищаючи верхній шар. Сировину розрізають і подрібнюють на вовчку з двома-

трьома решітками з діаметром отворів 10, 5 і 3 мм або перетирають на вальцівці. 

Кожен вид сировини подрібнюють окремо та завантажують в окремі місткості-

накопичувачі. 

Поверхню моноліту масла перед переробкою зачищають, розрізають на 

шматки масою по 2...3 кг і перетоплюють. За необхідності сухі молочні продукти 

та цукор-пісок просіюють. Згущену сироватку розводять теплою питною водою, 

вершки фільтрують, сметану перемішують до отримання однорідної консистенції. 

Підбирання й підготовка солей-розплавлювачів істотно впливають на якість 

плавленого сиру та стійкість його під час зберігання. Якщо оптимальне значення 

рН плавленого сиру вище за рН сировини, то слід використовувати лужні солі, 

якщо навпаки, то необхідно застосовувати кислі солі, значення рН яких нижче за 

значення рН сировини. У тих випадках, коли рН сировини та оптимальні значення 

рН плавленого сиру приблизно однакові, рН солі-розплавлювача також має бути 

наближеним до цього значення. 

Для визначення дози солей-розплавлювачів користуються пробними 

мікроплавками сиру масою 100 г. Максимальна кількість солей-розплавлювачів 

не повинна перевищувати 2…3%. 

Розчини солей-розплавлювачів пастеризують за температури 80...90º С або 

доводять до кипіння. Щоб уникнути гідролізу солей, після нагрівання розчин 

негайно охолоджують. 

Компонування сирної суміші. Подрібнений сир та інші види сировини 

відважують відповідно до рецептури. Так, для вироблення плавлених сирів із 

масовою часткою жиру 40...50% кількість сичужних зрілих сирів, відповідних за 

назвою суміші, має бути не менше 65...70%. Плавлені сири із масовою часткою 

жиру в сухій речовині 30...40% виробляють із нежирних або спеціальних сирів для 

плавлення з додаванням масла і 5...15% жирного сиру. Щоб поліпшити 

консистенцію та отримати ніжнішу масу, під час переробки недостатньо доспілого 

сиру додають сухі молочні продукти кількістю 2...3%, а під час переробки 
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перезрілих сирів використовують раніше розплавлений сир кількістю 5...10%. Щоб 

поліпшити смак плавленого сиру, що виробляється з недозрілої сировини, у кінці 

плавлення вносять до 10% бактерійної закваски для сирів із низькою 

температурою другого нагрівання. Із цією ж метою під час компонування суміші 

замість води застосовують молоко або підсирну сироватку.  

Плавлення. Сирну масу плавлять у спеціальних апаратах. Нагрівання сирної 

маси в них здійснюється теплоносієм через стінку місткості та шляхом 

безпосереднього введення пари в сирну масу. 

Порядок закладання сировини залежить від виду плавленого сиру, що 

виробляється. Для вироблення сирів 45...60% жирності рекомендують такий 

порядок закладання компонентів. В апарат для плавлення сиру закладають усі 

компоненти суміші, окрім вершкового масла, і нагрівають до температури  

65...70º С. Після цього додають масло та плавлять до готовності. Під час 

виготовлення сирів 30...40% жирності, щоб уникнути пригоряння, на дно котла 

кладуть частину масла, потім жирні сичужні сири, сир домашній і сухе молоко. В 

останню чергу до котла вливають воду з солями-розплавлювачами, масу 

підплавляють і додають решту масла. Смакові наповнювачі рекомендується 

вводити до сирної маси в кінці плавлення, щоб зберегти вітаміни, смак і аромат.  

Під час плавлення суміш компонентів безперервно перемішується 

мішалкою спочатку на малій швидкості, а потім швидкість перемішування 

збільшують. За температури 50...55º С сирна маса стає однорідною та рідкою; під 

час пастеризації її зазвичай нагрівають до 75...95º С. Тривалість плавлення сиру 

залежно від використаного обладнання та технології становить 5...20 хв. 

Режим плавлення сирної маси встановлюють залежно від складу та 

властивостей початкової сировини, ступеня її зрілості, виду плавленого сиру, що 

виробляється, і використаних солей-розплавлювачів. Так, сири з підвищеним 

вмістом вологи плавлять за температури 85...95º С. Збільшити кислотність і 

надати сиру гострого смаку, отримати менш щільну консистенцію можна, 

підвищивши температуру плавлення до 90º С, а в окремих випадках – до 95º С.  

Якщо необхідно значно збільшити гостроту та кислотність сиру, отримати ніжну 
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пластичну консистенцію, сирну масу витримують за температури плавлення 

3...10 хв.  

Фасування. Розплавлена гаряча сирна маса надходить у розвантажувальний 

візок, обладнаний насосом. Далі вона подається в бункер машини для фасування 

пастоподібних продуктів. Під час фасування маса повинна бути розплавленою та 

плинною. Сир фасують у фольгу по 30; 62,5 і 100 г, пластикові стаканчики  

по 100 і 200 г, коробочки з полістиролу по 100 г, туби по 160 і 180 г. Фасують сир 

також у вигляді ковбасок і батонів масою від 30 г до 2...2,5 кг. 

Охолодження. Фасований сир негайно охолоджують. У результаті швидкого 

охолоджування підвищуються якість сиру та стійкість його під час зберігання. 

Способи охолоджування можуть бути різними: у спеціальних камерах на 

стелажах або візках за температури повітря не вище 10º С, в охолоджувачах 

тунельного типу. Тривалість охолоджування в камерах становить 16 год, а в 

тунельному охолоджувачі – 1...2 год. Інтенсивність охолодження в охолоджувачі 

тунельного типу підвищується внаслідок активної циркуляції холодного повітря. 

Охолоджений сир повинен мати температуру не вище 15º С. За такої 

температури брикет сиру стає твердим і не деформується під час викладання в 

ящики.  

Зберігання. Зберігають сир у добре вентильованому приміщенні за 

температури повітря від 0 до –3º С і від 0 до 4º С та відносної вологості повітря 

відповідно 85...90 і 80...85%. Граничний термін зберігання залежить від виду та 

якості плавленого сиру. Так, сири плавлені скибкові та ковбасні зберігають не 

більше 3 місяців; скибкові з копченими м’ясопродуктами, томатним соком, 

пастеризовані з шинкою – не більше 30 діб; сири, упаковані в полімерну тару зі 

знімною кришкою, – не більше 15 діб, пастеризований сир – не більше 6 місяців, 

стерилізований – не більше року. 

Під час вироблення ковбасного копченого сиру розплавлену сирну масу 

фасують шприцом або автоматом. Готові батони спочатку коптять у спеціальній 

камері, потім направляють у камеру для охолодження. Охолоджені батони сиру 
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покривають парафінополімерними сплавами в парафінері, після чого 

направляють у камеру на зберігання. 

За умов бездимного копчення (використання коптильного препарату) 

фасований у батони сир охолоджують у камері безпосередньо після фасування, а 

потім направляють на зберігання. 

 

13.3. Організація і принципи функціонування комплексів 

технологічного обладнання 

 

Машинно-апаратурну схему комплексу технологічного обладнання для 

виробництва плавлених сирів наведено на рис. 13.1. Комплекс призначено для 

виробництва скибкових, пастоподібних, солодких і пастеризованих плавлених 

сирів. Він складається з конвеєра 1 для зачищення сиру, машини 2 для зняття 

парафіну, мийної машини 3, місткості 4 для замочування сиру в сироватці, 

завантажувального конвеєра 5, вовчка 6, вальцівки 7, ванни-нагромаджувача 8, 

автоматичних вагів 9, завантажувального ковша 10, апарата 11 для плавлення 

сирної маси, гомогенізатора 12, машини 13 для фасування сиру, охолоджувача 15, 

машини 16 для розрізання масла, проміжного резервуара 17 і стерилізатора 14. 

Сир, призначений для переробки, конвеєром 1 подають у машину 2 для 

зняття парафіну або плівки, а потім у машину для миття. Після цього зачищають 

кірковий шар і пошкоджені місця, бринзу попередньо вимочують у басейні 4 і 

зачищають, після чого конвеєром 5 подають на вовчок 6, а надалі – у  

вальцівку 7. Сировину з ванни-нагромаджувача 8 завантажувальним ковшем 10 

через автоматичні ваги 9 подають в апарат для плавлення сирної маси. Сир 

домашній через вальцівку 7 направляють у ванну-нагромаджувач 8. Сухе 

молоко крізь дробарку та просіювач спрямовують у ковш 10.  

Масло та вершки направляють у проміжний резервуар 17. Усі компоненти 

подають ковшем 10 в апарат для плавлення 11. Розчин солі-розплавлювача 

також вливають в апарат для плавлення насосом. Розплавлену масу в гарячому 

стані подають в апарат для фасування 13. 



 

 

Рисунок 13.1 – Машинно-апаратурна схема комплексу технологічного обладнання для виробництва плавлених сирів: 1 – конвеєр для 
зачищення сиру; 2 – машина для зняття парафіну; 3 – мийна машина; 4 – місткість для замочування сиру; 5 – завантажувальний 
конвеєр; 6 – вовчок; 7 – вальцівка; 8 – ванна-нагромаджувач; 9 – автоматичні ваги; 10 – завантажувальний ковш; 11 – апарат 
для плавлення сирної маси; 12 – гомогенізатор; 13 – машина для фасування сиру; 14 – стерилізатор; 15 – охолоджувач;  
16 – машина для розрізання масла; 17 – проміжний резервуар 
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Під час виробництва пастоподібних сирів перед фасуванням сирну масу 

гомогенізують у гомогенізаторі 12. У разі виробництва пастеризованого 

плавленого сиру сирну масу фасують на машині 13 у жерстяні банки, які 

герметизують, поміщають у гарячу воду для витримування, після чого 

направляють у камеру охолодження 15. 

Під час виробництва плавленого копченого ковбасного сиру розплавлену 

сирну масу фасують шприцом. Батони коптять у термодимовій камері та 

направляють у камеру для охолодження. Охолоджені батони сиру покривають 

парафінополімерними сплавами в парафінері. 

Машинно-апаратурну схему комплексу технологічного обладнання ІПКС-0127 

для виробництва ковбасного копченого сиру наведено на рис. 13.2. ІПКС-0127 

складається з виробничих столів 1 і 8, лотоків 2 для сировини, вовчка 3, апарата 4 

для плавлення сирної маси, ванни 5 для пастеризації сировини, роторно-

пульсаційного апарата 6, вакуумного шприца 7, кліпсатора 9, візка 10, термодимової 

камери 11 і середньотемпературної холодильної камери 12. Також комплекс у разі 

необхідності може бути обладнаний парафінером. Принцип функціонування цього 

комплексу аналогічний вищеописаному. Гомогенізована сирна маса надходить у 

вакуумний шприц 7, який формує сирну масу в штучну оболонку діаметром 

40...120 мм, один кінець якої стягнутий скріпкою, накладеною за допомогою 

ручного кліпсатора 9. Після цього сирні батони навішують у візок 10 і 

направляють для копчення в термодимову камеру 11. Для копчення застосовують 

березу без кори, осику, дуб, ясен, вільху та інші несмолянисті породи дерев. 

Температурний і вологісний режими копчення сиру визначають товарний вигляд 

продукту. Під час підігрівання термодимової камери та продукту перед початком 

копчення до 30...32º С, у разі використання димових газів температурою 56...58º С 

впродовж усього періоду копчення, знижується вологість повітря термодимової 

камери до 60% і виключається конденсація вологи на поверхні сиру. Це 

забезпечує отримання рівномірного золотистого забарвлення всієї поверхні 

батонів сиру.  
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Охолоджені в камері 12 сирні батони покривають у парафінері (на  

рис. 7.2 не показаний) захисним покриттям і направляють на реалізацію. 

Початкова сировина

Готовий продукт

 
Рисунок 13.2 – Машинно-апаратурна схема комплексу технологічного обладнання 

ІПКС-0127 для виробництва ковбасного копченого сиру: 1, 8 – виробничі столи; 2 – лотоки 
для сировини; 3 – вовчок; 4 – апарат для плавлення сирної маси; 5 – ванна для 
пастеризації сировини; 6 – роторно-пульсаційний апарат; 7 – вакуумний шприц;  
9 – кліпсатор; 10 – візок; 11 – термодимова камера; 12 – холодильна камера 

 

13.4. Провідне технологічне обладнання комплексів 

 

Машина для миття сиру (рис. 13.3), призначена для миття сирів і видалення 

кіркового парафінового шару, складається з ванни 1, збірника 15 стічної води, 

парового 9 і водяного 10 вентилів, насоса 3, душової секції 6, запобіжного  

кожуха 8, конвеєра 11, усмоктувального трубопроводу 2, нагнітальних  

трубопроводів 4 і 5, крана 16 для спускання води, рами 7 конвеєра, форсунок 12, 

трубопроводу 13 для холодної води, електродвигуна 14. 
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Рисунок 13.3 – Машина для миття сиру: 1 – ванна; 2 – всмоктувальний трубопровід;  
3 – насос; 4, 5 – нагнітальні трубопроводи; 6 – душова секція; 7 – рама конвеєра;  
8 – запобіжний кожух; 9, 10 – відповідно паровий і водяний вентилі; 11 – конвеєр;  
12 – форсунки; 13 – трубопровід для холодної води; 14 – електродвигун; 15 – збірник 
стічної води; 16 – кран для спускання води  

 

У ванні 1 є кран 16 для спускання води. Над каркасом ванни 1 установлений 

конвеєр 11 із чотирьох рядів ланцюгової стрічки. Цим конвеєром головки сиру 

пересуваються в тунелі мийної машини. У першій, душовій, секції 6 водою 

температурою 90...95º С видаляють парафін. Потім сир миють і обполіскують 

проточною водою. Душова секція 6 зроблена з металевих труб діаметром 80 мм, 

каркас секції – діаметром 50 мм, форсунки 12 – діаметром 12 мм. Форсунки 12 

установлені під кутом, що забезпечує миття сиру з усіх боків. 

Душова секція 6 забезпечена запобіжним кожухом 8 з дюралюмінію і має 

ванну, виготовлену з нержавіючої сталі. Насос 3 для води приєднаний до ванни 1 

всмоктувальним трубопроводом 2, а до душової секції 6 – нагнітальним 4. Ланцюги 

конвеєра 11 приводяться в рух від електродвигуна 14 через редуктор. Лінійна 

швидкість конвеєра 1 м/хв. 

До машини підведені паропровід для підігрівання води та водопровід для 

заповнення ванни водою й ополіскування сиру. Воду у ванні міняють у міру 

забруднення. Бруски сиру, пройшовши секції гарячого та ополіскуючого душу, 

надходять на подрібнення до вовчка. 
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Машина для миття сиру (рис. 13.4) складається з ванни 2, змонтованої на 

ніжках 12, щіткових барабанів 3, 10 та приводу 9. До кронштейна 5 кріпляться 

водовідбивач 6 і бокові щитки 7. У нижній частині ванни 2 розташований 

патрубок 1 для зливання брудної води, а в її торцевій стінці вмонтовані щіткові 

барабани 3, 10, що обертаються навколо горизонтальної осі з частотою 

150…200 с–1, а також патрубок 4 для підведення води. Ворс щіток барабанів 

виготовлений із поліетилену завтовшки 0,8 мм. Машина приводиться в рух від 

електродвигуна 9 через клинопасову 11 та шестерінчасту передачу. 

 

 
                                          а                                                          б 
 

Рисунок 13.4 – Щіткова машина періодичної дії для миття сирів:  
а – вигляд спереду; б – вигляд збоку; 1 – патрубок для зливання брудної води;  
2 – ванна; 3, 10 – щіткові барабани; 4 – патрубок для підведення води; 5 – кронштейн;  
6 – водовідбивач; 7 – бічні щітки; 11 – клинопасова передача; 9 – електродвигун 
приводу; 12 – ніжка 
 

Апарат для плавлення сирної маси ОПС-1 (рис. 13.5), призначений для 

плавлення сирної маси та подачі її в машини для фасування, складається з 

робочої ванни 7, приводу 12, станини 14, приймальної ванни 1, оглядового люка 

5, кришки 6, пульта управління 13, насосної установки 11, гайки 9, вала 8 мішалки, 

конуса 10, болта 3, гвинта 2 і вала 4 з конусом. 
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Рисунок 13.5 – Апарат для плавлення сирної маси ОПС-1: 1 – приймальна ванна;  
2 – гвинт; 3 – болт; 4 – вал; 5 – оглядовий люк; 6 – кришка; 7 – робоча ванна; 8 – вал 
мішалки; 9 – гайка; 10 – конус; 11 – насосна установка; 12 – привід; 13 – пульт управління; 
14 – станина 

 

Робоча ванна 1 має внутрішню місткість із нержавіючої сталі та зовнішню 

теплову сорочку зі звичайної сталі. У проміжок між внутрішньою місткістю і 

тепловою сорочкою подається пара тиском до 0,2 МПа, необхідна для плавлення 

сиру. 

Теплова сорочка має штуцери для підведення пари, відведення конденсату 

та спускання води. Усередині корита змонтовано дві мішалки з нержавіючої 

сталі, що мають три частоти обертання. Перемикання швидкостей здійснюється 

за допомогою рукоятки універсального перемикача. 

Привід 12 мішалок здійснюється від тришвидкісного електродвигуна через 

клинопасову передачу та пару шестерень. Кришка 6 зроблена з нержавіючої 

сталі. Вона встановлена на осі, закріпленій у кронштейнах, приварених до робочої 

ванни 7, і блокується з електродвигуном мішалки. Кришка 6 легко відкривається під 

час завантаження апарата, а електродвигун можна переміщати, тим самим 

забезпечуючи безпеку обслуговування машини. Апарат оснащений оглядовим 

люком 5 на кришці 6 і термометром, установленим у робочій місткості, які 

дозволяють контролювати процес плавлення. 
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Розплавлена сирна маса вивантажується з апарата в приймальну ванну 1 

через шиберну заслінку, а потім насосом 11 перекачується трубопроводом у 

бункер машини для фасування. Насос разом із черв’ячним редуктором і 

електродвигуном змонтований на окремій плиті. Кінцева температура 

розплавленої сирної маси становить 76º С, тривалість плавлення 12...14 хв. 

Апарат для плавлення сирної маси з поворотною кришкою, що 

піднімається (рис. 13.6), має дві робочі місткості 10, змонтовані нерухомо на 

станині 13 разом із приводом і механізмом керування. Робочі місткості, 

виготовлені з нержавіючої сталі, мають знімну кришку 9, що закріплена на 

штангах 8. На них закріплені рейки. Через ковзну втулку в центрі кришки 

проходить вал мішалки 6. Обертання мішалки передається від електродвигуна 1 

через клинопасову передачу та редуктор, розміщений на обертовому 

кронштейні 4. 

 
 

Рисунок 13.6 – Апарат для плавлення сирної маси: 1 – електродвигун;  
2 – трубопровід для пари; 3 – вакуумна лінія; 4 – кронштейн; 5 – штурвал; 6 – вал 
мішалки; 7 – стійка; 8 – штанги; 9 – кришка; 10 – робоча місткість; 11 – важіль;  
12 – конденсатовідвідник; 13 – станина 
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Сирна маса завантажується в робочу місткість 10 (разове завантаження до 

100 кг), кришка 9 опускається та поворотом штурвала 5 щільно закриває робочу 

місткість. Пара подається трубопроводом 2 в парову сорочку через пустотілу 

цапфу та безпосередньо до робочої місткості 10. Потім вмикають  

електродвигун 1, що приводить в обертальний рух вал мішалки 6. Сир 

нагрівається до 85º С за умов інтенсивного перемішування. Конденсат із 

парової сорочки видаляється через конденсатовідвідник 12. 

Цикл завершується вимкненням електродвигуна, після чого піднімають 

кришку 9 поворотом штурвала 5, відводять кронштейн 4, перекидають робочу 

місткість 10 поворотом важеля 11 і розплавлену масу вивантажують. Тривалість 

робочого циклу становить 15 хв. Якщо плавлення сиру здійснюється в місткості 

зі зниженим тиском, то вакуумну лінію 3 з’єднують із вакуум-насосом. 

Машина для фасування та пакування Л5-ОКА (рис. 13.7) призначена для 

фасування плавленого сиру в багатошарові штучні оболонки під час виробництва 

копченого ковбасного сиру. Вона складається з трубопроводів 1 і 16, цівки 2, 

маховика 3, механізму 13 створення оболонок, механізму 11 знімання оболонок, 

конвеєра 6, механізму 7 створення та накладання скріпок, рами 5, приводу 4, 

механізму 8 подачі дроту, пульта управління 10, електричної шафи 17, візка 18, 

механізму 12 нанесення дати, бобіни 9, кранів 14 і 15. 

 
Рисунок 13.7 – Машина для фасування і пакування Л5-ОКА: 1, 16 – трубопроводи;  

2 – цівка; 3 – маховик; 4 – привід; 5 – рама; 6 – конвеєр; 7 – механізм створення і накладання 
скріпок; 8 – механізм подачі дроту; 9 – бобіна; 10 – пульт управління; 11 – механізм знімання 
оболонок; 12 – механізм нанесення дати; 13 – механізм утворення внутрішньої і зовнішньої 
оболонок; 14, 15 –крани; 17 – електрична шафа; 18 – візок  
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Несучою частиною машини є рама 5. Механізм 13 створення внутрішньої та 

зовнішньої оболонок установлений на спеціальному формоутворювальному 

комірі.  

Під час проходження трубчастої оболонки порожнистою цівкою 2 на неї 

накладається маркувальна стрічка з позначенням виду сиру та дати виготовлення, 

а також другий шар поліетиленової зовнішньої оболонки, яка наноситься за 

рахунок обертання головки з поліетиленовою стрічкою навколо цівки. 

Переміщення готової оболонки цівкою здійснюється двома гумовими роликами 

механізму 11 знімання оболонки, що починає обертатися синхронно з обертанням 

центральної головки. 

Наповнюється оболонка через трубопровід 16 і цівку 2 насосом візка 18. 

Привід насоса здійснюється від індивідуального електродвигуна через редуктор і 

клинопасову передачу. 

Наповнена оболонка подається конвеєром 6 у механізм 7 накладання 

скріпок, де одночасно відбуваються перетискання оболонки, створення двох 

скріпок, накладання їх на кінці сирного батона та розрізання перемички між 

батонами. Привід механізму 7 накладання скріпок здійснюється від двох 

пневматичних циліндрів. Стиснуте повітря до них подається від компресорної 

станції. 

Автоматизована термокамера РЗ-ФАТ-12 (рис. 13.8) складається з трьох 

незалежно працюючих тунелів 1, які містять по три рами 2. Тунелі мають 

двостулкові двері з двох боків. Рами закочуються в тунель монорельсом. Уздовж 

бічних стінок розташовано парові калорифери 3, закриті кожухом, який утворює 

регульовану щілину, що спрямовує потік у нижню частину тунелю. 

Тунель має стелю з двома вентиляторами 4, крильчатки яких насаджені 

безпосередньо на вал двигунів, а двигуни винесені на дах камери. На даху також 

розміщено розподільний короб із трьома клапанами 5 для подачі в тунель повітря, 

диму та виведення використаної димо-повітряної суміші. Усі клапани мають  
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           Рисунок 13.8 – Автоматизована термокамера  
РЗ-ФАТ-12: 1 – тунелі; 2 – рами; 3 – парові 
калорифери; 4 – вентилятори; 5 – клапани подачі 
повітря  

дистанційне керування. 

Швидкість руху потоку 

усередині тунелю становить 

1...2 м/с. 

Підсушування, копчення та 

проварювання проводяться 

циклічно й послідовно. 

Функціонує система контролю 

регулювання температури, 

вологості середовища та тиску 

пари. Тунель може працювати в 

автоматичному режимі за 

заданим часом і температурою. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Охарактеризуйте властивості сировини для виробництва плавленого 

сиру та готової продукції. 

2. У чому полягають особливості технологічного процесу виробництва 

плавленого сиру? 

3. Що входить до складу комплексу технологічного обладнання для виробництва 

плавленого сиру і який принцип його функціонування? 

4. Що входить до складу комплексу технологічного обладнання ІПКС-0127 для 

виробництва ковбасного копченого сиру і який принцип його функціонування? 

5. Яка будова і принцип функціонування сироварної ванни Д7-ОСА-1? 

6. Яка будова і принцип дії машини для миття сиру безперервної дії  

Я5-ОСЖ-1? 

7. Яка будова і принцип дії машини для миття сиру періодичної дії? 

8. Яка будова і принцип дії апарата для плавлення сирної маси ОПС-1? 
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9. Яка будова і принцип дії апарата для плавлення сирної маси з обертовою 

кришкою? 

10. Яка будова і принцип дії машини для фасування та пакування Л5-ОКА? 

11. Яка будова і принцип дії автоматизованої термокамери РЗ-ФАТ-12? 
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ЧАСТИНА 3 

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ 

І МАКАРОННИХ ВИРОБНИЦТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ  

 

Розділ 14 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ  

 

14.1. Характеристика сировини і продукції 

 

Хліб – борошняний виріб, спечений із тіста, яке пройшло процес 

бродіння. Поверхня виробу покрита твердою скоринкою, а всередині міститься 

м’яка, пориста, еластично-пружна м’якушка. Термін зберігання хліба без 

спеціальної упаковки не перевищує 1...2 діб, тому його виробництво 

організовують недалеко від місць безпосереднього споживання. 

Основною сировиною для виробництва хлібобулочних виробів є 

борошно, питна вода. Як додаткову сировину використовують дріжджі, сіль, 

цукор, жири та різні харчові добавки. Хлібопекарське борошно виготовляють із 

зерен м’якої пшениці й витримують для дозрівання протягом 1,5...2,0 місяців. 

Структура такого борошна є сипкою, порошкоподібною. Усю додаткову 

сировину перетворюють у проміжні рідкі напівфабрикати: розчини, емульсії 

або суспензії. 

Хлібопекарське тісто в результаті замішування і бродіння набуває 

необхідних для певного виду хліба кислотності й фізичних властивостей: 

пружності, формо- та газоутримувальної здатностей, які забезпечують 

максимальний об’єм тістових заготовок, що надходять на випікання. 

Хлібобулочні вироби мають високу харчову та енергетичну цінність. Так, 

за умов споживання в середньому 250...300 г хліба на добу організм людини 

забезпечується білком на 38%, вуглеводами на 41%, цукрами на 17%, а також 

жирами, мінеральними речовинами, вітамінами й кислотами.  
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14.2. Особливості технологічного процесу виробництва 

 

Технологічний процес виробництва хлібобулочних виробів включає такі 

основні стадії та операції: підготовка сировини до виробництва; дозування 

рецептурних компонентів; замішування, бродіння та оброблення тіста; 

формування, розстоювання та гігротермічна обробка тістових заготовок; 

випікання, охолодження й викладання хліба. 

На малому або середньому підприємстві-пекарні виробництво найчастіше 

орієнтується на випуск широкого асортименту хлібобулочних виробів відповідно 

до запитів споживачів. Тому хлібобулочні вироби виготовляють із застосуванням 

універсального обладнання, що забезпечує швидку зміну виду продукції, яка 

випускається, й оперативне регулювання параметрів технологічного процесу. 

Підготовка сировини до виробництва полягає в зберіганні, змішуванні, аерації, 

просіюванні та дозуванні борошна, підготовці питної води, приготуванні й 

темперуванні розчинів солі (концентрація близько 26%) і цукру, жирових 

емульсій і дріжджового розчину.  

Замішування тіста полягає в дозуванні та змішуванні рецептурних 

компонентів. Під час замішування суміш механічно обробляється й насичується 

бульбашками повітря, відбувається гідролітичний вплив вологи на сухі компоненти 

суміші, формується губчастий каркас клейковини тіста. Замішування тіста 

триває протягом 1…20 хв за температури 28…30º С. 

Бродіння тіста відбувається внаслідок життєдіяльності дріжджів, 

молочнокислих та інших бактерій. Під час бродіння в тісті відбуваються 

мікробіологічні та ферментативні процеси, що змінюють його фізичні властивості. 

Утворюється капілярно-пориста структура, що утримується еластично-

пластичним скелетом, пори якого заповнені газом, до складу якого входять діоксид 

вуглецю, пари води, спирту та інших продуктів бродіння. Також відбувається 

накопичення ароматичних і смакових речовин, що визначають поживні 

властивості хліба. 
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Для отримання виробів високої якості застосовується двофазний спосіб 

приготування тіста. Першою фазою передбачається приготування опари з суміші 

дріжджового розчину, частини води й 40…70% борошна, передбаченого 

рецептурою. Після бродіння опари відбувається друга фаза: дозують решту 

компонентів, знову перемішують і піддають бродінню, отримуючи готове тісто. 

Такий спосіб вимагає меншої витрати дріжджів і дозволяє краще враховувати 

хлібопекарські властивості борошна. Тривалість бродіння опари становить 

2…4 год, тіста – 1…2 год за тієї самої температури. Густина тіста змінюється 

від 1200 до 500 кг/м3 у кінці бродіння. 

За безопарного способу тісто замішують в один прийом зі всієї сировини (за 

винятком жиру, цукру, яєць, які додають наприкінці бродіння). Тривалість 

бродіння досягає 2,5 год. 

Оброблення тіста полягає в розподіленні тіста за об’ємом на порції 

однакової маси, що відповідають масі напівфабрикатів. 

Формування здійснюється за рахунок механічної обробки тістових 

заготовок для надання їм певної форми (кулястої, циліндричної, 

сигароподібної). Округлення порцій тіста необхідне для інтенсивного їх 

перемішування у всьому об’ємі, згладжування нерівностей і створення плівки 

на поверхні заготовки. Плівка утворюється з шару підсушеного тіста і 

перешкоджає виходу газів під час попереднього розстоювання, а також дає 

рівномірну пористість м’якушці під час випікання. 

Вистоювання полягає у витримуванні тістових заготовок після 

формування в камерах протягом 20…50 хв за температури 30…34º С та 

відносної вологості повітря 60…75%. 

Під час попереднього вистоювання відбувається ослаблення внутрішньої 

напруги, яка виникла в тісті під час розподілу на порції, і відновлення частково 

зруйнованих ланок клейковинного структурного каркаса тіста. 
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Під час остаточного вистоювання відбувається бродіння тіста в кожній 

тістовій заготовці, необхідне для насичення діоксидом вуглецю, видаленим під 

час формування. Під час вистоювання формується пориста структура 

м’якушки, об’єм збільшується в 1,4…1,5 разу, а густина зменшується на 

30...40%. Заготовки набувають рівної, гладкої, еластичної поверхні. Щоб 

уникнути розривів під час випікання, на верхній поверхні роблять надрізи. 

Гідротермічна обробка полягає в обробці тістових заготовок, що 

знаходяться в пекарній камері, за допомогою зволожувального пристрою 

водяною парою за температури 100...160º С та відносної вологості 70…85% 

протягом 2…3 хв. 

Випікання хлібобулочних виробів проводиться в умовах змінного 

температурного режиму печі від 250 до 150º С при зниженій вологості 

повітряного середовища протягом 10...60 хв залежно від рецептури й маси 

порцій хліба. 

Охолодження й викладання хлібобулочних виробів. Спечені вироби 

вивантажують із форм на конвеєр або стіл і охолоджують шляхом обдування 

повітрям із температурою 20º С. Готові вироби вручну викладають у лотоки з 

подальшим їх завантаженням на вагонетки і перевантаженням у спеціалізовані 

автофургони. 

 

14.3. Класифікація обладнання 

 

Технологічне обладнання розділяють на такі групи. 

1. Для зберігання та підготування сировини до виробництва. До нього 

належить обладнання складів безтарного зберігання борошна та підготовки 

його до виробництва, обладнання для зберігання та підготування до 

виробництва цукру, солі, олії, молока, молочної сироватки, дріжджів, для 

активації дріжджів, приготування емульсій та водно-борошняних поживних 

сумішей. 
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2. Для дозування і темперування сировини та напівфабрикатів. Це 

обладнання розподіляють на три основні групи: дозатори для сипких матеріалів 

(борошна), рідини (води, розчинів цукру та солі, дріжджів), пластично-в’язких 

речовин (опари, заквасок). Воно забезпечує дотримання рецептур і 

технологічних режимів, рівномірне завантаження устаткування та однакову 

якість виробів. 

3. Для замішування опари та тіста – тістомісильні машини. 

4. Для бродіння опари та тіста. 

5. Для поділу тіста на окремі заготовки – тістоділильні машини, за 

допомогою яких тістова маса розділяється на заготовки певної маси. 

6. Для формування тістових заготовок – тістоокруглювальні та 

тістозакатні машини, у яких шматкам тіста надається кулеподібна, 

сигароподібна або інша специфічна форма.  

7. Для вистоювання тістових заготовок – шафи або конвеєри для 

попереднього та остаточного вистоювання. 

8. Для посадки тістових заготовок – пристрої для механічного 

завантаження та розвантаження заготовок із колисок вистійної шафи. 

9. Для гідротермічної та теплової обробки тістових заготовок і 

напівфабрикатів – хлібопекарські печі, у яких тістовим заготовкам надаються 

кінцева товарна форма та ґатунок готових виробів. 

10.  Для охолодження, пакування та затарювання готових виробів. 

11.  Обладнання експедицій та сховищ: машини, призначені для 

підготовки, маркування, формування транспортних партій виробів, їх 

зберігання та відправки споживачам. 

12.  Для виробництва спеціальних борошняних виробів: пряників, 

бубликів, сухарів, соломки тощо. 

Кожна група машин поділяється на підгрупи за принципом дії, 

функціональними та конструктивними особливостями. 
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14.4. Організація і принципи функціонування комплексів  

технологічного обладнання 

 

На рис. 14.1 наведено машинно-апаратурну схему ділянки поточної лінії 

Л4-ХПМ для виготовлення хлібобулочних виробів у пекарні. У ній є тарний 

склад борошна, де воно зберігається в мішках, які викладаються на піддони по 

три або п’ять. До поточної лінії входить просіювач 2 («Піонер»), платформні 

ваги 1 (ПВН-500), підкатна діжа 5 (Т1-ХТ2-Д), дозатор води 3 (Л4-ХТВ), 

тістомісильна машина 4 періодичної дії (А2-ХТЗ-Б), діжоперекидач 6  

(А2-ХПД), завантажувальна воронка 7, тістоподільник 8 (Р3-ХДП), стрічковий 

конвеєр 9, контрольні ваги 10, виробничий стіл 11, стелажний візок 12, 

хлібопекарська піч роторного типу  13 (дві штуки), розстоювальна шафа 14. 

Мішок із борошном уручну перекидається до завантажувальної воронки 

просіювача 2, звідки «прохід» (очищене борошно) висипається в діжу 5, 

установлену на вагах 1. Платформні ваги ПВН-500, призначені для зважування 

виробів до 500 кг, мають відкіс для закочування діжі на платформу розміром 

600х750 мм. Пульт управління винесено окремо. Діжа з борошном зважується в 

міру наповнення до потрібної дози. Потім у діжу відміряються порції рідких 

компонентів із дозатора 3, із терморегулюванням води до потрібної 

температури. Діжа зі всіма компонентами закочується на платформу 

тістомісильної машини 4, із планетарним рухом місильного органу, у якому 

замішується тісто. Після замішування діжа діжоперекидачем 6 піднімається та 

перекидається до завантажувальної воронки тістоподільника 8. Тістові 

заготовки з ділильної головки подільника падають у форми на стрічковому 

конвеєрі 9, звідки перекладаються на піддони стелажного візка 12. Два візки 

закочуються до розстоювальної шафи 14, а потім, після розстоювання, один 

закочується у піч 13, бо час випікання, як правило, менший, ніж час 

розстоювання (розстоювання – 40 хв, а випікання дрібноштучних виробів –  

12…14 хв, батонів – 18 хв), другий візок закочується в піч після випікання 

першого. У разі виробництва подових видів хліба необхідно використовувати 
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додаткове обладнання, а саме: округлювач, закатну або збивальну (для 

булочно-кондитерських виробів) машину. 

 

 
 
Рисунок 14.1 – Машинно-апаратурна схема ділянки поточної лінії Л4-ХПМ:  

1 – платформні ваги; 2 – просіювач; 3 – дозатор води; 4 – тістомісильна машина;  
5 – підкатна діжа; 6 – діжоперекидач; 7 – завантажувальна воронка;  
8 – тістоподільник; 9 – конвеєр; 10 – контрольні ваги; 11 – виробничий стіл;  
12 – стелажний візок; 13 – хлібопекарська піч; 14 – розстоювальна шафа 

 
На рис. 14.2 показано комплекс технологічного обладнання малої потужності 

А2-ХПО для виробництва хліба з пшеничного борошна, призначений для виробництва 

батонів масою 0,45 кг і рогаликів масою 0,09...0,16 кг. До цього комплексу входять 

бункери для безтарного зберігання борошна 2 (УХМ-Ф-9), пристрій для 

піднімання мішків із борошном 3, пристрій для вивантаження борошна з мішків 4, 

компресор для аерації 5, компресор 6 для подавання борошна в бункери 2, 

продуктопроводи з лопатями 7 для розвантаження бункерів 2, бункер-

автоборошномір 9, дозатор-просіювач борошна 10 (ВК-1007), бойлер для 

підігрівання води 12 (У21-ХБВ-150), дозатор-регулятор температури води 11 

(«Дозатерм-15»), компресор 14, тістомісильна машина 15 (ХПО/3 або А2-ХТЗ-6) 

із чотирма підкатними діжами Т1-ХТ2-Д і діжоперекидачем А2-ХП2-Д, 
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тістоділильна машина 16 (А2-ХПО/5) і тістоокруглювальна машина 17  

(А2-ХПО/6), шафа попереднього вистоювання 20 (ИЕТ-75-И1), тістоформувальні 

машини 19 (ХПО/9) – для батонів і 23(А2-ХПО/7) – для рогаликів, шафа 

остаточного вистоювання 18 (ИЕТ-76-И1), ротаційна електропіч 21  

(ИЕТ-74-И1), десять контейнерів 25 із комплектом лотоків, три візки У21-ХТЛ 

для складування лотоків. Обслуговують комплекс п’ять чоловік за зміну. 

 

 
 

Рисунок 14.2 – Машинно-апаратурна схема комплексу технологічного обладнання 
малої потужності А2-ХПО для виробництва хліба з пшеничного борошна: 1 – розвантажувальний 
рукав; 2 – бункер безтарного зберігання; 3 – пристрій для піднімання мішків  
із борошном; 4 – пристрій для вивантаження борошна з мішків; 5 – компресор  
для аерації; 6 – компресор для подавання борошна; 7 – лопаті; 8 – вакуум-компресор;  
9 – бункер-автоборошномір; 10 – дозатор-просіювач; 11 – дозатор-регулятор 
температури води; 12 – бойлер для підігрівання води; 13 – поворотний шнек;  
14 – компресор бункера-автоборошноміра; 15 – тістомісильна машина;  
16 – тістоділильна машина; 17 – тістоокруглювальна машина; 18 – шафа остаточного 
розстоювання; 19, 23 – тістоформувальні машини; 20 – шафа попереднього 
вистоювання; 21 – ротаційна електропіч; 22 – автоклав для приготування начинки;  
24, 25 – контейнери 
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Борошно з мішків надходить розвантажувальним рукавом 1 до бункера 

безтарного зберігання 2, звідки за допомогою розрідження, що створюється 

вакуум-компресором 8, подається до бункера-автоборошноміра 9, де зважується 

задана доза, після чого автоматично вимикається її подача. Відміряна порція 

борошна проходить через просіювач 10, установлений під бункером-

автоборошноміром 9, і за допомогою поворотного шнека 13 подається до діжі 

тістомісильної машини 15. 

Розчин солі та дріжджову емульсію заздалегідь готують у спеціальних 

установках і зберігають в окремих місткостях.  

Автоматичний дозатор-регулятор температури води 11 за встановленими на 

шкалі параметрами температури і кількості води підігріває її до певної 

температури, відміряє і подає порцію до діжі. 

Тісто замішується в діжі тістомісильної машини 15, після чого діжа за 

допомогою приводу піднімається підіймачем і тісто з неї подається у воронку 

тістоділильної машини 16, де розподіляється на шматки заданої маси, які 

надходять у тістоокруглювальну машину 17. Заокруглені заготовки подаються 

в шафу попереднього вистоювання 18, у якій підтримуються певні значення 

температури й відносної вологості. Шафа має колисковий конвеєр, на кожній 

колисці по вісім чарунок, у які викладаються заокруглені шматки тіста. 

Потім стрічковим конвеєром заготовки батонів подаються до 

тістоформувальної машини 19, а заготовки рогаликів – до машини для 

формування рогаликів 23. Сформовані заготовки автоматично викладаються на 

хлібопекарські перфоровані листи спеціальної форми з жолобами. Листи 

подаються на викладання спеціальним ланцюговим конвеєром із магазина 

тістоформувальної машини. Листи з викладеними заготовками розміщуються 

вручну в контейнерах 24, які мають ходову частину з чотирьох коліс. 

Контейнери вкочуються в шафу попереднього вистоювання 20, яка зазвичай 

розміщується поряд із ротаційними печами 21. 

У шафу входять чотири контейнери, що забезпечує розстоювання 

заготовок за часом удвічі тривалішим, ніж випікання. 
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Для випікання виробів контейнер викочується з шафи вистоювання 20 і 

вводиться в піч з електрообігрівом 21. Вироби випікаються в пекарній камері за 

умов обертання контейнера навколо своєї осі, що дозволяє забезпечити 

рівномірну температуру в усьому об’ємі камери. Електропіч і шафа остаточного 

розстоювання мають прилади регулювання температури і вологості. Спечені 

вироби перекладаються в контейнер із дерев’яними лотоками. 

У пекарні також використовуються бойлер для підігрівання води 12, 

автоклав для приготування начинки рогаликів 22. 

На рис. 14.3 наведено машинно-апаратурну схему виробництва житнього 

формового хліба на хлібозаводах малої та середньої потужності. Борошно 

зберігається в мішках, складених штабелями на тарному складі, звідки 

автовантажником 1 (4015М) потрапляє до пропорційного борошнозмішувача 2 

(МС-2), де змішується борошно різних партій. Норія 3 типу І-10 (механічний 

транспорт) піднімає борошно на верхні поверхи, де воно подається до 

просіювача 4 (ПБ-1,5) для відокремлення сторонніх, у тому числі 

феромагнітних, домішок. Розподільним шнеком 5 борошно завантажується до 

виробничих бункерів 6 (ХЕ-63В), де може зберігатися протягом певного 

періоду (від зміни до доби). Живильні шнеки 7 подають борошно в 

автоборошномір 8 (Ш2-ХДА). Борошно дозується в підкатну діжу 14 (Т1-ХТД) 

тістомісильної машини 13 (ХСР 3/2), звідки самопливом перетікає в бачок 

постійного рівня 12. Вода та рідкі компоненти згідно з рецептурою дозуються 

дозаторами 11 (Ш2-ХДБ) у діжу місильної машини. Після замішування першої 

фази (закваски) діжа відкочується для бродіння. 

Виброджена закваска діжоперекидачем 15 (А2-ХПД) вивантажується в 

дозатор закваски 16, де 1/3 частина відміряється в одну діжу для відновлення, а 

2/3 – до іншої на замішування тіста. Після замішування тісто виброджується в 

діжі 14, після чого діжоперекидачем 17 вивантажується в приймальну воронку 

18 тістоподільника 19 («Кузбасс-М»). Шматки тіста транспортером 20 

подаються до машини для змащування форм 21, де викладаються у форми. 

Траспортером 22 форми з тістом подаються до візка 23, який закочується до 
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розстоювальної камери для остаточного розстоювання. Після розстоювання 

форми завантажуються в піч 24 типу ФТЛ-2, де випікається хліб. Спечений хліб 

вибивається з форм на транспортер 26, а пусті форми транспортером 25 

повертаються до машини для змащування форм 21. Готовий хліб на 

циркуляційному столі 27 типу Х-ХГ відбраковується та викладається в лотоки 

контейнерів ХКЛ-18 або візків 28. Візок 28 відкочується до відділення для 

остигання, а потім до експедиції, на завантаження до машин. 

 

 
 
Рисунок 14.3 – Машинно-апаратурна схема виробництва житнього формового 

хліба на хлібозаводі малої та середньої потужності: 1 – автозавантажувач;  
2 – пропорційний борошнозмішувач; 3 – норія; 4 – просіювач; 5 – розподільний шнек;  
6 – бункер для борошна; 7 – живильний шнек; 8 – автоборошномір; 9 – солерозчинник; 
10 – цукро- та жиророзчинники; 11 – дозатор; 12 – бачок постійного рівня;  
13 – тістомісильна машина; 14 – підкатна діжа; 15 – підйомний перекидач для закваски; 
16 – дозатор закваски; 17 – діжоперекидач; 18 – приймальна воронка;  
19 – тістоділильна машина; 20 – транспортер для шматків тіста; 21 – машина для 
змащування форм; 22 – транспортер для форм із тістом; 23 – візок для розстоювання 
тіста; 24 – хлібопекарська конвеєрна піч; 25 – транспортер для повертання форм;  
26 – транспортер для хліба; 27 – циркуляційний стіл; 28 – візок для хліба 
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На рис. 14.4 показано загальний вигляд основного обладнання 

виробничого залу міні-пекарні «А», що серійно випускається кількома 

закордонними фірмами: німецькими «Діосна», «Вернер» та «Пфляйдерер», 

італійськими «Полін», «Есмах» та ін.  

 

 
 

Рисунок 14.4 – Загальний вигляд міні-пекарні: 1 – дозатори рідини; 2 – дозатор 
борошна; 3 – діжорозвантажувач; 4 – комплект машин для поділу та формування 
тістових заготовок; 5 – візок для вистоювання; 6 – вистоювальна шафа; 7 – етажерна 
піч 
 

Пекарню обладнано етажерною піччю 7, вистоювальною шафою 6, візком 

5 для вистоювання та випікання, дозаторами рідин 1, борошна 2, 

тістомісильною машиною з діжорозвантажувачем 3, підкатним столом для 

бродіння тіста та комплектом машин для поділу і формування тістових 

заготовок 4. Продуктивність пекарні становить 200…600 кг за зміну, вона 

розрахована на забезпечення хлібобулочними виробами 1500‒2000 осіб. 

Обслуговують пекарню майстер та три підсобні робітники.  

Показано тільки основне обладнання виробничого залу, за стінкою 

праворуч розміщають склад борошна та допоміжної сировини, торговельний 

зал – ліворуч. 
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14.5. Провідне технологічне обладнання комплексів  

 

14.5.1. Обладнання для підготовки борошна до виробництва 

 

Обладнання для попередньої обробки борошна, яке надходить зі складу 

на виробництво, використовується для зберігання, змішування, просівання та 

дозування борошна.  

Установка для безтарного зберігання борошна УХМ-Ф-9 призначається для 

приймання, безтарного зберігання і транспортування борошна у виробничих 

приміщеннях. Конструкцією передбачено приймання борошна з мішків та 

автоборошновоза, відбирання його з бункера у виробництво пневмотранспортом. 

Установка (рис. 14.5) складається з таких основних вузлів: накопичувального 

5 і проміжного 3 бункерів, вентилятора 6, перекидача мішків 15, шлюзового 

живильника 2, компресорів 1 та 12, трубопроводу 8, фільтрів 9 та 11. 

 
 
Рисунок 14.5 – Установка для безтарного зберігання борошна УХМ-Ф-9:  

1, 12 – компресори; 2 – шлюзовий живильник; 3 – проміжний бункер; 4 – аспіратор;  
5 – накопичувальний бункер; 6 – вентилятор; 7 – пневмопровід; 8 – трубопровід;  
9, 11 – фільтри; 10 – сполучний шланг; 13 – пневморозподільник; 14 – гідропривід;  
15 – перекидач мішків; 16 – пульт управління 
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Накопичувальний бункер 5 призначено для приймання борошна як із 

автоборошновоза, так і з проміжного бункера 3, якщо воно надходить у мішках, а 

також для зберігання. 

Бункер 5 складається з металевої прямокутної місткості, чотирьох опор, 

шлюзового живильника 2, вентилятора 6, що знаходиться всередині місткості, 

днища, що аерується, пневморозподільника 13, вібратора, сполучного шланга 10. 

Місткість складається з окремих металевих панелей, скріплених між собою 

болтами. 

Пневморозподільник призначений для імпульсної подачі повітря від 

компресора 12 до днища бункера 5. Днище складається з чотирьох трапецій, кожна 

з яких є просторовою конструкцією з уведенням повітря через патрубок і 

ґратчастим полотном у верхній частині, на якому наклеєна спеціальна 

фільтрувальна тканина. 

Пневморозподільник 13 становить розміщений по периметру бункера 

колектор, від якого всередину бункера входять трубки. На кінцях трубок є отвори. 

Повітря від пневморозподільника надходить через рукав і отвори трубок та 

розпилюється всередині бункера. Конструкція днища, що аерується, і наявність 

вібратора всередині бункера перешкоджають затримуванню борошна в бункері. 

Перекидач 15 призначається для піднімання мішків із борошном  

і перекидання їх у проміжний бункер 3 для спорожнення. Бункер 3 призначено 

для приймання борошна з мішків і перевантаження його в накопичувальний 

бункер 5. Щоб уникнути запиленості приміщення під час спорожнення мішків, 

використовується аспіратор 4, що створює розрідження в бункері. Він може 

застосовуватися також для очищення мішків від залишків борошна. Шлюзовий 

живильник 2 призначається для дозованого подавання борошна  

до пневмопроводу 7 та запобігання потраплянню повітря з пневмопроводу  

в бункер зберігання борошна. 

Під час подавання борошна з автоборошновоза його вихідний патрубок 

з’єднується шлангом із завантажувальним патрубком бункера 3 і під дією 
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стиснутого повітря, що подається від компресора автоборошновоза, борошно 

надходить у бункер 5. 

Для подавання борошна з мішків до завантажувального патрубка 

проміжного бункера 3 під’єднують шланг від шлюзового живильника 2, 

розташованого під цим бункером. Мішок із борошном ставлять на полицю 

перекидача 15, відкривають кришку проміжного бункера 3, натискають на 

педаль гідроприводу 14 і притримують мішок рукою. Полиця піднімається 

протягом 10...20 с. Мішок розкривають і борошно пересипають із нього у 

проміжний бункер 3. Натискають іншу педаль гідроприводу 14, і полиця 

опускається в початкове положення. Закривають кришку бункера 3. За 

допомогою кнопки «Пуск» на пульті управління 16 вмикають привід 

компресора 1, аспіратора 4, шлюзового живильника 2. 

Борошно з проміжного бункера 3 через шлюзовий живильник 2 за 

допомогою стиснутого повітря подається в бункер 5. Після закінчення 

перевантаження борошна на пульті управління 16 натискають кнопку «Стоп» 

лінії завантаження.  

Під час подавання борошна з бункера зберігання 5 натискають кнопку 

«Пуск» лінії видачі на пульті 16, при цьому вмикаються пневмопривід 7 та 

шлюзовий живильник 2, із певним інтервалом відкриваються повітроводи 

пневморозподільника 13 для аерування борошна в бункері 5. Припинення 

подавання борошна з бункера 5 здійснюється в разі отримання сигналу від 

вагового дозатора або натиснення кнопки «Стоп» лінії видачі на пульті 

управління 16. 

Електронний індикатор рівня 6 подає світловий сигнал на пульт 

управління 16 у разі мінімального рівня борошна в бункері 5, а в разі 

максимального – звуковий сигнал, який вимикається кнопкою «Зняття сигналу» 

на пульті управління. 

Змішування борошна в заданому співвідношенні є необхідним для 

виготовлення виробів із суміші борошна різних сортів (житньо-пшеничного, 

пшеничного першого та другого ґатунків тощо) або для вирівнювання 
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хлібопекарських якостей борошна різних партій одного й того самого сорту, 

але різної якості. Необхідне співвідношення змішуваного борошна 

забезпечується таким чином: 

‒ аерозольтранспортом – живильниками безперервної дії (змішування 

борошна відбувається під час транспортування в магістральному 

борошнопроводі); 

‒ механічним транспортом – дозаторами ДМР-1, ДМР-3 (змішування 

відбувається під час транспортування борошна шнековими, ланцюговими або 

аерогравітаційними транспортерами); 

‒ за умов тарного зберігання – дво- або тришнековими пропорційними 

борошнозмішувачами-дозаторами. 

Пропорційний борошнозмішувач-дозатор МС-3 (рис. 14.6) призначається 

для змішування трьох партій або сортів борошна та складається з металевої 

місткості 1, розділеної на три секції, закриті завантажувальними люками 2. У 

кожній із секцій у нижній частині розташовано шнек 4, призначений для 

подавання борошна. Борошно трьох різних партій або сортів завантажується в 

секції та по жолобах 3 подається шнеками 4, що обертаються з різною 

частотою, до жолоба 5, де розміщений змішувальний шнек 12. 

Змішувальний шнек 12 приводиться в рух від електродвигуна через 

редуктор та привідну зірочку 13. Передавальний механізм і робоча зона для 

змішування борошна закриті огорожами 6, 8. Шнеки 4 приводяться в рух від 

змішувального вала через ланцюгову передачу 7, проміжний вал 11 та 

шестерні, за допомогою яких установлюється різна частота обертання шнеків. 

Ведені диски 9, укріплені на валах шнеків 4, мають три концентрично 

розташованих ряди отворів кількістю 14, 21 та 28. На проміжному валу 11 за 

допомогою ковзної шпонки та стопорних болтів установлюються зірочки 10. 

Пересуваючи зірочки 10 уздовж вала 11, можна вводити їх у зчеплення з будь-

яким із трьох рядів отворів веденого диска, що дозволяє кожному шнеку 

встановлювати три різні частоти обертання, а отже, три різні розміри 
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продуктивності. Це забезпечує вісім варіантів різних співвідношень із трьох 

сортів борошна, що входять у суміш. 

 

 
 

Рисунок 14.6 – Тришнековий пропорційний борошнозмішувач:  
а – загальний вигляд; б – схема змішування борошна різних партій;  
1 – металева місткість; 2 – завантажувальні люки; 3, 5 – жолоби; 4 – шнеки; 6, 8 – 
огорожі; 7 – ланцюгова передача; 9 – ведені диски; 10 – зірочки;  
11 – проміжний вал; 12 – змішувальний шнек; 13 – привідна зірочка 
 

Процес просівання – це механічний поділ борошна на дві фракції: 

прохідну (борошно, що пройшло крізь отвори сита) та непрохідну (залишок на 

ситі, який зсипається у збірник для відходів). Під час просівання борошно 

розпушується та аерується, що сприяє покращенню його хлібопекарських 

властивостей. 

а 

б 
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Для просівання використовують сита з металевої сітки та штамповані. 

Сіткові сита виготовляються зі сталевого низьковуглецевого відпаленого, а 

також латунного або фосфористо-бронзового дроту; штамповані сита – із 

листової сталі, чорної або оцинкованої. 

Сита характеризуються номером: для плетених сит – це розмір вічка в 

отворі, у міліметрах, а для штампованих – діаметр отвору. Для просівання 

пшеничного борошна використовуються сита № 1,0…1,6, житнього – 2,0…2,5. 

Номер установленого сита повинен відповідати величині помелу. 

 

 
Рисунок 14.7 – Просіювач  

ПВГ-600 М: а – просіювач;  
б – принципова схема просіювача;  
1 – рама; 2 – сито; 3 – приймальний 
бункер; 4 – кожух; 5 – випускний лотік; 
6 – постійні магніти; 7 – підставка; 
8 – ексцентриковий  механізм ;  
9 – підвіска; 10 – привід 

Під час просівання продукт 

необхідно привести в рух відносно 

сита. Це досягається відповідним 

переміщенням або сита, або продукту 

нерухомим ситом за допомогою 

механічних пристроїв – лопатей, щіток. 

За формою сита можуть бути плоскі, 

хвилясті, циліндричні, конічні,  

призматичні,  пірамідальні. 

Розташування сит – 

горизонтальне, похиле, вертикальне. 

Сита бувають нерухомі або з 

коливальним, вібраційним, обертовим, 

маятниковим рухом. Траєкторія руху 

сита – зворотно-поступальна та колова. 

Просіювач вібраційний горизон-

тальний ПВГ-600М (рис. 14.7) 

призначений для відокремлення від 

борошна сторонніх домішок, 

розпушування та аерації борошна. 

Просіювач складається з рами 1, 

приймального бункера 3, сита 2, 
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випускного лотока 5 із постійним магнітом для металевих домішок 6 та 

клинопасового приводу 10, закритого кожухом 4, підставки 7. 

Електродвигун приводу пов’язаний клинопасовою передачею з 

ексцентриковим механізмом 8, що перетворює обертальний рух вала 

електродвигуна на зворотно-поступальний рух, який через тягу передається на 

сито. 

Сито підвішується до рами на еластичних підвісках, що дозволяє йому 

здійснювати зворотно-поступальні рухи. 

Керування роботою просіювача здійснюється з панелі управління, 

установленої на стінці кожуха. Просіювач обладнано гнучким кабелем живлення зі 

штепсельною вилкою та розеткою, що входять до комплекту постачання. 

На початку роботи магнітний пускач за допомогою приводу та вилки 

з’єднується з розеткою електромережі, на панелі управління загоряється зелена 

лампа «Мережа», яка свідчить про подачу на просіювач напруги живлення.  

Потім кнопкою «Пуск» вмикають привід ексцентрика, та сито починає 

здійснювати зворотно-поступальний рух. Мішок із борошном установлюється 

на підставку 7. Борошно порціями по 8…10 кг (цеберка) завантажується в 

приймальний бункер 3 та, проходячи крізь сито 2 (прохід), зсипається лотоком 

5 до підставленої тари. Проходячи лотоком, борошно звільняється від 

металодомішок за допомогою постійних магнітів 6. Усі затримані ситом та 

магнітом домішки періодично видаляються вручну. 

Для заміни сита необхідно відкрутити гвинти кріплення, зняти 

приймальний бункер, потім відкрутити гвинти кріплення двох притискних 

накладок та замінити сито. Потім усе встановити на місце та закріпити. 

Просіювач ПП (рис. 14.8) призначається для просівання борошна та 

цукру-піску і вилучення з них феродомішок. У просіювачі є два циліндричних 

сита: внутрішнє 5 – з отворами діаметром 1,5 мм по всій циліндричній 

поверхні, зовнішнє 6 – із меншими отворами лише на знімній 

напівциліндричній поверхні. 
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Рисунок 14.8 – Просіювач ПП: 1 – зубчаста передача; 2 – спіральна лопать; 
3 – шнек; 4 – постійний магніт; 5 – перфороване сито; 6 – напівциліндричне сито; 
7 – обертовий конус; 8 – вал; 9 – отвір у конусі; 10 – електродвигун; 11 – пластини; 
12 – лопать; 13 – збірник відходів; 14 – запобіжна решітка; 15 – приймальний бункер; 
16 – кожух; 17 – сталева суцільна стінка 

 

Борошно засипається до приймального бункера 15 крізь отвір із 

запобіжною решіткою 14, звідки двома спіральними лопатями 2, а потім 

вертикальним шнеком 3 подається у просіювальну головку, закриту кожухом 

16 та сталевою суцільною стінкою 17. Під дією відцентрової сили борошно 

просівається двічі: спочатку крізь внутрішнє сито 5, а потім під дією лопатей 
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12, змонтованих на шести приварених до обертового конуса 7 пластинах 11, 

крізь зовнішнє сито 6. Просіяне борошно виводиться крізь патрубок, 

обладнаний постійним магнітом 4. Грубі домішки шнеком 3, а дрібні –  

лопатями 12 виводяться крізь отвори 9 на верхню поверхню обертового 

конуса 7, а з нього через канал – до збірника відходів 13 із відкидним дном. 

Шнек приводиться в обертальний рух валом 8 від електродвигуна 10 за 

допомогою клинопасової передачі, а спіральні лопаті 2 – від шнека 3 зубчастою 

передачею 1. 

Для безпечного обслуговування просіювача передбачено 

електроблокування, яке через систему важелів та кінцевий вимикач розмикає 

електричне коло приводу в разі знімання запобіжної решітки або сита. 

Шнек просіювача обертається зі швидкістю 360 хв–1, а спіральні лопаті на 

дні бункера – 43 хв–1.  

Пірамідальний бурат ПБ-1,5 (рис. 14.9) становить металевий корпус 9, 

усередині якого змонтовано ситовий п’яти- або шестигранний барабан 4, 

відповідно з п’ятьма або шістьма знімними ситовими рамками, закріпленими на 

каркасі барабана болтами. Барабан закріплений спицями 6 на горизонтальному 

валу 5, змонтованому на підшипниках ковзання 1. 

Борошно надходить через приймальний отвір 2 та переміщується 

коротким завантажувальним шнеком 3 всередину ситового барабана 4. 

Борошно, що надходить на просівання, під час обертання барабана 4 

піднімається разом із ситом на деяку висоту, але під час повертання сита на кут, 

більший за кут природного нахилу борошна, воно сповзає донизу та 

просіюється. Таким чином, у буратах робочою є лише 1/4…1/6 частина всієї 

поверхні сита.  

Відходи видаляються через канал 7, а очищене від домішок борошно 

щитком-розсікачем 10 направляється на постійні магнітні уловлювачі 11, де 

звільняється від феромагнітних домішок і потрапляє до розвантажувального 

шнека 8, який виводить борошно з машини через патрубок.  
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Рисунок 14.9 – Бурат пірамідальний ПБ-1,5: 1 – підшипники ковзання;  
2 – приймальний отвір; 3 – завантажувальний шнек; 4 – пірамідальний барабан із 
ситовими рамками; 5 – горизонтальний вал; 6 – спиця; 7 – канал для відходів;  
8 – розвантажувальний шнек; 9 – металевий корпус; 10 – щиток-розсікач;  
11 – постійний магнітний уловлювач 
 

Дозатор борошна МД-100 (рис. 14.10) складається з бункера 18, що 

спирається трьома призмами 9 на опори, дві з яких розташовані в сережках 13, 

закріплених на подвійному важелі 12, а одна – у сережці 15, що з’єднана з 

малим важелем 17. 

Подвійний та малий важелі за допомогою довгої сережки 14 та короткої 

16 підвішені до рами 5. Подвійний та малий важелі через подвійну сережку 7 і 

тягу 8 з’єднані з ваговим коромислом 2, на якому нанесено розмітки, що 

відповідають масі борошна в бункері. Коромисло вкладене в кожух 1, 

закріплений на підвісці 6. Пересувною гирею 11 на шкалі коромисла 

встановлюють задану масу борошна, при цьому коромисло, опускаючись, 

ртутним переривачем 3 замикає ланцюг керування електродвигуна 20. Потім 

натисканням пускової кнопки КБ замикають ланцюг магнітного пускача МП, 

що вмикає електродвигун; останній через редуктор 21 надає руху шнеку 23, що 

подає борошно із силосу 22 у бункер. 
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Рисунок 14.10 – Дозатор борошна МД-100: а – загальний вигляд;  
б – електросхема: 1 – кожух; 2 – вагове коромисло; 3 – переривач;  
4, 10 – гирі; 5 – рама; 6 – підвіска; 7, 13, 14, 15, 16 – сережки; 8 – тяга;  
9 – призми; 11 – пересувна гиря; 12 – подвійний важіль; 17 – малий важіль; 18 – бункер; 
19 – поворотні заслінки; 20 – електродвигун; 21 – редуктор; 22 – силос; 23 – шнек; 
24 – механізм відкриття заслінки 

 

У разі досягнення в бункері заданої маси борошна коромисло, 

урівноважуючись, ртутним переривачем розмикає ланцюг магнітного пускача, у 

результаті електродвигун вимикається, шнек зупиняється, подавання борошна в 

бункер припиняється. Зважена порція борошна поворотом заслінки 19 

спрямовується до місткості для замішування тіста. Заслінка може відкриватись 
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також автоматично механізмом 24 типу ДР або ПР. 

Точність дозування становить ±2%, межі зважування від 10 до  

100 кг. Для підвищення точності дозування шнек обладнується змінним кроком, 

що збільшується в бік вихідного патрубка; крім того, маса коригується гирею 10 

додаткової шкали. Балансування вагового коромисла проводиться за допомогою 

гирі 4. Якщо в разі установлення пересувної гирі на нуль коромисло не прийде до 

рівноваги, то шляхом обертання пересувають на різі гирю 4 в той або інший бік 

доти, доки не установиться рівновага. 

Дозатор-просіювач борошна ВК-1007 (рис. 14.11) призначений для 

дозування, просівання, видалення металомагнітних домішок і подавання борошна на 

замішування тіста. Він складається з рами 2, пристрою приймання борошна 1, 

вагового пристрою 3, просіювача 4, шнекового конвеєра 7, щита управління з 

аналого-цифровим перетворювачем (АЦП), вакуум-компресора і вузла підготовки 

повітря. 

Рама дозатора включає дві вертикальні стійки 5, з’єднані стяжками. На 

кронштейнах рами закріплені опорна рама вагового пристрою 3, просіювач 4 і 

вузол підготовки повітря. 

 

 
 

Рисунок 14.11 – Дозатор-просіювач борошна ВК-1007: 1 – пристрій приймання 
борошна; 2 – рама; 3 – ваговий пристрій; 4 – просіювач; 5 – вертикальні стійки; 6 – болти; 
7 – шнековий конвеєр 
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Пристрій приймання борошна 1 змонтовано на рамі 2, яка підвішена на 

важелях вагового пристрою 3, з’єднаних між собою сережкою. Навантаження 

від пристрою 1 передається через важіль, сережку і кульку на 

силовимірювальний тензометричний датчик. 

Пристрій приймання борошна 1 є бункером із днищем, яке ущільнене 

кільцем і керується пневмоциліндром. Між кришкою і корпусом бункера 

встановлено фільтр зі штовхачем, шарнірно з’єднаним із днищем і призначеним 

для струшування борошна в момент відкриття днища. Борошно подається в 

пристрій 1 через патрубок унаслідок розрідження, що створюється 

компресором. 

Просіювач 4 складається зі шнека з перетрушувачем і сита. Привід шнека 

здійснюється від електродвигуна. Для виділення з борошна металомагнітних 

домішок установлено постійний магніт, а для збирання сторонніх включень – 

тканинний мішок. Шнековий конвеєр 7 призначений для подавання відміряної 

та просіяної дози борошна до місткості для замішування тіста. Конвеєр має 

можливість обертатися навколо осі кріплення до просіювача 4. Щит управління 

включає елементи управління роботою дозатора, шнекового конвеєра, 

компресора і системи пневмотранспорта борошна, а також елементи 

сигналізації про роботу дозатора. 

Принцип роботи дозатора заснований на вимірюванні сили стиснення 

тензометричного датчика, викликаної дією маси борошна, що надходить у 

пристрій приймання борошна 1. 

На щиті управління ручка пакетного вимикача ставиться в положення 

«Увімкнено», після чого на пульті управління натискається кнопка «Мережа» і 

за допомогою задатчика встановлюється значення потрібної дози борошна. За 

допомогою кнопки «Пуск» вмикаються компресор, пневморозподільник, що 

керує пневмоциліндром затвора, і пневмотранспорт подавання борошна. 

Пневмоциліндр закриває отвір у патрубку, через який тракт подавання борошна 

зв’язаний з атмосферою, і борошно починає надходити у пристрій 1, при цьому 

вмикається сигнальна лампа «Тара». 
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Після досягнення у ваговому пристрої 3 заданої маси дози борошна 

надходить електричний сигнал на вимкнення компресора, пневморозподільника 

і системи пневмотранспорту, вмикаються сигнальна лампа «Доза готова», 

індикатор «Точно», індикатор фактичного значення маси набраної дози.  

Для вивантаження і просівання борошна шнековий конвеєр 7 

повертається в положення, при якому його розвантажувальний патрубок 

повинен знаходитися над діжею тістомісильної машини. Кнопкою «Пуск» 

вмикаються просіювач 4, шнековий конвеєр 7, компресор і пневморозподільник, 

який керує роботою пневмоциліндра. Днище пристрою 1 періодично 

відкривається і закривається, подаючи борошно порціями в просіювач 4. 

Просіяне борошно подається шнековим конвеєром 7 у діжу тістомісильної 

машини. Витримування часу відкритого і закритого положення днища має 

забезпечити вивантаження борошна з вагового пристрою 3 і запобігти 

перевантаженню просіювача 4.  

 
14.5.2. Обладнання для підготовки додаткової сировини 
 
Cолерозчинник ХСР 3/2 (рис. 14.12) призначається для безперервного 

розчинення солі. Він являє собою місткість 2 прямокутної форми, виготовлену 

з нержавіючої сталі, розділену перегородками 10 на три відсіки. Вони 

з’єднані між собою переливними трубками 5, на яких установлено капронові 

сита – фільтри 6. Зверху місткість закрита двома відкидними кришками 3 із 

ручками 4. У нижній частині першого відсіку вмонтований колектор, труби 

якого мають отвори діаметром 4 мм. У верхній частині першого відсіку 

місткості встановлена перегородка 8 для охорони фільтра від пошкодження під 

час завантаження солі. Для зливання піни та надлишку розчину солі є отвір 7. 

Для зливання відстою під час чищення в днищі місткості кожного відсіку 

приварені патрубки 11. 

Сіль подається в перший відсік, у нижню частину якого колектором 9 

надходить вода. Пройшовши крізь шар солі, вода насичується сіллю, сольовий  
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Рисунок 14.12 – Солерозчинник ХСР3/2:  
1 – кран; 2 – прямокутна місткість;  
3 – відкидні кришки; 4 – ручки; 5 – переливні 
трубки; 6 – капронові сита (фільтри);  
7 – отвір для зливання піни та надлишку 
розчину; 8 – захисна перегородка;  
9 – колектор; 10 – перегородки; 11 – зливальні 
патрубки 

розчин переливається через 

патрубки 5 у другий та третій 

відсіки. Подавання сольового 

розчину у виробництво здійснюється 

з третього відсіку через кран 1. 

Розчинники цукру та пресованих 

дріжджів. Для розчинення 

пресованих дріжджів та цукру 

використовується пропелерна 

мішалка Х-14, що становить бак 

циліндричної форми, установлений 

на чотирьох опорах. Усередині бака 

розташовано вертикальний вал, на 

нижньому кінці якого укріплена 
 

 

 

 
Рисунок 14.13 – Жиророзтоплювач 

Х-15Д: 1 – бачок; 2 – вертикальний вал;  
3 – металева решітка; 4 – електродвигун; 
5 – кран 

двобічна лопать, що обертається з 

частотою 48 хв–1. Вал набуває руху 

від електродвигуна через муфту та 

черв’ячний редуктор. Завантаження 

цукру та подавання води 

здійснюється через верхню кришку. 

Виливається приготований розчин 

цукру з бака через кран та сітчастий 

фільтр. Для зливання зайвої води 

встановлена переливна труба. 

Зливання води після промивання 

бака робиться через трубу, 

умонтовану в днище. 

Жиророзтоплювач Х-15Д 

(рис. 14.13) складається з бачка 1  

із  конічним  днищем  та  сорочкою, 

Відстій Розтопле- 

ний жир 
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через яку пропускається гаряча вода. Усередині бака встановлено вертикальний 

вал 2 із конусним пропелером, що має частоту обертання 48 хв–1. Вал набуває 

обертання від електродвигуна 4 через муфту та черв’ячний редуктор, що 

змонтовані на рамі. Для розтоплення жир завантажується в бак на металеву 

решітку 3, після чого вмикається електродвигун, а через сорочку пропускається 

гаряча вода. Розтоплений жир випускається з бака через трійник та кран 5. Щоб 

уникнути розшарування жиру, мішалка не вимикаєтьсядо повного випускання з 

бака розтопленого жиру. Випускання відстою з бака здійснюється через кран. 

 

14.5.3. Обладнання для замішування тіста 

 

Процес замішування забезпечує не тільки рівномірне змішування 

компонентів тіста, але і їх механічну обробку для відтворення специфічної 

структури, забезпечуючи нормальні умови для зброджування тіста за 

допомогою дріжджів. Для замішування використовують машини різних типів, 

які залежно від рецептури та особливостей асортименту по-різному діють на 

тісто. Якість замісу значною мірою впливає на якість готових виробів. Для 

приготування високоякісного тіста слід забезпечити оптимальну інтенсивність, 

тривалість та температуру процесу за раціональної частоти переміщення 

місильного органу. 

Залежно від розміщення осі місильної лопаті бувають машини з 

горизонтальною, похилою та вертикальною осями. За переміщенням місильної 

лопаті розрізняються машини з коловим, обертовим, планетарним, площинним 

та просторовим рухом. За способом дії робочого органу тістомісильні машини 

поділяються на такі: механічної дії, вібраційні, ультразвукові, електровихрові 

та ін. Залежно від системи управління тістомісильні машини бувають із 

ручним, напівавтоматичним та автоматичним управлінням. 

Замішування тіста відбувається протягом 1…20 хв у робочій камері 

машини, яке включає тонке перемішування компонентів і їх механічну обробку, 
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що суттєво впливає на структуру та якість тіста, інтенсивність його бродіння та 

якість кінцевої продукції – готового хліба. 

Замішування пшеничного тіста суттєво відрізняється від замішування 

житнього та є складнішим. У пшеничному тісті створюється пружно-

еластичний клейковинний каркас, який визначає його реологічні властивості. 

Слід відзначити, що під час замішування та зброджування тіста вони значно 

змінюються. Найпомітніше впливає на якість пшеничного тіста його механічна 

обробка. Для житнього тіста характерні високі в’язкість і пластичність, слабкі 

пружність та розтяжність. 

Замішування тіста має три стадії. Перша стадія – механічне змішування 

та аерація компонентів, унаслідок чого досягається рівномірний розподіл 

компонентів суміші. Він супроводжується зволоженням сухих компонентів, їх 

диспергуванням, агрегацією та сорбцією вологи. Ця стадія повинна тривати 

якомога менше, із мінімальними витратами енергії. У разі збільшення 

тривалості першої стадії процес ускладнюється набуханням борошняних 

часточок та їх когезією, що робить складнішим подальше перемішування та 

рівномірний розподіл компонентів. 

Друга стадія – власне заміс – характеризується вирівнюванням вологи 

різних компонентів, переходом у розчин розчинних частин борошна. На 

швидкість перебігу цієї стадії впливають властивості борошна, ступінь 

подрібнення крохмальних зерен, рецептурні домішки та температура тіста. Ця 

стадія замішування не потребує інтенсивної механічної обробки. Якщо 

змішування (перша стадія) здійснено якісно, то друга стадія може відбуватися й 

у стані спокою, без перемішування. 

Третя стадія – пластифікація – супроводжується структурними змінами 

крохмальних часток та створенням клейковинної решітки, яка покриває 

крохмальні зерна. Виникає потреба в посиленому механічному впливі, оскільки 

створення клейковинних плівок відбувається разом із руйнуванням молекул 

клейковини. Клейковинні плівки створюють газо- і формоутримувальний 

скелет тіста. На останнє суттєво впливають активність деяких ферментів, 
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вологість та температура тіста. На третій стадії відбувається подрібнення 

пористої структури, що на наступних етапах приводить до створення 

дрібнопористої рівномірної будови м’якушки. 

Залежно від конструкції машини, інтенсивності дії її робочих органів і 

температури тривалість окремих стадій процесу може змінюватись, процеси 

можуть міняти послідовність та об’єднуватися. 

Замішування на кінцевій стадії сприяє рівномірному розподілу всіх 

компонентів, забезпечує потрібні властивості тіста та оптимальні умови для 

пропікання на наступних за ним стадіях технологічного процесу: бродіння, 

розподілу, вистоювання та випікання. 

Машина тістомісильна ТММ-1М (рис. 14.14) призначена для замішування 

тіста різної консистенції та складається з фундаментної плити 1, пересувного 

візка 3, кожуха 5, підкатної діжі 6, електродвигуна 14, станини 15, важеля 16 

з місильною лопаттю 17 і передавальних механізмів. 

 
 
Рисунок 14.14 – Машина тістомісильна ТММ-1М: 1 – фундаментна плита; 

2, 18 – поворотні колеса; 3 – пересувний візок; 4 – диск; 5 – кожух;  
6 – підкатна діжа; 7 – заслінка; 8 – важіль; 9 – кульковий підшипник;  
10 – кривошип; 11 – нерухома вісь; 12 – рукоятка; 13 – зірочка;  
14 – електродвигун; 15 – станина; 16 – важіль; 17 – місильна лопать;  
19 – педаль; 20 – черв’ячний редуктор; 21 – цапфа діжі; 22 – пружина;  
23 – шарнір; 24 – маховик; 25 – черв’ячний редуктор 

Діжа 

Редуктор 
Редуктор 
приводу 
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На фундаментній плиті 1 кріпиться черв’ячний редуктор 25, вал черв’яка 

якого через муфту з’єднаний із валом електродвигуна 14. Від вала черв’ячного 

колеса рух передається у двох напрямках. На одному кінці вала на шліцах 

закріплена зірочка ланцюгової передачі, яка за допомогою втулково-роликового 

ланцюга надає обертання зірочці 13, яка змонтована на циліндровій шийці 

кривошипа 10, що спирається на нерухому вісь 11. Інший кінець вала 

черв’ячного колеса через проміжний валик передає рух другому черв’ячному 

редуктору 20, змонтованому на фундаментній плиті 1. Обертання діжі 6 від 

другого черв’ячного редуктора здійснюється диском 4 із квадратним отвором у 

центрі, у який входить квадратний виступ на цапфі діжі 21. Виступ цапфи 

входить в отвір диска під дією зусилля пружини 22. Під час установки й 

вивантаження діжі квадрат цапфи підводиться педаллю 19. 

Рух важеля 16 із місильною лопаттю 17 від кривошипа 10 передається 

через сферичний кульковий підшипник 9. Його внутрішня обойма напресована 

на кінець короткого плеча важеля 16, а зовнішня обойма знаходиться в отворі 

кривошипа 10. Важіль 16 розділений сферичним потовщенням на два плеча: 

коротке пряме і довге, зігнуте під кутом 118° і обладнане місильною лопаттю 

17. Плечі важеля 16 під час руху описують конуси. Вершини обох конусів 

знаходяться в точці опори важеля. Точкою опори, або центром обертання, є 

шарнір 23. Для кращого перемішування тіста вісь обертання лопаті 17 зміщена 

відносно осі обертання діжі. 

Машина комплектується трьома змінними діжами. Візок 3 із діжею 

фіксується на фундаментній плиті трьома циліндровими штирями, які входять 

у спеціальні отвори на корпусі візка. Візок 3 має три поворотні колеса 18 і 2. 

Щоб діжа не рухалася під час пересування візка по цеху, у корпусі візка є 

спеціальний пристрій, який після повороту діжі на певний кут утримує її в 

нерухомому положенні, а щоб місильний важіль не заважав накочуванню і 

скочуванню діжі, його вручну піднімають маховиком 24, закріпленим на валу 
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електродвигуна 14. Для доступу до маховика на бічній стінці порожнистої 

станини є дверці, що легко відчиняються. 

Щоб уникнути викидання тіста з діжі під час його замішування, 

передбачені спеціальні заслінки 7. Каркас із заслінками шарнірно 

прикріплений важелем 8 до станини 15. Піднімають і опускають заслінки 

вручну за допомогою спеціальної рукоятки 12. Під час замішування заслінки 

опускаються вниз і щільно охоплюють діжу. Машина має систему 

блокування, що вимикає привід під час підняття огорожі та за відсутності на 

станині й фундаментній плиті візка з діжею. 

Тістомісильна машина А2-ХТБ (рис. 14.15) призначається для 

замішування в непривідних підкатних діжах ємністю 330 л. Машина 

кріпиться на фундаментній плиті 1, діжа вкочується на плиту та фіксується 

на ній за допомогою фіксатора 8 при піднятій траверсі 4, яка піднімається за 

допомогою гвинтового пристрою та повідкового механізму. Після цього 

траверса опускається до горизонтального положення, а місильна лопать 6, 

закріплена на шпинделі 5, опускається в діжу, прикриваючи її кришкою 7. 

Місильна лопать набуває планетарного обертання від спеціального 

редуктора та електродвигуна 3. Траверса має поворотну опору на станині 2. 

Після замішування вимикається привід, піднімається траверса, діжа 

відкочується. 

Тістомісильна машина ТМИ-2 (рис. 14.16) належить до 

високоінтенсивних машин для замішування тіста із пшеничного борошна. 

Машина забезпечує значне скорочення тривалості бродіння тіста, покращує 

якість хліба та збільшує його вихід на 1,5…2%. Її змонтовано на станині 12, 

на якій шарнірно закріплена траверса 5. На останній кріпляться кришка 3, 

вал 4 із місильними лопатями 13, відбивний диск 9, клинопасова передача 6 

та електромотор 7. Електромотор 11 надає обертання діжі 2, розміщеній на 

каретці 1. Двигун 10 і редуктор 8 запускають привід траверси. 
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Рисунок 14.15 – Тістомісильна машина А2-ХТБ: 1 – фундаментна плита; 
2 – станина; 3 – електродвигун; 4 – траверса; 5 – шпиндель; 6 – місильна лопать; 
7 – кришка; 8 – фіксатор 
 

Спочатку в діжу завантажують рідкі компоненти, потім борошно, 

вкочують діжу до тістомісильної машини та фіксують з’єднання приводу. 

Потім спускають траверсу та вмикають привід місильного вала. 

За перші 50…60 с у діжі маса починає «кипіти», потім з’являються 

грудки, а через 100 с утворюється суцільна тістова маса, яка циркулює та 

пластифікується в діжі. Заміс триває близько 180 с. Після закінчення процесу 

реле часу вимикає привід та піднімає траверсу. 
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Рисунок 14.16 – Тістомісильна машина ТМИ-2: 1 – каретка; 2 – діжа;  

3 – кришка; 4 – вал; 5 – траверса; 6 – клинопасова передача;  
7, 11 – електромотор; 8 – редуктор; 9 – відбивний диск; 10 – двигун;  
12 – станина; 13 – місильні лопаті 
 

14.5.4. Обладнання для поділу тістових заготовок 

 

Тістоділильні машини забезпечують поділ тіста на заготовки з точністю 

1…2% та з урахуванням специфіки його властивостей. Конструктивно ці 

машини є найскладнішими порівняно з іншим обладнанням. 

За час робочого циклу в тістоділильній машині відбуваються такі 

операції: заповнення робочої камери тістом, стиснення його до робочого тиску, 

переміщення по робочій камері, заповнення мірної камери, стабілізування 

тиску, видача відміряної заготовки, повернення надлишку тіста в приймальну 

лійку.  
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Основними функціональними елементами тістоподільників є нагнітач 

тіста, стабілізатор тиску та ділильний пристрій. Тісто під тиском заповнює 

мірні місткості ділильної головки або просто залишає робочу камеру. За видом 

нагнітачів тістоподільні машини розділяються на машини з поршневим, 

лопатевим, роторним, валковим, шнековим, пневматичним та іншими 

нагнітачами. 

Стабілізатор тиску – пристрій, що забезпечує постійність тиску в робочій 

камері тістоподільника в момент відміряння дози. Тістоподільники бувають зі 

стабілізатором тиску та без нього. Ділильна головка має мірні місткості, які під 

час заповнення тістом з’єднуються з робочою камерою, а в ході розвантаження 

відокремлюються від неї. За цією ознакою розрізняють тістоділильні машини 

одно- та багатокишенькові.  

Тістоподільник Я16-ХДА-01 (рис. 14.17) призначається для поділу 

пшеничного тіста з борошна вищого ґатунку. Його продуктивність становить 

20‒40 од./хв. Маса шматка тіста становить 0,05…0,3 кг, потужність 

електродвигуна 2,2 кВт. 

Машина має валкове нагнітання, поділ мірною кишенею та фіксований 

ритм роботи, складається з рами 1, відвідного конвеєра 2, верхнього корпусу 6, 

рифленого валика 8, завантажувальної воронки 5, ділильної головки 3, приводу 

7, нагнітальних валків 10, механізму регулювання маси шматка 4, поршня 13, 

пропускного каналу 11, робочої камери 12, мірної кишені 9. 

Рифлений валик має фторопластове покриття для запобігання 

прилипанню тіста. Поршень складається з двох половин, з’єднаних механізмом 

регулювання 4 для стабілізації тиску за різної консистенції тіста та різної маси 

тістових заготовок. Перед ділильною головкою встановлено перепускний канал 

із заслінкою та пружинним регулятором тиску. 

Машина працює таким чином. Тісто із приймальної воронки 5 рифленими 

валками 10, що обертаються назустріч один одному, подається до робочої 

камери 12, звідки нагнітається в мірну кишеню 9 обертовою ділильною 

головкою 3. Під тиском тіста  поршень 13 переміщується в нижнє положення 
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мірної кишені 9; ділильна головка, безперервно обертаючись, повертається на 

180º, при цьому поршень виштовхує шматок тіста заданої маси на стрічковий 

конвеєр 2, одночасно звільняючи верхню частину кишені для подальшого 

заповнення, а рифлений валик 8 відриває тісто від поршня 13. 

 
 
Рисунок 14.17 – Тістоподільник Я16-ХДА-01: а – загальний вигляд;  

б – схема тістоподільника; 1 – рама; 2 – конвеєр відвідний; 3 – ділильна головка; 
4 – механізм регулювання; 5 – завантажувальна воронка; 6 – верхній корпус;  
7 – привід; 8 – рифлений валик; 9 – мірна кишеня; 10 – валки нагнітальні;  
11 – пропускний канал; 12 – робоча камера; 13 – поршень 

 

Регулювання маси шматків тіста відбувається зміною об’єму мірної 

кишені шляхом зближення або віддалення одна від одної половинок поршня 

регулювальним механізмом. 

Тістоподільник А2-ХТН (рис. 14.18) – машина з лопатевим нагнітачем. 

Машина складається з робочої камери 13 зі стінкою 17, у камері розташовано 

вал 16 із нагнітальними лопатями 15. Зліва робоча камера відділена від 

приймальної заслінкою 14, що здійснює коливальний рух за допомогою 

кулачка 28, системи важелів 27 та пружинного демпфера 25. Робоча камера за 

допомогою горловини 10 поєднана з ділильною головкою 7, що обертається. 

Горловина кріпиться до корпусу шпильками 9. 
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Рисунок 14.18 – Тістоподільник А2-ХТН: а – поздовжній розріз по робочій камері; 

б – розрізи Б–Б та В–В; 1 – стрічковий транспортер; 2, 16 – вали; 3 – ніж; 4 – втулка;  
5 – плавальні поршні; 6 – циліндрична гільза; 7 – ділильна головка; 8 – мірна камера;  
9 – шпильки; 10 – горловина; 11 – приймальна воронка; 12 – гумовий шнур; 13 – робоча 
камера; 14 – приймальна заслінка; 15 – нагнітальні лопаті; 17 – стінка;  
18, 19 – електродвигуни; 20, 21, 24, 26, 31, 32 – проміжні вали із дисками варіатора 
швидкості; 22 – стяжки; 23 – литі боковини; 25 – пружинний демпфер; 27 – система 
важелів; 28 – кулачок; 29 – станина; 30 – циліндричний редуктор 

а 

б 
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Стик ущільнений гумовим шнуром 12. У розточку головки запресована 

гільза 6. У гільзі знаходяться два плавальних поршні 5, з’єднані між собою, із 

правою та лівою різзю на кінцях, що дозволяє зблизити або розвести поршні під 

час обертання цієї втулки за допомогою спеціального механізму та змінити 

таким чином об’єм мірної камери 8. Втулка обертається за допомогою пари 

конічних шестерень, одна з яких з’єднана із втулкою 4, друга – із керуючим 

валиком та маховиком, розміщеними вздовж осі кріплення головки. Для 

кращого відокремлення шматків тіста, що виходять із головки, установлені ніж 

3 та вал 2. 

Станина машини 29 складається із двох литих боковин 23, з’єднаних 

стяжками 22. До станини консольно прикріплені тістова камера, стрічковий 

транспортер 1 та пульт керування. Станина встановлена на зварній основі, у 

якій розміщені електродвигуни 18 та 19, циліндричний редуктор 30 і проміжні 

вали 20, 21, 24, 26, 31, 32 з дисками варіатора швидкості. 

Машина працює таким чином. Тісто із приймальної воронки 11 

захоплюється лопаттю 15, обертається та подається в робочу камеру 13, де 

стискається до робочого тиску та надходить через горловину в мірну камеру 8. 

Під тиском тіста спарені поршні переміщуються вліво та одночасно 

вивільняють зліва мірну камеру, виштовхуючи відміряний шматок. Заготовка за 

допомогою вала 2 подається на транспортер 1. 

Машина тістоділильна А2-ХПО/5 (рис. 14.19) призначається для 

дозування за об’ємом тіста з пшеничного борошна на порції масою від 0,09 до 

0,9 кг для отримання заданої маси штучного виробу. Вона складається з таких 

основних одиниць: станини 7, ділильного пристрою 1, приймальної воронки 4, 

стрічкового конвеєра 2, підсипача борошна 3, пульта управління 5, системи 

змащування, приводу і привідних механізмів. 

Тісто із приймальної воронки 4 нагнітається поршнем у камеру 

ділильного пристрою 1 і відсікається заслінкою (ножем). Під час зворотного 

руху нагнітального поршня тісто надходить у мірну кишеню, розташовану на 

рухомій плиті пристрою дозування, і переміщає поршень дозування. Під час 
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руху плити вниз відсікається шматок тіста певної маси, який потім 

виштовхується дозувальним поршнем на стрічку конвеєра 2. 

 

 
 

Рисунок 14.19 – Машина тістоділильна А2-ХПО/5: 1 – ділильний пристрій; 
2 – стрічковий конвеєр; 3 – підсипач борошна; 4 – приймальна воронка; 5 – пульт 
управління; 6 – регулювальний механізм; 7 – станина 

 

Змінюючи за допомогою регулювального механізму 6 хід дозувального 

поршня, можна міняти масу порції тіста, що подається нагнітальним поршнем у 

мірну кишеню, тим самим регулюючи масу штучних виробів. Для запобігання 

прилипанню тіста до стрічки конвеєра 2 із підсипача борошна 3 періодично 

подається борошно. 

Система змащування робочих органів ділильного пристрою 1 складається 

з бачка для мастила, плунжерного насоса, системи мастилопроводів, місткості 

для збирання відпрацьованого мастила. 
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Продуктивність машини (три фіксовані значення) можна змінити, 

установивши шківи відповідних діаметрів. 

Привід машини здійснюється від електродвигуна потужністю 1,1 кВт, а 

привід стрічкового конвеєра – від електродвигуна потужністю 0,37 кВт через 

клинопасову і ланцюгову передачі. Електрообладнання забезпечує управління 

електроприводами машини, сигналізацію аварійного рівня мастила в системі, 

блокування електроприводу в разі зняття огорож. 

 

14.5.5. Обладнання для формування тістових заготовок 

 

Тістові заготовки, залежно від асортименту, мають різні масу та 

властивості, тому потребують докладання різних механічних зусиль і пристроїв 

для їх формування. Формування відбувається за допомогою двох робочих 

поверхонь. Одна з них забезпечує переміщення заготовки – несуча поверхня, а 

друга створює форму внаслідок зміни напрямку руху – формувальна поверхня. 

Залежно від створюваної форми розрізняють такі машини: 

‒ округлювальні, що створюють кулеподібну форму; 

‒ закатні, які формують циліндричні або сигароподібні заготовки; 

‒ спеціальні формувальні, що створюють усі інші форми тістових 

заготовок, які базуються на методах штампування, екструзії та різання. 

Залежно від конструкції несучої та формувальної поверхонь розрізняють 

такі групи тістоформувальних машин. Тістоокруглювачі з циліндричною 

несучою поверхнею та спіральною формувальною поверхнею, що її охоплює 

(рис. 14.20, а), є поширеними за кордоном та застосовуються для округлення 

тістових заготовок із пшеничного борошна масою 0,8…2 кг. Округлювачі цього 

типу характеризуються тим, що мають найдовшу формувальну ділянку: 

розгорнута довжина жолоба досягає 4,5 м. Округлювач зазвичай установлюють 

на чотирьох роликах, які дозволяють переміщувати його по цеху та навколо 

власної осі. Тривалість округлення легко регулюється шляхом зміни місця 
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завантаження заготовок по висоті циліндра, який для цього обертають на 

певний кут вертикальної осі.  

Тістоокруглювачі з конічними зовнішніми поверхнею та спіраллю  

(рис. 14.20, б) застосовуються для округлення заготовок із пшеничного тіста 

масою 0,4…1,8 кг. На них можуть розміщатися дві формувальні спіралі та 

більше, по яких заготовка проходить послідовно. Довжина шляху регулюється 

аналогічно розглянутому вище. 

Тістоокруглювачі з конічною чашоподібною несучою поверхнею та 

внутрішньою формувальною спіраллю (рис. 14.20, в) широко застосовуються 

для округлення заготовок із пшеничного борошна масою від 0,1 до 1,2 кг 

завдяки простоті конструкції. Мають коротку формувальну ділянку та невеликі 

межі її регулювання. Форма заготовок відрізняється від кулі, механічний вплив 

на заготовку недостатній. 

 

 
 

Рисунок 14.20 – Принципові схеми тістоформувальних машин:  
а-е – тістоокруглювальні; ж-к – тістозакатні машини 
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Округлювачі з горизонтальним несучим стрічковим та двома похилими 

транспортерами, які виконують одночасно функції формувальних та несучих 

поверхонь (рис. 14.20, г), характеризуються тим, що завдяки переміщенню 

транспортерів у різних напрямках та з різною швидкістю фактична довжина 

формувальної ділянки в кілька разів перевищує довжину робочої ділянки 

машини. 

Округлювач із плоскою горизонтальною несучою поверхнею та 

сферичною формувальною плиткою (рис. 14.20, д) здійснює періодичний 

плоский коловий рух та періодичне піднімання, потім переміщення на новий 

ряд заготовок із наступним опусканням та округлюванням. Машина призначена 

для округлення заготовок дрібноштучних булочних виробів масою від 0,02 до 

0,15 кг, які виходять із багаторядних тістоділильних машин. Як правило, 

компонується з подільником у єдиний агрегат. 

Округлювачі дозволяють регулювати інтенсивність механічного впливу 

на тістову заготовку шляхом зміни нижнього положення формувальної плитки, 

а тривалість округлення можна регулювати, змінюючи кількість чарунок на ній. 

Вплив робочих органів на тісто та їх форма підбираються такими, щоб 

одержати відформовані заготовки у вигляді ідеальних куль. 

Округлювачі з несучим органом у вигляді чарункового барабана та 

циліндричного піддона, які одночасно здійснюють рух обертальний та по колу 

(рис. 14.20, е), за формувальну поверхню мають транспортерну стрічку, яка 

огинає барабан, утримує заготовки в чарунках та обертає їх навколо 

горизонтальної осі за рахунок різниці швидкостей несучого барабана і 

стрічкового транспортера. Ці округлювачі є багаторядними та призначаються 

для округлення заготовок із пшеничного борошна масою 0,04…0,12 кг. Вони 

зазвичай компонуються з багаторядними тістоподільниками в єдиний агрегат. 

Регулювання дії на тісто здійснюється зміною щілини між барабаном і 

транспортерною стрічкою та встановленням змінних барабанів. 

Тістозакатні машини, які формують сигароподібні заготовки спочатку 

розкочуванням тіста у млинець (рис. 14.20, ж), є досить розповсюдженими. 
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Далі розкочена заготовка згортається в рулон та прокочується під 

формувальною плитою, яка може надавати заготовці циліндричної або 

сигароподібної форми. На одній такій машині послідовно застосовано три 

формувальні органи: розкочувальні валики, завиваючу сітку та нерухому плиту. 

Після обробки тістова заготовка добре тримає надану їй форму протягом усіх 

наступних операцій виробничого процесу. 

Тістозакатна машина для формування сигароподібних заготовок шляхом 

прокочування заготовки між несучою транспортною стрічкою та 

формувальною двоступінчастою плитою спеціального профілю показана на 

рис. 14.20, и. Формувальна плита влаштована так, що одночасно прокочує 

заготовку з послідовним перенесенням максимального притискання від центру 

до країв, здійснюючи одночасне прокочування заготовки та поздовжнє 

розтягування. Ці машини відрізняються простотою конструкції, надійністю та 

гарною обробкою тіста, властивістю надавати потрібної форми тістовій 

заготовці. 

Принципову схему тістозакатної машини, у якій тістова заготовка 

спрямовується подавальним валком, а потім розкочується між двома валками у 

млинець показано на рис. 14.20, к. Розкочена заготовка скручується в рулон та 

прокочується між плоскими поверхнями двох стрічкових транспортерів, що 

рухаються в протилежних напрямках. При цьому досягається гарне 

прокачування рулону на коротких транспортерах завдяки їх руху в 

протилежних напрямках. Ці машини зараз широко застосовуються для 

одержання заготовок дрібноштучних виробів типу рогаликів із пшеничного 

борошна. Заготовки, прокочені в цих машинах, мають високу формо- та 

газоутримувальну здатність. 

Машина тістоокруглювальна А2-ХПО/6 (рис. 14.21) призначена для 

надання дозованим порціям пшеничного тіста масою 0,09...0,9 кг кулястої 

форми. Вона складається з корпусу 2, приводу 1, конуса 6, спіралі 7, двох 

підсипачів борошна 4, повітродувного пристрою 5, лотока 3, 

електрообладнання 8. Корпус 2 включає основу, каркас, чотири поворотні 
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колеса. Привід 1 складається з електродвигуна, двоступінчастої клинопасової 

передачі, проміжної опори, вала, на якому закріплено конус, виготовлений із 

чавуну, на зовнішній поверхні якого є поздовжні канавки. 

 
 

Рисунок 14.21 – Машина тістоокруглювальна А2-ХПО/6: 1 – привід; 2 – корпус;  
3 – лотік; 4 – підсипачі борошна; 5 – повітродувний пристрій; 6 – конус; 7 – спіраль;  
8 – електрообладнання 

 
Спіраль 7 має сім секцій, в останній із них шарнірно кріпиться лотік 3, 

який може займати два положення: у нижньому положенні заготовка проходить 

по лотоку, у верхньому – під ним, не торкаючись його. 

Секції утворюють два спіральні канали. Після виходу з першого 

спірального каналу, що складається з трьох секцій, шматки тіста падають у 

другий канал. Робочі поверхні секцій покриті фторопластовим лаком. Кожна 

секція кріпиться до каркаса двома гвинтами і має чотири установлювальних 

гвинти для регулювання положення секцій спіралі відносно конуса. 

Підсипач борошна 4 складається з корпусу і сита. Сито, зроблене із 

дротяної сітки, здійснює горизонтальний зворотно-поступальний рух. Один із 
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підсипачів борошна 4 розташований над місцем вивантаження тістових 

заготовок, другий – під кутом 90° до першого. 

Повітродувний пристрій 5 включає вентилятор, що складається з двигуна 

з крильчаткою, нагрівач, повітроводи і сопла, розташовані на каркасі над 

спіраллю. 

Електрообладнання 8 призначається для керування роботою приводу 

машини і вентилятора, вмикання тенів, що входять до складу нагрівача повітря, 

під час обдування заготовок. 

Під час роботи машини шматки тіста від тістоділильної машини 

надходять на нижню частину спіралі 7. Під дією конуса 6, що обертається, 

заготовки піднімаються по спіралі вгору, набуваючи при цьому кулястої форми, 

і лотоком 3 скочуються на конвеєр подачі їх у шафу попереднього 

розстоювання. Підсипачі борошна 4 і повітродувний пристрій 5 

перешкоджають можливому прилипанню тіста до спіралі 7 і конуса 6. 

Використання одного або двох підсипачів 4 та повітродувного пристрою 5 (із 

підігрівом або без нього) визначається технологічним процесом. Кількість 

борошна, що подається для підсипання, регулюється вручну шляхом зміни 

амплітуди коливання сита. 

Тістоокруглювач «Гостол» змонтований на чотирикутній станині 2, у 

середині якої розташовано привідний електродвигун із редуктором, вентилятор 

з окремим приводом для обдування спіралі та конуса теплим повітрям (рис. 

14.22). Станина лежить на чотирьох роликах 1 та має фіксуючий гвинт. Пульт 

управління 3 змонтовано на станині. Несучий конус 4 має рифлену поверхню. 

Навколо конуса нерухомо на чотирьох стояках 5 закріплена формувальна 

спіраль 6 складної форми, яка забезпечує розташування навколо конуса двох 

витків, що дозволяє значно подовжити обробку тістової заготовки. На спіраль 

нанесено тефлонове покриття, яке має високу адгезійну здатність відносно 

тіста. Для регулювання тривалості округлення на спіралі в трьох місцях є 

приймальні пристрої, що дозволяє змінювати робочу довжину спіралі. У 

верхній частині конуса є борошнопосипач 7 із вібраційним регульованим 
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приводом, що дозволяє економно витрачати борошно, яке підсипається, та 

уникати запилення машини. 

 
 

Рисунок 14.22 – Тістоокруглювальна машина «Гостол» із конічною зовнішньою 
несучою поверхнею: 1 – ролики; 2 – чотирикутна станина; 3 – пульт управління;  
4 – несучий конус; 5 – стояки; 6 – формувальна спіраль; 7 – борошнопосипач 

 
Тістоокруглювач із конічною внутрішньою несучою поверхнею ТІ-ХТН 

(рис. 14.23) призначається для округлення тістових заготовок із пшеничного 

борошна масою 0,2…1,1 кг. У корпусі 4 розташовано привідний 

електродвигун 2, двоступенева клинопасова передача та черв’ячний редуктор 3. 

Усередині пустотілого вала 2 черв’ячного колеса 1 розташований пустотілий 

вал 5, на якому закріплені формувальна спіраль 11 та повітроподавальні 

патрубки 10, які використовуються для обдування заготовок повітрям, щоб 

запобігти залипанню тіста на робочих поверхнях машини. 
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Рисунок 14.23 – Тістоокруглювальна машина Т1-ХТН: 1 – черв’ячне колесо;  
2 – електродвигун; 3 – черв’ячний редуктор; 4 – корпус; 5 – пустотілий вал;  
6 – приймальна лійка; 7 – регулювальний гвинт; 8 – отвір; 9 – палець;  
10, 12 – повітроподавальні патрубки; 11 – формувальна спіраль 

 

Для встановлення вихідної ділянки спіралі в потрібному для узгодження 

технологічного потоку напрямку спіраль можна повертати та фіксувати за 

допомогою диска з отворами 8 та пальця 9. Для регулювання щілини між 

стінкою чаші та формувальною спіраллю використовується гвинт 7. Заготовки 

подаються через приймальну лійку 6. Змінюючи положення завантажувальної 

лійки 6, можна варіювати в невеликих межах тривалість обробки заготовок в 

округлювачі. Повітря для обдування подається в машину патрубком 12, до 

якого підключається центральна повітряно-подавальна магістраль. У приводі 

передбачена подвійна клинопасова передача з різним передатним числом, що 

дозволяє використовувати дві частоти обертання чаші. 

Аналогічну конструкцію мають тістоокруглювачі ТІ-ХТО для 

дрібноштучних булочних виробів. Вони відрізняються конструкцією спіралі та 

зменшеними розмірами. 

Тістозакатна машина ХПО/9 для батонів призначена для формування 

заготовок тіста під час виробництва батонів масою 450 г і викладання їх на 
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профільні металеві лотоки для подальшого розстоювання і випікання. Машина 

ХПО/9 (рис. 14.24) складається з таких основних одиниць: механізму 

розкочування з синхронізуючим посадчиком, крокового конвеєра 2 з магазином 

листів 1 і конвеєра 6 для приймання тістових заготовок. 

 

 
 
Рисунок 14.24 – Тістозакатна машина ХПО/9 для батонів: 1 – конвеєр листів;  

2 – кроковий конвеєр; 3, 4 – рукоятки; 5 – поворотні заслінки; 6 – конвеєр 
 

Механізм розкочування складається з двох стрічкових конвеєрів приймання 

тістових заготовок і подавання їх на попереднє формування, верхньої та нижньої 

пар розкочувальних роликів, верхнього і нижнього стрічкових конвеєрів 

попереднього формування заготовок і стрічкового конвеєра остаточного 

формування з формувальною дошкою. Конвеєри оснащені безшовними 

стрічками із тканини. Ширина стрічки конвеєра приймання заготовок тіста 

дорівнює 240 мм, інших конвеєрів – 600 мм. 

Відстань між розкочувальними роликами і конвеєрами попереднього 

формування регулюється вручну за допомогою трьох спеціальних рукояток 3, а 

положення формувальної дошки відносно конвеєра остаточного формування – 

за допомогою двох рукояток 4. 
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Механізм викладання тістових заготовок на металеві листи 1 складається 

із двох пар поворотних заслінок 5. Перша пара спрацьовує під дією маси 

тістових заготовок, друга – за допомогою мотор-редуктора. Механізм 

викладання з’єднується з приводом конвеєра подавання листів 1. 

Конвеєр подавання листів 1 є ланцюговим та складається із двох валів із 

зірочками, між якими натягнуто два нескінченні ланцюги. На ланцюгах 

закріплені захоплювачі для транспортування листів. Рух робочого органу 

конвеєра, на якому розміщуються листи, переривчастий. Переміщення 

здійснюється на крок, що дорівнює кроку викладання тістових заготовок на лист. 

Машина працює таким чином. Заготовки тіста з шафи попереднього 

розстоювання подаються на стрічку конвеєра 2, далі за допомогою конвеєра 

подавання – у зазор між розкочувальними роликами пристрою попереднього 

формування. Пласт тіста, потрапляючи між верхнім і нижнім конвеєрами, 

проходить попереднє формування в циліндричну рулонну заготовку. 

Надання заготовці остаточної форми відбувається між верхньою гілкою 

конвеєра остаточного формування і формувальною дошкою. Відформована 

заготовка викладається механізмом викладання в чарунки лотока, після чого 

автоматично переміщується лотік на крок чарунки. Викладання порожніх лотоків у 

конвеєр 1 і зняття лотоків, заповнених тістовими заготовками, проводяться вручну. 

Тістозакатна машина Т1-ХТ2-3 (рис. 14.25) призначена для формування 

сигароподібних заготовок із пшеничного тіста масою від 1,1 до 0,22 кг. На 

станині 13 закріплені електродвигун 12 та лита рама 11. На ній консольно 

закріплені дві пари валиків 8 та 9, 14 та 15, що можуть швидко змінювати своє 

положення. Між ними розташована напрямна плита 10. Валки 14 та 9 мають 

відбивальні реборди. Над подавальним транспортером 7 установлений 

подавальний валок 6, обладнаний регулятором 5, що дозволяє переміщати 

валок по вертикалі й тим самим змінювати відстань між ними. Над робочим 

транспортером 18 розташована закручувальна сітка 16, прокочувальний 

транспортер 17 та формувальна плита 1, оснащена пристроєм 2 для 
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регулювання висоти розміщення формувальної поверхні над несучим 

транспортером. У машині тістові заготовки чітко центруються двома щоками 4. 

З метою запобігання залипанню тіста на робочих поверхнях машини 

передбачено обдування повітрям за допомогою насадок 3. На розкочувальних 

валках закріплені тефлонові гільзи та диски, а валки мають рукоятки для 

зручності зміни гільз. Машини комплектуються трьома парами змінних валків, 

розрахованими на заготовки масою 0,2; 0,5 та 1 кг. 

 

 
 

Рисунок 14.25 – Тістозакатна машина Т1-ХТ2-3: 1 – формувальна плита;  
2 – пристрій для регулювання висоти розташування формувальної поверхні над 
несучим транспортером; 3 – обдувні насадки; 4 – центрувальні щоки; 5 – регулятор;  
6 – подавальний валок; 7 – подавальний транспортер; 8, 9, 14, 15 – валки;  
10 – напрямна плита; 11 – лита рама; 12 – електродвигун; 13 – станина;  
16 – закручувальна сітка; 17 – прокочувальний транспортер; 18 – робочий транспортер 

 

Спочатку тістова заготовка розкочується у млинець після проходження 

через дві пари розкочуючих валків 8 та 9, 14 та 15, а потім скручується в рулон 

за допомогою закручувальної сітки 16 та прокочується між робочим 

транспортером 18 та прокочувальним транспортером 17, а потім між робочим 

транспортером 18 і та формувальною плитою 1.  
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Ділильно-округлювальна машина А2-ХЛ2-С9 (рис. 14.26) призначена для 

ділення та округлення тістових заготовок масою 0,05…0,23 кг із пшеничного 

борошна вищого, І та ІІ ґатунків під час вироблення дрібноштучних виробів. Її 

можна назвати агрегатом, бо вона складається з ділильної та 

тістоокруглювальної машин, кожна з яких має індивідуальний привід. 

 

 
 
Рисунок 14.26 – Ділильно-округлювальна машина А2-ХЛ2-С9: 1 – округлювач; 

2 – очищувальний валик; 3 – механізм регулювання маси шматка; 4 – поршні; 
5 – ділильний барабан; 6 – важіль руху поршнів; 7 – мірні кармани; 8, 11 – нагнітальні 
валки; 9 – завантажувальна воронка; 10 – тістова камера; 12 – електродвигун; 
13 – клинопасова передача; 14 – варіаторний шків; 15 – редуктор 

 
Механізм ділення тіста становить ділильний барабан 5, що безперервно 

обертається, із двома мірними кишенями 7, усередині яких розміщено два 

паралельних розсувних поршні 4. Поршні мають примусове переміщення від 

важеля 6, що приводиться в рух від пазового кулака. Тісто з воронки 9 

надходить до тістової камери 10, звідки періодично обертовими валками 8 та 11 
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нагнітається в мірні кишені 7. У цей період ділильний барабан із мірними 

кишенями перебуває в зоні нагнітання, а поршні примусово відведені важелем 

6 у ліве крайнє положення, виштовхуючи при цьому раніше відміряні шматки 

тіста, які рифленим валиком 2 скидаються в чашу округлювача 1. Оскільки з 

мірних кишень одночасно виходять дві заготовки, то для запобігання їх 

злипанню застосовується розподільний пристрій, який затримує одну із 

заготовок на півциклу ділильної головки. Зазор між валками 11 та ділильним 

барабаном поступово зменшується, унаслідок чого тиск у зоні нагнітання в міру 

заповнення мірних кишень поступово збільшується. Щоб запобігти 

переущільненню тіста, валки обертаються періодично. Крайні валки мають 

очищувальні ножі. 

Маса тістових заготовок регулюється зміною об’єму мірних кишень 

унаслідок зміни відстані між поршнями за допомогою гвинтового механізму 3. 

Продуктивність машини регулюється варіаторним шківом 14. 

Ділильний механізм машини приводиться в рух від електродвигуна 12, 

який через клинопасову передачу 13, циліндричний редуктор 15 та систему 

ланцюгових і зубчастих передач надає руху робочим органам машини: валкам, 

ділильному барабану, механізму руху поршнів та очищувальному валику. 

Тістоокруглювання здійснюється на типовому округлювачі з обертовою 

чашею та нерухомою спіраллю. 

 

14.5.6. Обладнання для вистоювання тістових заготовок 

 

Шафа розстоювальна ШРЕ-2,1 (рис. 14.27) призначається для 

розстоювання тістових заготовок. Шафа може використовуватися з ярусними 

печами типу ХПЕ. 

Шафа складається з камери 6 із 12 полицями 4, що спираються на рамку 

5, та зварним дном-основою 7. У верхній частині корпусу змонтовано 

запобіжник 2 та два перемикачі 1, що керують роботою двох нагрівачів 13 типу 

ТЕН-170В 11/08 S 220, закріплених на дні шафи. Шафу обладнано двома 
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дверцятами 3 із загартованого скла, крізь які можна спостерігати за 

розстоюванням тіста. У нижній частині шафи розміщена ванна 9, до якої під час 

розстоювання в разі необхідності заливається вода, чим досягається необхідна 

вологість повітря в камері шафи. У правій стінці шафи розміщено отвір 12 для 

введення кабеля живлення. Відсік із нагрівачами та клемною колодкою 11, 

установленими на дні шафи, закритий двома захисними екранами 10. Шафу 

обладнано затискачем заземлення 8. 

 
 
Рисунок 14.27 – Шафа розстоювальна ШРЕ-2,1: 1 – перемикач; 2 – запобіжник;  

3 – дверцята; 4 – полиця; 5 – рамка; 6 – камера; 7 – основа; 8 – затискач заземлення;  
9 – ванна; 10 – екран; 11 – клемна колодка; 12 – отвір для кабеля; 13 – електронагрівач 

 

Робота шафи розстоювання починається з умикання в стаціонарну 

мережу перемикачами 1 та витримування її у ввімкненому стані протягом 

20…25 хв для створення в робочій камері 6 потрібних технологічних 

параметрів. Потім уручну на полиці 4 всовуються подові листи (піддони) з 

тістовими заготовками. Після завантаження камери вона закривається верхніми 

та нижніми дверцятами 3. Якщо необхідно зволожити повітря в камері, воду 

заливають у ванну 9. Об’єм води не повинен перевищувати 0,3 л, щоб вона не 

переливалась через край ванни. Температура в камері регулюється вмиканням 
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електронагрівачів 13 перемикачами 1. Після розстоювання піддони 

вивантажуються вручну, шафа вимикається, якщо немає необхідності в 

розстоюванні нових порцій тістових заготовок. 

Шафа попереднього розстоювання «Бриз плюс» (рис. 14.28) складається з 

корпусу 1, що містить зварні стійки, верхні та бічні панелі. На стійках кріпиться 

відвідний ковеєр 8, ланцюговий конвеєр 2 з колисками 3 та приводом 6, 

механізм перевертання колисок 10, роздавач 7, борошнопосипач 11 із 

перетрушувачем, завантажувальна воронка 12 з жолобом та приводом, 

бактерицидна лампа 4, вентилятор 5, пульт управління з контролером 13. 

Відвідний стрічковий конвеєр 8 має фотоелемент, свій привід та 

поворотний лотік 9. 

За допомогою поворотного лотока 9 можна змінювати висоту виходу 

тістових заготовок на закатну машину від 1090 до 1320 мм. Сам конвеєр можна 

встановлювати з правою та лівою видачею заготовок, що дозволяє компонувати 

шафу та формувальні машини в різноманітних варіантах. Витяжний вентилятор 

вмикається, коли необхідно видалити надлишкову вологу. 

Процесами всередині шафи керує контролер, на якому виставляється 

відповідна програма. 

Принцип роботи шафи. Тістові заготовки після тістоокруглювача через 

воронку з жолобом скочуються в крайню праву чарунку колиски. Після цього 

за командою контролера воронка з жолобом повертається вліво до наступної 

чарунки колиски. Пересуваючи жолоб за програмою контролера, можна 

змінювати кількість задіяних чарунок у колисках від однієї до шести, і тим 

самим – час розстоювання заготовок у шафі. Під час проходження першої 

тістової заготовки лотоком конвеєра шафи датчик подає команду для вмикання 

мотор-редуктора роздавальника на поворот воронки з телескопічно розсувним 

жолобом до наступної чарунки. Після завантаження чарунок у кількості, 

установленій на індикаторі, вмикається мотор-редуктор переміщення 

ланцюгового конвеєра та для завантаження подається наступна колиска, яка 
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зупиняється після спрацьовування кінцевого вимикача, закріпленого на рамі 

ланцюгового конвеєра. 

Завантаження наступної колиски тістовими заготовками за чарунками 

здійснюється у зворотному порядку. 

 
б 
 

Рисунок 14.28 – Шафа попереднього розстоювання «Бриз плюс»:  
а – загальний вигляд; б – принципова схема шафи; 1 – корпус; 2 – ланцюговий конвеєр; 
3 – колиска; 4 – бактерицидна лампа; 5 – вентилятор; 6 – привід; 7 – роздавач; 8 – 
відвідний конвеєр; 9 – поворотний лотік; 10 – механізм перевертання колисок;  
11 – борошнопосипач; 12 – завантажувальна воронка; 13 – контролер 

 

а 
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Коли шафа буде повністю завантажена, а тістові заготовки продовжують 

надходити від тістоподільника або округлювача, починається процес 

вивантаження, синхронізований із завантаженням, на транспортну стрічку, при 

цьому швидкість вивантаження буде визначатися продуктивністю 

тістоподільника, незалежно від установленої швидкості на пульті управління. 

Після закінчення розстоювання, тобто проходження всього шляху 

ланцюгового конвеєра, колиска потрапляє в зону вивантаження та 

перевертається. Тістові заготовки через подільник потрапляють на стрічку 

конвеєра, яка в цей момент не рухається. 

Шафа попереднього розстоювання ИЕТ-75-И1 (рис. 14.29) призначена 

для попереднього вистоювання заокруглених заготовок тіста за автоматичної 

підтримки заданих параметрів температури і відносної вологості середовища. 

Вона являє собою каркас Г-подібної форми, закритий зовні металевими 

панелями 3 і листами з оргскла, що дає можливість зручного обслуговування й 

забезпечення огляду. Усередині знаходиться ланцюговий конвеєр 4 з 

колисками, кожна з яких має по вісім чарунок із синтетичного матеріалу для 

тістових заготовок. 

 
 
Рисунок 14.29 – Шафа попереднього розстоювання ИЕТ-75-И1:  

1 – пульт управління; 2 – ящик; 3 – металеві панелі; 4 – ланцюговий конвеєр;  
5 – стрічковий конвеєр 
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На передній частині каркаса розміщені ящик 2 і пульт управління 1, збоку 

закріплений парогенератор, паропровід якого введений у робочий простір 

шафи. 

Заготовки тіста, що надходять із тістоокруглювальної машини, 

скочуються завантажувальним лотоком у чарунку колиски. Рухаючись лотоком, 

заготовка, натискаючи на заслінку, з’єднану з кінцевим вимикачем, умикає 

привід конвеєра 4, конвеєр переміщається на один крок, що дорівнює відстані 

між колисками (228 мм). Інша заготовка надходить у чарунку наступної 

колиски. У міру переміщення конвеєра заготовки за допомогою механізму 

зсуву перекидаються з однієї колиски на наступну, зміщуючись на один крок 

між чарунками. Таким чином, послідовно заповнюються всі чарунки колисок. 

Після вистоювання під час перекидання колиски шматки тіста по черзі 

скочуються через похилий лотік на стрічковий конвеєр 5, на якому за 

допомогою верхнього формувального конвеєра набувають форми коржика і 

подаються на тістоформувальну машину. 

Усередині шафи за допомогою нагрівача, парогенератора і вентилятора 

автоматично підтримуються задані температура і вологість середовища камери 

розстоювання. Бактерицидний опромінювач призначається для знезараження 

матеріалу чарунок на колисках конвеєра. 

Шафа остаточного розстоювання ИЕТ-76-И1 (рис. 14.30) призначена для 

остаточного вистоювання відформованих тістових заготовок. Шафа становить 

собою камеру 2, що складається з кожуха, двох дверцят 3, парозволожувача 4 із 

рециркуляційним вентилятором 5, панелі управління 1. Шафа розрахована на 

одночасне установлення чотирьох контейнерів із тістовими заготовками. У ній 

забезпечується автоматична підтримка на заданому рівні температури і 

відносної вологості. Для створення необхідного температурного режиму 

всередині камери передбачені два електронагрівальні елементи.  

Режим вологості підтримується за допомогою парозволожувача 4 та 

рециркуляційного вентилятора 5. 
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Рисунок 14.30 – Шафа 

остаточного розстоювання ЕТ-76-И1: 
1 – панель управління;  
2 – камера; 3 – дверцята шафи;  
4 – парозволожувач; 5 – рецир-
куляційний вентилятор 

Шафа працює таким чином. За 

допомогою автоматичного вимикача шафа  

вмикається  в  мережу. Працівники відчиняють 

дверцята 3 шафи, закочують контейнер у 

камеру вистоювання і зачиняють дверцята. 

Умикаються електронагрівачі камери 

розстоювання і парозволожувача, запускається 

рециркуляційний вентилятор 5. На таймері 

задають необхідний час вистоювання. Після 

закінчення вистоювання за сигналом таймера 

вимикають електронагрівачі камери, 

відчиняють дверцята 3, викочують контейнери, 

закочують нові, зачиняють дверцята, цикл 

повторюється. 

Універсальна шафа для розстоювання 

Т1-ХРЗ (рис. 14.31 а) призначається для 
 

вистоювання тістових заготовок широкого асортименту – від хліба до булок 

різних форм – круглої, видовженої тощо. До її складу входять подавальний 

транспортер 1, маятниковий посадчик тістових заготовок у колиски 2 та шафа 

вистоювання 3, яка складається з окремих секцій 4–10 та 16, що з’єднуються 

під час монтажу агрегату за допомогою болтів. У секції 4 розміщено привідний 

вал 24 із двома ведучими зірочками 22, приводом 25, механізмом зупинки 

колиски в заданому положенні 27, механізмом регулювання часу вистоювання 

26. На конвеєрному ланцюгу 20 підвішені спеціальні колиски 19. Секція 

розділена перегородкою 21 на дві камери.  

Права камера призначається для підсушування полотняних мішечків 

колисок, у неї спеціальним вентилятором подається тепле повітря. Секції 8 та 

10 мають натяжні станції 17 та 12, за допомогою яких натягують ланцюг 

конвеєра та встановлюють колиски в потрібному положенні в місці 

розвантаження. У секції 16 є натяжна станція 15, за допомогою якої 
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встановлюють оптимальну відстань колиски, що розвантажується, до поду 

пічного конвеєра. Розподільна перегородка 21 проходить по секціях 5;8, 16 та 

огороджує холосту гілку конвеєра. Каркас 23 шафи зроблено із гнутого 

профілю, з усіх боків закритого теплоізоляційними панелями 18. На 

горизонтальних ділянках конвеєра колиски за допомогою роликів спираються 

на напрямні 13. Передня частина шафи підтримується стійками 11 та 14. 

Шафа для вистоювання Т1-ХР-2А (рис. 14.31 б) має Г-подібну форму. 

Ланцюговий конвеєр 2 складається з пластинчасто-каткових ланцюгів кроком 

100 мм, на яких є спеціальні пальці для підвішування колисок 4. Конвеєр 

приводиться в рух приводом 5 через зірочку 1. Основний напрямок руху 

колисок горизонтальний. Крок їх підвіски 500 мм. Для натягування ланцюгів 

використовується зірочка 3. Колиска являє собою двоповерхову конструкцію, 

яка передбачає ручне завантаження та розвантаження. 

Подові тістові заготовки розміщуються на листах, на яких потім 

випікаються. Верхня полиця в разі необхідності легко знімається, тоді на 

нижню можна встановлювати форми з тістовими заготовками. Тривалість 

вистоювання регулюється зміною швидкості руху конвеєра та кількості 

завантажених колисок. У шафу вмонтовано кондиціонер, який підтримує 

необхідні температуру та відносну вологість. 

 

14.5.7. Обладнання для гідротермічної обробки та випікання 

 

Хлібопекарські печі класифікують за такими основними ознаками. За 

способом підведення тепла печі розподіляють на два види: з індивідуальним 

обігріванням, коли кожна піч має генератор тепла; із центральним 

обігріванням, коли від одного генератора тепла обігрівається декілька печей. 

За конфігурацією пекарної камери печі бувають: 

‒ тупикові, у яких посадка тістових заготовок на під та вивантаження 

готової продукції відбувається через один отвір; 

‒ наскрізні, у яких посадка тістових заготовок проводиться з одного боку 

пекарної камери, а вивантаження готової продукції – із протилежного.  



 

 

 

272

 

 
 

Рисунок 14.31 – Шафи для розстоювання: а – Т1-ХРЗ: 1 – подавальний 
транспортер; 2, 19 – колиски; 3 – шафа; 4-10, 16 – секції; 11, 14 – стійки;  
12, 15, 17 – натяжні станції; 13 – напрямні; 18 – теплоізоляційні панелі;  
20 – конвеєрний ланцюг; 21 – перегородка; 22 – ведучі зірочки; 23 – каркас шафи;  
24 – привідний вал; 25 – привід; 26 – механізм регулювання часу вистоювання;  
27 – механізм зупинки; б – Т1-ХР-2А: 1 – зірочка приводу;  
2 – ланцюговий конвеєр; 3 – натяжна зірочка; 4 – колиски; 5 – привід 

а 

б 
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За способом обігрівання пекарної камери розрізняють: 

‒ регенеративні (або жарові) печі, у яких паливо згоряє безпосередньо в 

пекарній камері, яка під час нагрівання акумулює тепло, а потім віддає його 

виробам, що випікаються; 

‒ печі з канальним обігріванням. Тепло в пекарну камеру від 

нагрівальних газів передається через робочі стінки металевих або цегляних 

каналів; 

‒ печі з конвективним обігріванням, вироби в яких випікаються за 

допомогою нагрітого повітря, що циркулює по замкненому контуру в пекарній 

камері; 

‒ печі з радіаційно-конвективним обігріванням за допомогою 

нагрівальних каналів та конвективним обігріванням виробів гарячим повітрям; 

‒ печі з пароводяним обігріванням за допомогою нагрівальних трубок; 

‒ печі з внутрішньокамерним газовим обігріванням, у яких паливо (газ) 

згоряє безпосередньо в пекарній камері; 

‒ печі з центральним паровим обігріванням від котлів високого тиску 

(10…12 МПа) або атмосферного тиску з рідким органічним теплоносієм. 

Зазвичай котел та власне піч є єдиною замкненою нагрівальною системою, яка 

заповнюється дистильованою водою або органічним теплоносієм, що циркулює 

по замкненому контуру; 

‒ печі з електрообігріванням, де як джерело тепла використовується 

електроенергія. Залежно від способу перетворення на тепло ці печі поділяються 

на чотири групи: опору, з інфрачервоними випромінювачами, із комбінованим 

обігріванням за допомогою струму високої частоти та інфрачервоних 

випромінювачів, із мікрохвильовим обігріванням за допомогою магнетронів. 

За конструкцією поду розрізняють такі печі: зі стаціонарним 

(нерухомим), висувним, конвеєрним подом. 

Піч хлібопекарська малогабаритна РЗ-ХПИ з електрообігріванням 

(рис. 14.32) призначається для випікання формового хліба із житнього та 

пшеничного борошна і складається з трьох секцій 1, розташованих одна під 
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одною, підставки 6, на якій знаходиться клемник, огорож 5, щита управління, 

термометрів ТГП-100ЕК і клемної коробки, що встановлюються автономно. 

 
 
Рисунок 14.32 – Піч хлібопекарська малогабаритна Р3-ХПИ з 

електрообігріванням: 1 – секція печі; 2 – каркас; 3 – хлібопекарська форма;  
4 – решітка; 5 – огорожа; 6 – підставка 

 

Секції печі є однаковими. Кожна секція 1 являє собою каркас 2, усередині 

якого знаходиться пекарна камера, що має форму зварної коробки з листової 

нержавіючої сталі, один бік якої закривається дверцями із замками. 

Перед дверцями всередині пекарної камери змонтований екран, що 

блокується за допомогою тяги з дверцями. У камері встановлені нерухомі 

решітки 4 з напрямними для розміщення чотирьох здвоєних хлібопекарських 

форм 3 із хлібом. Під решітки на дно камери подається доза води для 

зволоження середовища камери під час випікання пшеничних сортів хліба. 

Вода заливається через металеву воронку, що знаходиться на верхній 

панелі. На бічних стінках пекарних камер установлені патрубки з шиберними 

заслінками, які з’єднуються з паровитяжним каналом печі. 

У пекарній камері кожної секції 1 над решітками 4 розташовані чотири, а 

під нею – п’ять тенів. Під верхніми тенами для рівномірного розподілу тепла 

зверху в пекарній камері знаходиться металевий екран.  
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Пекарні камери кожної секції печі працюють автономно. Контроль і 

регулювання температурного режиму середовища в них однакові для всіх 

секцій печі та здійснюються автоматично або вручну. 

Піч електрична ротаційна конвективна «Муссон-ротор 99К» (рис. 14.33) 

призначена для випікання широкого асортименту хлібобулочних та 
 

 
 
Рисунок 14.33 – Піч ротаційна 

«Муссон-ротор 99К»: а – загальний вигляд;  
б – схема печі; 1 – каркас; 2, 9 – панелі 
електрообладнання ; 3 – контролер;  
4 – козирок; 5 – вентилятор; 6 – привід;  
7 – термоопір; 8 – дверці; 10 – пандус;  
11 – ванна; 12 – парогенератор; 
13 – теплообмінник із тенами; 14 – дах; 
15 – пекарна камера; 16 – повітровід; 
17 – жалюзі; 18 – рамка; 19 – платформа 
 

борошняних кондитерських виробів 

на хлібозаводах і в пекарнях. Піч 

складається з каркаса 1 із 

двошаровою теплоізоляцією, 

облицьованого панелями, усередині 

якого розміщені пекарна камера, 

камера теплообмінника з блоками 

трубчастих електронагрівачів (тен), 

контур (канали) примусової 

циркуляції повітря 16, парогенератори 

12, системи парозволоження, панелі 

електрообладнання 2 та 9. 

Піч обладнується системою 

керування на базі мікропроце-

сорного контролера 3, що 

забезпечує відтворення всіх 

параметрів процесу випікання в 

автоматичному режимі. 

Циркуляція повітря пекарної 

камери здійснюється вентилятором 

5, закріпленим на даху печі та 

призначеним для відведення пари та 

природної циркуляції. Усередині 

пекарної камери знаходиться 

обертова платформа 19 із  
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рамкою 18, яка передає на платформу обертання від приводу. Привід обертання 

платформи розміщений на даху печі 14 та містить мотор-редуктор, зубчасту 

передачу, запобіжну муфту, вал приводу, закріплений у підшипниковій опорі. 

Пекарна камера обладнана чотирма лампами освітлення та зачиняється 

дверцями 8 з оглядовим вікном для спостереження за процесом випікання. 

Положення дверець відносно дверного прорізу регулюється як за висотою та 

шириною, так і за ступенем щільності закриття дверей. 

За панелями 2 та 9 розміщено відсіки силового електрообладнання та 

панель мікропроцесорного контролера 3 керування печі. 

У верхніх частинах відсіків за панелями 2, 9 установлено по одному 

невеликому вентилятору для охолодження електроприладів. 

Згори на козирку 4 печі встановлений ще один вентилятор із патрубками 

для відведення гарячого повітря з-під козирка до витяжної вентиляції. 

Випікання хлібобулочних та кондитерських виробів проводиться в 

касетах хлібних форм або на подових листах, завантажених на стелажний візок. 

Стелажний візок закочується в камеру на платформу. Для зручності 

закочування стелажного візка в пекарну камеру піч обладнано пандусом 10. 

Повітря пекарної камери відсмоктується вентилятором 5 через камеру 

теплообмінника з блоками тенів 13 та підігрівається. Гаряче повітря 

нагнітається горизонтальним та вертикальним повітроводом 16 через щілини 

жалюзі 17 у пекарну камеру. 

Регулювання рівномірності температури випікання проводиться зміною 

розмірів щілин жалюзі. Для збільшення інтенсивності випікання у верхній або 

нижній частині пекарної камери необхідно збільшити щілини жалюзі в цих 

частинах камери. 

Для рівномірного випікання стелажний візок обертається. Під час 

випікання виробів із високим вмістом цукру рекомендується  вмикати режим 

реверсивного обертання стелажного візка. 

Контролер керування разом із термоопором 7 (термопарою), 

пускорегулювальною апаратурою, блоками тенів та системою парозволоження 
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забезпечує роботу печі в автоматичному режимі за заданими програмами. 

Програми з параметрами нагрівання та випікання задаються з панелі керування 

контролера.  

Піч Г4-ПРЕ (рис. 14.34) ‒ універсальна етажерна, з конвективним 

обігріванням, автоматичним регулюванням теплових та гідротермічних 

режимів пекарної камери – має вигляд металевої шафи 15 із шаром 

теплоізоляції, у якій розташовано пекарну камеру 12. У пекарній камері 

встановлюють етажерку 11, на лотоках якої розміщені вироби. Етажерка 

закріплюється на обертовій платформі 10 із фіксуючим штифтом 9; зверху над 

камерою розташовано механізм обертання етажерки 4 та його електропривід 2. 

На стінках камери змонтовано повітряні канали 7 із щілинами, які 

регулюються, для рівномірного розподілу нагрітого повітря по висоті пекарної 

камери. У камері також установлено парозволожувальний пристрій з 

автоматичною подачею води через пристрій 3. На передній стінці печі 

розміщено завантажувальні дверці 8 з оглядовим вікном 5 для спостереження за 

процесом випікання. Електросвітильники 6 забезпечують необхідне освітлення. 

 У калорифері 13 розташовані трубчасті електронагрівачі 14. Над ними 

знаходиться рециркуляційний вентилятор 1. 

 У комплект печі входять 2‒5 етажерок, 1‒2 розстоювальні шафи. 

Працює піч таким чином. Спочатку вмикають реле часу випікання та 

подачі води для зволоження середовища, потім установлюють на робочий 

режим регулювальник температури в робочій камері. Далі перевіряють 

працездатність окремих систем і механізмів печі, їх електроблокування і 

вмикають піч на нагрівання до робочої температури. У цей час у вистійній 

камері готується етажерка з тістовими заготовками. 

Після вистоювання етажерку з вистійної камери підсувають до печі, 

відчиняють завантажувальні дверці та закочують вагонетку на обертову 

платформу, центрують її знизу штифтом, а зверху з’єднують із поворотним 

пристроєм, зачиняють дверці. Автоматично вмикається привід етажерки. 

Парозволоження вмикається кнопкою на панелі та після закінчення циклу 
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автоматично вимикається. Потім умикаються рециркуляційний вентилятор та 

електрокалорифер. 

 
                          а                                                               б 
 

Рисунок 14.34 – Етажерна піч Г4-ПРЕ: а – схема; б – зовнішній вигляд:  
1 – рециркуляційний вентилятор; 2 – електропривід механізму обертання етажерки;  
3 – пристрій для подавання води в парозволожувач; 4 – механізм обертання етажерки;  
5 – оглядове вікно; 6 – електросвітильник; 7 – повітряні канали; 8 – завантажувальні 
дверці; 9 – фіксуючий штифт; 10 – обертова платформа; 11 – етажерка; 12 – пекарна 
камера; 13 – калорифер; 14 – електронагрівачі; 15 – теплоізольований корпус 

 

Коли закінчується випікання, реле часу подає звуковий сигнал і вимикає 

систему нагрівання калорифера та рециркулятора, зупиняє обертання вагонетки 

та фіксує її в положенні для відкочування етажерки з печі. Працівники 

відчиняють дверці та викочують із печі етажерку з готовими виробами, а 

натомість закочують наступну етажерку з тістовими заготовками, цикл 

повторюється. 

Піч «Монсум» (рис. 14.35) фірми «Дебаг» обігрівається газом, рідким 

паливом або електроенергією. Піч має металевий каркас 9 із теплоізоляційним 
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наповненням 8. У пекарній камері 6 розміщується вагонетка-етажерка 5 із 7, 14 

або 21 полицею для виробів, що випікаються. На поверхні бічних стінок розміщені 

отвори для подачі гарячого повітря 7 та газорозподільні канали 4; у верхній 

частині вони з’єднані з двома вентиляторами 2, які вмикаються та подають повітря 

через калорифер 1 та пекарну камеру 6 то у прямому, то у зворотному напрямках. 

 
 

 
Рисунок 14.35 – Піч «Монсум»:  
1 – калорифер; 2 – вентилятор;  
3 – парозволожувач; 4 – газорозподільні 
канали; 5 – етажерка; 6 – пекарна камера;  
7 – отвори для подачі гарячого повітря;  
8 – теплоізоляція; 9 – каркас печі; 10 – тістова 
заготовка 

Калорифер має електричне 

або газове нагрівання. У ньому 

змонтовано тени та парозволожувач 

3. Піч має автоматичну систему 

керування, яка забезпечує 

регулювання температури робочої 

камери, тривалість періоду 

парозволоження та випікання, 

періодичне перемикання напрямку 

циркуляції повітря. 

Хлібопекарська піч «Циклон-

ротор-216» (рис. 14.36) призначається 

для випікання широкого асортименту 

хлібо-булочних виробів у пекарнях. 

Це піч роторного типу з 9 колисками, 

продуктивністю до 200 кг/год. Паливо 

використовується газоподібне або 

рідке, є парозволоження та 

паровидалення. 

Піч складається з каркаса 2 із 

теплоізоляцією 3, пристрою подачі 

та спалювання палива 4, колисок 5 

та приводу 1. На колисках 

установлюються форми або деко.  
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Завантаження тістових заготовок здійснюється через завантажувальний отвір 

на колиски, що зупиняються навпроти нього. Після повного завантаження всіх 

колисок кришка закривається. Ротор обертається без зупинок до кінця випікання. 

Потім кришка відкривається, та проводиться вивантаження хліба. 

Перевагою печі є виробництво широкого асортименту виробів, невелика 

інерційність – час розігрівання становить 1 год 10 хв, мінімізація тепловтрат під 

час випікання завдяки кришці, що закриває пекарну камеру. 

 
Рисунок 14.36 – Піч «Циклон- 

ротор-216»: 1 – привід; 2 – каркас;  
3 – теплоізоляція; 4 – пристрій для подачі та 
спалювання палива; 5 – колиска 

Тупикова піч Г4-ХПЛ 

(рис. 14.37) – це універсальна, 

середньої потужності, із канальним 

обігріванням, реконструйована 

модель, пристосована для 

спалювання різних видів палива 

(твердого, рідкого та 

газоподібного), виготовлена з 

цегли та скріплена металевим 

каркасом 11. Топка 17  

та канали викладені  вогнетривкою 

цеглою, решта – із червоної пічної 

цегли. Пустоти в кладці заповнені 

теплоізоляційною засипкою 19. 

У тупиковій пекарній камері 

5 розташовано колисковий 

двонитковий конвеєр 7. 

До двох ланцюгів із відстанню 140 мм через кожну ланку підвішено 24 

колиски 1. Конвеєр печі має три вали – передній привідний 2, проміжний 3, 

задній натяжний 14. Ролики пічного конвеєра спираються на напрямні 10, 

закріплені на бічних стінках пекарної камери. Гвинтовий натяжний пристрій 

конвеєра змонтований на задньому валу 14. Підшипники валів роблять 

виносними, що запобігає впливу на них високих температур  
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(200…300° С) та вологості. Рух пічного конвеєра переривчастий, тривалість 

подооберту регулюється за допомогою реле часу. 

 
 

Рисунок 14.37 – Пічь тупикова Г4-ХПЛ: 1 – колиска; 2 – привідний вал конвеєра; 
3 – проміжний вал; 4 – парозволожуючі труби; 5 – пекарна камера; 6 – газохід;  
7 – ланцюговий конвеєр; 8 – передня радіаторна коробка; 9 – задня радіаторна коробка; 
10 – напрямна конвеєра; 11 – металевий каркас печі; 12 – водонагрівальні котли;  
13 – ремонтний люк; 14 – натяжний вал; 15 – топковий фронт; 16 – колосникова 
решітка; 17 – топка; 18 – парогенератори; 19 – теплоізоляційна шлакова засипка;  
20 – розвантажувальний пристрій 
 

Пекарна камера 5 огороджена зверху металевим зварним перекриттям, 

яке складається з двох частин для зручного транспортування та монтажу. Для 

збільшення підведення тепла до передньої зони (у разі випікання житнього 

хліба) радіаторна коробка має дві окремі коробки 8 та 9 із роздільними 

газоходами, що дозволяє регулювати подачу тепла в передню зону пекарної 

камери. У передній зоні печі вмонтовано парозволожувальні труби 4, через які 

подається пара з парогенераторів 18 під час випікання пшеничного хліба. 

Залежно від сорту хліба, що випікається, нагрівальні гази можна 

направити в передню або задню зону, що також змінює теплові напруження 
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нагрівальних поверхонь газоходу 6 у початковій зоні випікання. 

Топка печі 17, викладена з вогнетривкої цегли, має чавунну колосникову 

решітку 16 та литий топковий фронт 15. Топка призначається для твердого 

палива, але може бути пристосована також для рідкого або газоподібного. Для 

теплоутилізації використовуються водонагрівальні котли 12. Для огляду та 

ремонту пекарної камери використовується люк 13. 

Готові подові вироби вивантажують на стрічковий конвеєр механічним 

способом за допомогою розвантажувального пристрою 20, який нахиляє 

колиску під кутом 45°. 

Тупикова двоярусна піч А2-ХПК.2 (рис. 14.38) призначена для 

виробництва широкого асортименту хлібобулочних виробів. Піч має каркас 3, 

два конвеєри 1 та 2 із сітчастим подом, систему парозволоження 4 з 

парогенератором, газовий пальник 5, рециркуляційний вентилятор 6, канали 7 

обігрівання верхнього конвеєра 2, пересаджувальний пристрій 9 із верхнього 

конвеєра на нижній, спеціальний короб 8, канали 10 обігрівання нижнього 

конвеєра 1, шафу управління піччю 11. 

 

 
 
Рисунок 14.38 – Схема малогабаритної двоярусної тупикової печі  

А2-ХПК.2: 1, 2 – конвеєри; 3 – каркас; 4 – система парозволоження;  
5 – газовий пальник; 6 – вентилятор; 7 – канали обігрівання верхнього конвеєра;  
8 – короб; 9 – пересаджувальний пристрій; 10 – канали обігрівання нижнього конвеєра; 
11 – шафа управління 

 
Пекарні камери розміщені в два яруси одна над одною. Верхня пекарна 

камера має три зони випікання хліба: зону гідротермічної обробки тістових 
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заготовок парою та дві високотемпературні. При цьому зона, розміщена за 

зоною гідротермічної обробки, під час випікання хліба із суміші житнього та 

пшеничного борошна є зоною «обжарювання» тістових заготовок, де 

підтримується температура 290…300º С. Обидва конвеєри мають індивідуальні 

приводи з регульованою швидкістю. Швидкість конвеєрів, а відповідно й 

тривалість випікання, регулюється в широких діапазонах за допомогою 

частотних перетворювачів, розміщених у шафі управління піччю. 

Хліб із верхнього конвеєра на нижній пересаджується за допомогою 

пристрою, розміщеного в кінці печі. Він складається з регульованого за 

висотою сковзала та активного рольганга. Пристрій для пересаджування 

закритий спеціальним коробом з вікнами, який має люк для оперативного 

доступу до місця пересаджування хліба. 

Парогенератор, убудований у конструкцію печі, виробляє пару, що 

використовується для парозволоження тістових заготовок у камері 

гідротермічної обробки. Пара також може використовуватися для зволоження 

тістових заготовок у шафі розстоювання. 

Парогенератор у печі А2-ХПК.2 має регульовану в широкому діапазоні 

продуктивність за парою. Як теплоізоляція в печі використано базальтове 

супертонке волокно, яке забезпечує температуру її зовнішніх поверхонь не 

вище 40º С. Ззовні піч облицьована легкознімними панелями. 

Гарячі гази циркулюють під дією вентилятора рециркуляції в 

нагрівальних каналах, розміщених над та під пекарними камерами. 

Співвідношення температур у цих зонах установлюється оператором за 

допомогою шиберів, а рівень температур підтримується в автоматичному 

режимі за допомогою терморегулятора, установленого в шафі управління 

піччю. 

Шафа управління піччю забезпечує автоматичне розпалювання печі, 

автоматичне підтримування заданих температурних режимів у пекарній камері, 

тривалість випікання виробів тощо. 
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Тістові заготовки викладаються на сітчастий під верхнього конвеєра, де 

випікаються приблизно до 80% готовності. Потім зісковзують сковзалом 

пересаджувального пристрою на рольганг, викладаються на під нижнього 

конвеєра, де відбувається допікання. Готові вироби сходять із нижнього поду 

на додатковий конвеєр тістової продукції. 

 
Контрольні запитання 

 

1. Охарактеризуйте властивості сировини для виробництва 

хлібобулочних виробів і готової продукції. 

2. У чому особливості технологічного процесу виробництва хлібобулочних 

виробів? 

3. За якими ознаками класифікують обладнання для виробництва 

хлібобулочних виробів? 

4. Що входить до складу ділянки поточної лінії Л4-ХПМ для виробництва 

хлібобулочних виробів у пекарні та який принцип її функціонування? 

5. Що входить до складу комплексу технологічного обладнання малої потужності 

А2-ХПО для виробництва хліба з пшеничного борошна і який принцип його 

функціонування? 

6. Що входить до складу комплексу технологічного обладнання виробництва 

житнього формового хліба на хлібозаводі малої та середньої потужності і який 

принцип його функціонування? 

7. Яка будова і принцип дії установки безтарного зберігання  

борошна УХМ-Ф-9?  

8. Які існують способи змішування борошна?  

9. Яка будова і принцип дії пропорційного борошнозмішувача-дозатора 

МС-3? 

10. Яка будова і принцип дії просіювача вібраційного горизонтального 

ПВГ-600М? 

11. Яка будова і принцип дії просіювача ПП? 



 

 

 

285

12. Яка будова і принцип дії пірамідального бурата ПБ-1,5? 

13. Яка будова і принцип дії дозатора борошна МД-100? 

14. Яка будова і принцип дії дозатора-просіювача борошна  

ВК-1007? 

15. Яка будова і принцип функціонування солерозчинника 

 ХСР 3/2? 

16. Яка будова і принцип функціонування розчинника цукру та 

пресованих дріжджів? 

17. Яка будова і принцип функціонування жиророзтоплювача  

Х-15Д? 

18. За якими ознаками класифікують тістомісильні машини? 

19. Охарактеризуйте стадії процесу замішування тіста.  

20. Яка будова і принцип дії машини тістомісильної ТММ-1М? 

21. Яка будова і принцип дії тістомісильної машини А2-ХТБ? 

22. Яка будова і принцип дії тістомісильної машини ТМИ-2? 

23. За якими ознаками класифікують обладнання для поділу тістових 

заготовок? 

24. Перерахуйте основні функціональні елементи тістоподільників.  

25. Яка будова і принцип дії тістоподільника Я16-ХДА-01? 

26. Яка будова і принцип дії тістоподільника А2-ХТН? 

27. Яка будова і принцип дії машини тістоділильної А2-ХПО/5? 

28. За якими ознаками класифікують обладнання для формування 

тістових заготовок? 

29. Наведіть принципові схеми тістоформувальних машин.  

30. Яка будова і принцип дії машини тістоокруглювальної  

А2-ХПО/6? 

31. Яка будова і принцип дії тістоокруглювача «Гостол»? 

32. Яка будова і принцип дії тістоокруглювача з конічною внутрішньою 

несучою поверхнею ТІ-ХТН? 

33. Яка будова і принцип дії тістозакатної машини ХПО/9 для батонів? 
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34. Яка будова і принцип дії тістозакатної машини Т1-ХТ2-3? 

35. Яка будова і принцип дії ділильно-округлювальної машини А2-ХЛ2-С9?  

36. Яка будова і принцип функціонування шафи ярусної для 

розстоювання ШРЕ-2,1? 

37. Яка будова і принцип функціонування шафи попереднього 

розстоювання «Бриз плюс»? 

38. Яка будова і принцип функціонування шафи попереднього 

розстоювання ИЕТ-75-И1? 

39. Яка будова і принцип функціонування шафи остаточного розстоювання 

ИЕТ-76-И1? 

40. Яка будова і принцип функціонування універсальної шафи для 

вистоювання Т1-ХРЗ? 

41. Яка будова і принцип функціонування шафи для вистоювання Т1-ХР-2А?   

42. Яка будова і принцип функціонування шафи для вистоювання Т1-ХР-2А? 

43. За якими ознаками класифікують хлібопекарські печі? 

44. Яка будова і принцип функціонування печі хлібопекарської 

малогабаритної РЗ-ХПИ з електрообігріванням? 

45. Яка будова і принцип функціонування печі електричної ротаційної 

конвективної «Мусон-ротор 99К»? 

46. Яка будова і принцип функціонування печі Г4-ПРЕ? 

47. Яка будова і принцип функціонування печі «Монсум»? 

48. Яка будова і принцип функціонування хлібопекарської печі «Циклон-

ротор-216»? 

49. Яка будова і принцип функціонування тупикової печі Г4-ХПЛ? 

50. Яка будова і принцип функціонування тупикової двоярусної  

печі А2-ХПК.2? 
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Розділ 15 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МАКАРОННИХ ВИРОБІВ 

 

15.1. Характеристика сировини та продукції 

 

Макарони – кулінарний напівфабрикат із висушеного до 13% вологості 

прісного пшеничного тіста, який перед споживанням варять. Основною 

сировиною для їх виробництва є пшеничне борошно і питна вода. Доцільним є 

застосування спеціального макаронного борошна вищого і 1-го ґатунків із 

твердої та м’якої пшениці у вигляді крупки. Для розширення сировинної бази 

допускається застосування хлібопекарського борошна вищого та 1-го ґатунків із 

високим вмістом клейковини, що забезпечує додаткові пружно-пластичні 

властивості тіста. 

У макаронному виробництві застосовують спеціальні добавки – 

збагачувальні та смакові. До збагачувальних добавок належать яєчні продукти 

(яйця, яєчний порошок, меланж), молочні (сухе молоко, сир) і вітаміни (В1, В2 і 

РР), до смакових – овочеві та фруктові пасти, пюре і порошки. Використовують 

також борошно і крохмаль зернових, бобових і бульбових культур, що не містять 

клейковини, зокрема картопляний і кукурудзяний крохмаль, соєвий шрот, 

білок та ін. 

Макаронне тісто складається в основному з борошна і води. Воно містить 

менше вологи, ніж хлібопекарське тісто, завдяки чому є крихкою, сипкою сумішшю 

із крихт і невеликих грудочок, яка повинна добре заповнювати витки макаронного 

преса. Відформовані м’які сирі тістові заготовки після висушування 

перетворюються на тверді міцні макаронні вироби. 

Макаронні вироби розділяють залежно від форми на трубчасті (макарони, 

ріжки, пера), ниткоподібні (вермішель), стрічкові (локшина), фігурні (черепашки, 

супові засипки). За довжиною вироби можуть бути довгими (від 15 до 50 см) і 

короткорізаними (від 1,5 до 15 см). 
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Макаронні вироби мають тривалий термін зберігання без зміни властивостей 

(до року). Вони відрізняються швидкістю і простотою, відносно високою харчовою 

цінністю і засвоюваністю поживних речовин. 

 

15.2. Особливості технологічного процесу виробництва 

 

Технологічний процес виробництва макаронних виробів включає такі 

основні стадії та операції: підготовка сировини до виробництва, дозування і 

змішування рецептурних компонентів, замішування і пресування макаронного 

тіста, формування сирих тістових заготовок, сушіння, стабілізація та охолодження 

тістових заготовок, упаковування виробів. 

На малому та середньому підприємстві макарони виробляють із 

застосуванням універсального обладнання, що забезпечує швидку зміну виду 

продукції, що випускається, та оперативне регулювання параметрів технологічного 

процесу. 

Підготовка сировини складається із змішування різних партій борошна 

відповідно до вказівок лабораторії, його просіювання, очищення від 

металомагнітних домішок і дозування. 

Для рівномірного розподілу домішок у тісті їх заздалегідь змішують із 

водою в місткостях із мішалками: яєчні домішки – при температурі води не вище 

45º С, сухе молоко – не вище 55º С, для решти добавок – 55...65° С. 

Приготування макаронного тіста. Макаронне тісто готують у два етапи: 

дозування і змішування рецептурних компонентів до утворення сипкої 

грудкоподібної суміші, яку потім інтенсивно перемішують до отримання 

однорідної пластичної маси.  

У тістозмішувачі макаронне тісто готують переважно вологістю 29...31%, 

перемішуючи протягом 25...30 хв. Цей час є необхідним для дифузії води 

всередину частинок борошна, набухання білків і вуглеводів, розчинення речовин, 

що входять до складу борошна. У тістозмішувачі зазвичай створюється вакуум для 

видалення з тіста бульбашок повітря, наявність яких призводить до розтріскування 
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готових виробів. До того ж у цьому випадку сповільнюються окиснювальні 

процеси в тісті, що підвищує поживні властивості макаронних виробів, 

поліпшуються смак і зовнішній вигляд, а отримана густа й однорідна структура 

продукту збільшує його міцність після сушіння. 

Із тістозмішувача суміш подається в шнеки макаронного преса, інтенсивно 

ними перемішується, пресується і перетворюється на густу пластичну масу, 

придатну для формування. Температуру тіста перед формуванням підтримують не 

вище 55° С. 

Формування макаронних виробів складається з операцій випресовування і 

нарізання сирого макаронного тіста. Випресовування полягає в безперервному 

видавлюванні тіста у вигляді трубок, ниток або стрічок пластичного макаронного 

тіста. Для цього тісто проштовхується шнеками макаронного преса через матриці 

з певними розмірами і формою отворів. Застосовуються три види отворів: кільця 

з вкладишами для отримання макаронної трубки, без вкладишів для отримання 

ниткоподібних виробів, щілиноподібні для пресування локшини, фігурних 

виробів і широких стрічок тіста для подальшого формування з них штампованих 

виробів. Для отримання продукції заданої довжини вироби ріжуть. 

Сушіння макаронних виробів. Мета сушіння – закріпити форму виробів і 

запобігти розвитку в них мікроорганізмів. Це найбільш важлива стадія 

технологічного процесу, від якої значною мірою залежить якість виробів.  

Підготовчий етап сушіння полягає в обдуванні повітрям макаронного тіста, 

що видавлюється крізь матриці. Під час обдування відбувається швидке 

підсушування поверхні сирих напівфабрикатів, а вміст вологи знижується на 

2...3%. У результаті зменшується пластичність напівфабрикату, збільшується його 

пружність, на поверхні утворюється скоринка, яка перешкоджає злипанню і 

викривленню тістових заготовок під час різання, транспортування й сушіння, а 

також прилипанню їх до ножів та до сушильних поверхонь. 

Для сушіння макаронні вироби розкладають на конвеєр, у касети або рамки 

сушильних пристроїв (0,6x1,2 м), які розміщують у сушарках. 



 

 

 

290

Стабілізація та охолодження висушених макаронних виробів. Перед 

упаковуванням вироби необхідно повільно охолодити протягом не менше 4 год до 

температури навколишнього середовища за рахунок обдування повітрям. При 

цьому відбувається стабілізація виробів – остаточно вирівнюється вологість по 

всій товщині, зникає внутрішня напруга, що викликає розтріскування, 

зменшується маса продукту за рахунок випаровування 0,5...1,0% вологи. 

Упаковування макаронних виробів. Складається з таких операцій: подача 

виробів на пакувальні столи або в бункери, сортування й видалення браку, 

перевірка на магнітних сепараторах, фасування в тару, включаючи дозування 

порцій, ущільнення на вібраторі й маркування. Макаронні вироби упаковують у 

споживчу тару (коробки з картону або пакети з полімерної плівки) на 

фасувальних машинах або вручну насипом у транспортну тару (ящики з 

гофрованого або литого картону, фанерні або дощані). 

 

15.3. Організація та принципи функціонування комплексів технологічного 

обладнання 

 

Машинно-апаратурну схему комплексу технологічного обладнання 

МАКИЗ-02-150 для виробництва короткорізаних макаронних виробів наведено на 

рис. 15.1. Він складається з борошнопросіювача 1, макаронного преса 2, 

трисекційної конвеєрної сушарки 3, стабілізатора-охолоджувача 4, похилого 

конвеєра 5 і фасувально-пакувальної машини 6. 

 
 

Рисунок 15.1 – Машинно-апаратурна схема комплексу технологічного обладнання 
МАКИЗ-02-150 для виробництва короткорізаних макаронних виробів: 1 – борошнопросіювач; 
2 – макаронний прес; 3 – сушарка; 4 – стабілізатор-охолоджувач; 5 – похилий конвеєр;  
6 – фасувально-пакувальна машина 
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Рецептурна суміш борошна та інших сипких компонентів надходить у 

просіювач 1 для видалення механічних і металомагнітних домішок. Вода і 

розведені добавки фільтруються. Потім очищені сипкі компоненти дозуються в 

тістозмішувач макаронного преса 2 і перемішуються. Вакуумування в місткості 

тістозмішувача дозволяє видалити повітря з крихкої тістової суміші. 

На виході з макаронного преса 2 тісто розрізають ножем, що обертається. 

Відрізані тістові заготовки за допомогою укладальника подаються на конвеєр 

сушарки 3. Конвеєр має регулювання швидкості руху, що виключає ручну 

операцію із завантаження й вивантаження касет. У сушарці 3 відбувається 

конвективне сушіння сирих заготовок з автоматичним регулюванням за секціями 

температури й вологості нагрітого повітря. 

Із сушарки 3 макаронні вироби завантажуються в стабілізатор-

охолоджувач 4. Після витримування протягом не менше 4 год макаронні вироби 

похилим конвеєром 5 подаються в приймальний бункер фасувально-пакувальної 

машини 6, де відбувається упаковування продукту в споживчу тару. 

Машинно-апаратурну схему поточної міні-лінії для виробництва 

короткорізаних макаронних виробів зі стрічковою сушаркою наведено на рис. 

15.2. Лінія призначається для виробництва широкого асортименту виробів. 

Продуктивність, залежно від установленої сушарки та преса, становить 140, 250 

та 340 кг/год при вологості виробів 13%. 

Лінія може бути обладнана складом безтарного зберігання борошна БХМ 

або тарного з мішками, викладеними по три або п’ять. На рисунку показано 

тарний склад із мішкоперекидачем 1, що має борошнозмішувач 2 зі шнеком 

подавання борошна в просіювач 3. Після просівання та магнітоочищення 

борошно похилим шнеком 4 подається в макаронний прес. Прес 5 має один 

змішувач із двома місильними валами, що обертаються назустріч один одному. 

Змішувач має систему вакуумування. Корпус макаронного шнека обладнаний 

системою охолодження. Після випресовування через матрицю вироби можуть 

надходити на гідротермічну обробку нагрітою парою у вузол 6. Потім 

пневмотранспортером 7 із циклоном-розвантажувачем та маятниковим 
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розкладачем вони подаються до стрічкової конвеєрної сушарки 8. Після 

сушіння макаронні вироби надходять на вібролотік із пастеризатором 9. Якщо 

прес обладнано сушаркою КСК, гідротермічна обробка проводиться після 

сушіння. Після оброблення сухі вироби (вологість 14%) стрічковим похилим 

конвеєром 10 подаються до стабілізаційного бункера 11. Бункер циліндричної 

форми поділений на секції для стабілізації (охолодження) різних видів виробів. 

Час охолодження становить до 6 год, остаточна вологість ‒ 13%. Готові вироби 

стрічковий конвеєр подає на упаковування в пакувальний автомат 12. 

 

 

 

Рисунок 15.2 – Машинно-апаратурна схема поточної міні-лінії для виробництва 
короткорізаних макаронних виробів зі стрічковою сушаркою: 1 – мішкоперекидач; 
2 – борошнозмішувач; 3 – просіювач; 4 – шнековий конвеєр; 5 – макаронний прес; 6 – вузол 
гідротермічної обробки з вібростанцією; 7 – система пневмотранспорту сирих виробів із 
маятниковим укладальником; 8 – стрічкова конвеєрна сушарка; 9 – вібролотік із 
пастеризатором; 10 – похилий стрічковий конвеєр; 11 – стабілізаційний бункер; 
12 – пакувальний пристрій 

 

На рис. 15.3 наведено машинно-апаратурну схему поточної лінії для 

виробництва короткорізаних макаронних виробів із вібропідсушуванням. У разі 

заміни деяких пристроїв можливим стає випуск інших видів виробів, наприклад 

пельменів. 

Лінія має тарний склад борошна. Мішки з борошном розвантажуються 

мішкоперекидачем 1 у просіювач 2. Після просівання та магнітоочищення 

борошно завантажується до проміжного бункера 3, звідки гнучким шнековим 

конвеєром 4 з тягнучим приводом подається в дозатор шнекового макаронного 

преса 5. Після випресовування та різання сирі вироби подають на верхній 
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вібраційний конвеєр попереднього сушіння 10. Вібросушарка розміщується під 

пресом 5, для обслуговування якого встановлено спеціальну площадку 9 зі 

східцями. У вібросушарці відбувається підсушування макаронних виробів, щоб 

запобігти їх злипанню. Сушарка має три віброконвеєри. Підсушені вироби 

розкладаються автоматично на лотоки 7, що подаються конвеєром 8. Потім ці 

лотоки вручну викладають на напрямні візків 12 нагромаджувача 11. Два візки із 

заповненими лотоками закочуються в сушарку 13. Після сушіння та охолодження 

лотоки з готовими макаронними виробами вологістю 13% подаються вручну на 

пакувальний автомат 14. 

 

 
 
Рисунок 15.3 – Машинно-апаратурна схема поточної лінії для виробництва 

короткорізаних макаронних виробів із вібропідсушуванням: 1 – мішкоперекидач;  
2 – просіювач; 3 – проміжний бункер; 4 – гнучкий шнековий конвеєр (тягнучий варіант);  
5 – макаронний прес; 6 – пульт управління; 7 – нагромаджувач лотоків; 8 – конвеєр;  
9 – площадка обслуговування зі східцями; 10 – попередня вібросушарка; 11 – нагромаджувач 
лотоків із сирими виробами; 12 – візок із лотоками; 13 – сушарка; 14 – пакувальний автомат 

 

Машинно-апаратурну схему комплексу технологічного обладнання для 

виробництва довгих макаронних виробів МАКИЗ-02-150 наведено на  

рис. 15.4. Комплекс складається з просіювача 1, тістомісильної машини 2, 

макаронного преса 3, комплекту лотоків 4, візка 5 із рамками та шафової сушарки 

періодичної дії 6. 

Очищена в просіювачі 1 рецептурна суміш борошна, води й розведених домішок 

дозується в підкатну діжу тістомісильної машини періодичної дії 2. Макаронне тісто 



 

 

 

294

готують вологістю 28...31%. Потім діжу знімають із тістомісильної машини 2, 

підкочують до макаронного преса 3 і завантажують тісто в приймальний бункер. 

 

 

 

Рисунок 15.4 – Машинно-апаратурна схема комплексу технологічного обладнання для 
виробництва довгих макаронних виробів МАКИЗ-02-150: 1 – просіювач; 2 – тістомісильна 
машина; 3 – прес; 4 – лотоки; 5 – візок; 6 – сушарка 

 

Прес 3 оснащено матрицею, що має кільцеві отвори з вкладишами для 

формування макаронної трубки. Трубки сирого макаронного тіста, що виходять із 

отворів матриці, обдувають повітрям, розрізають на довгі заготовки й викладають у 

лотоки 4. При цьому тістові заготовки обдувають повітрям для отримання на їх 

поверхні підсушеної скоринки, а потім розміщують у рамках на візку 5, який 

установлюють у сушарку 6. 

За такого способу сушіння якість готових виробів значною мірою залежить 

від щільності розміщення сирих тістових заготовок на рамках. У разі нещільного 

розміщення висушений продукт може мати значні викривлення. Надмірна 

щільність призводить до злипання продукції. 

Машинно-апаратурну схему поточної міні-лінії для виробництва довгих 

макаронних виробів фірми БИД наведено на рис. 15.5. На лінії можна виробляти 

вермішель, локшину, локшину з бахромою, трубчасті, трубчасті виті та інші 

макаронні вироби. Продуктивність лінії становить до 250 кг/год залежно від 

типу виробів. Після нескладного переналагодження (заміни візків із бастунами 

на касетні, вимкнення різальної та розвішувальної машин тощо) можливе 

виробництво короткорізаних макаронних виробів. 
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Рисунок 15.5 – Машинно-апаратурна схема поточної міні-лінії для виробництва 

довгих макаронних виробів: 1 – мішкоперекидач; 2 – борошнозмішувач; 3 – просіювач; 
4 – система пневмотранспорту борошна; 5 – макаронний прес; 6 – розвішувальна 
машина; 7 – бастуни із сирими макаронами; 7´ – бастуни із сухими виробами;  
8 – система повернення обрізків до змішувача; 9 – візок із сирими виробами на 
бастунах; 9´ – візок із сухими виробами на бастунах; 10 – сушильна камера на два візки; 
11 – різальна машина; 12 – пакувальний пристрій 

 

Лінію обладнано системою підготовки борошна, що містить 

мішкоперекидач 1 із борошнозмішувачем 2 та шнеком подачі борошна до 

просіювача 3. Після просівання та магнітоочищення борошно 

пневмотранспортом 4 подається в дозатор преса 5. Пневмотранспортна система 

має циклон-розвантажувач, установлений над дозатором, живильник, 

нагнітальний вентилятор та трубопровід. Макаронний прес 5 має один 

змішувач із двома місильними валами з системою фільтрації повітря та 

вакуумною станцією. Корпус нагнітального макаронного шнека обладнаний 

системою охолодження, термоконтролю та пристроєм підтримування заданої 

температури. Сам шнек має регулятор частоти обертання у своєму приводі. 

Після випресовування з матриці довгі вироби потрапляють до розвішувальної 

машини 6, де розвішуються на бастуни (бастуни мають довжину 1 м), а обрізки 

подаються пневмосистемою 8 у змішувач макаронного преса 5. Потім бастуни 7 

із сирими макаронними пучками з розвішувальної машини вручну 

перекладаються на візки 9. У сушильні камери 10 закочуються по два візки. 

Оскільки час сушіння є тривалим та становить від 10 до 17 годин залежно від 
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виду продукції, лінію обладнано вісьмома камерами та комплектом додаткових 

візків. Висушені вироби на візках 9´ відкочуються оператором до різальної 

машини 11, де бастуни 7´ вручну перекладаються із візків на напрямні цієї 

машини. Машина автоматично знімає сухі макарони із бастунів, підрівнює 

пучки, подає до механізму різання та обрізання сухих макаронів до 

відповідного розміру дисковими ножами з алмазним напиленням. Потім 

макарони відвідним конвеєром машини подаються на пакувальний пристрій 12. 

Звільнені бастуни нагромаджуються в контейнері під машиною. 

 

15.4. Провідне технологічне обладнання комплексів 

 

Просіювач МП (рис. 15.6) призначається для просівання та аерації борошна, 

просівання крохмалю, цукрового піску, солі та подрібнених круп. Приєднують 

просіювач МП до універсального приводу. 

Механізм складається з корпусу 6, конічного редуктора, легкознімного 

просівального барабана-сита 4, завантажувального бункера 9 із прикріпленим до 

нього розсікачем 5 і розвантажувального патрубка 18. Корпус 6 має робочу камеру 

і порожнину, усередині якої змонтовано конічний редуктор, закритий з двох боків 

кришками 12 і 16. До складу останнього входять конічне зубчасте колесо 14, 

закріплене на привідному валу 15, і конічне зубчасте колесо 17, установлене на 

вертикальному робочому валу 1, що обертається в підшипниках 13 з 

ущільнювачем 2. Барабан-сито 4 насаджений за допомогою втулки на верхній 

кінець робочого вала, який має лиску. 

Барабан-сито 4 складається із днища 3, втулки 11, циліндричного барабана і 

скребків 7. Завантажувальний бункер 9 із розсікачем 5 прикріплений до корпусу 

робочої камери за допомогою шпильок 10 і гайок 8.  

У комплект механізму МП входять три змінні барабани-сита з різними 

розмірами отворів: № 1, 4 – для просівання борошна всіх сортів, крохмалю, 

дрібної солі; № 2, 8 – для просівання цукрового піску і солі; № 4 – для 

просівання подрібнених круп. 
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Рисунок 15.6 – Просіювач МП: 1 – робочий вал; 2 – ущільнювач; 3 – днище;  

4 – барабан-сито; 5 – розсікач; 6 – корпус; 7 – скребки; 8 – гайки; 9 – завантажувальний 
бункер; 10 – шпильки; 11 – втулка; 12, 16 – кришки; 13 – підшипники; 14, 17 – конічні 
зубчасті колеса; 15 – привідний вал; 18 – розвантажувальний патрубок 

 

Під час вмикання електродвигуна приводу обертання від привідного вала 

через конічний редуктор передається вертикальному робочому валу, а від нього – 

барабану-ситу. У завантажувальний бункер засипають продукт, який під дією сили 

ваги з розсікача надходить усередину барабана-сита, що обертається, захоплюється 

ним, під дією відцентрової сили відкидається на поверхню барабана і 

просівається крізь нього. Частинки продукту, розмір яких менше отворів сита, 

проходять крізь них і видаляються в розвантажувальний патрубок 18. Великі 

частинки й механічні домішки залишаються всередині барабана-сита і періодично 

видаляються з нього після зупинки електродвигуна приводу. 

Під час подавання оброблюваного продукту необхідно стежити за тим, щоб 

він постійно знаходився в завантажувальному пристрої просіювача, оскільки 

повітря затягуватиметься в просіювач і створюватиме вихрові потоки всередині 

камери. Через кожні 30 хв роботи просіювач зупиняють, очищають сито і робочу 

камеру від непросіяних частинок. 

Тістомісильна машина ТМ-63 (рис. 15.7) періодичної дії призначається для 

замішування крутого тіста. На першому етапі після дозування рецептурних 

компонентів проводиться їх попереднє змішування, на другому – інтенсивне 
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замішування до отримання густого пластичного тіста. Машина складається з 

місильної місткості 7 із днищем у вигляді двох з’єднаних напівциліндрів. На 

торцевих стінках місильної місткості змонтовані в підшипниках вали двох  

Z-подібних місильних лопатей 6. Підшипник вала передньої місильної лопаті 

спирається через корпус і цапфу на станину 2 машини. Цапфи з підшипниками 

другого вала вільно спираються на станину. Привід валів місильних лопатей 

здійснюється від електродвигуна 13 за допомогою клинопасової 12, ланцюгової 10 і 

зубчастих передач 8, 9.  

 

 

 

Рисунок 15.7 – Тістомісильна машина ТМ-63: 1 – електродвигун; 2 – станина;  
3 – кришка; 4 – патрубки для завантаження; 5 – відкидні дверці; 6 – місильні лопаті;  
7 – місильна місткість; 8, 9 – зубчасті передачі; 10 – ланцюгова передача;  
11, 12 – клинопасові передачі; 13 – електродвигун; 14 – повідець; 15 – гвинт; 16 – палець 

 

Зверху місильна місткість закрита кришкою 3 з відкидними дверцями 5. У 

першій вмонтовані патрубки 4 для завантаження сипких і рідких компонентів. 

Для розвантаження місильної місткості застосовується система механізмів, що 

включає повідець 14, ходову гайку з пальцем 16, гвинт 15, клинопасову передачу 

11 і електродвигун 1. Після закінчення замішування вмикають механізм повороту 

місильної місткості, при цьому кришка залишається на місці, а тісто 

вивантажується під дією власної ваги.  
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Рисунок 15.8 – Макаронний прес 

МАКИЗ-05: 1 – розподільник;  
2 – матриця; 3 – нагнітальний шнек;  
4 – завантажувальний бункер; 5 – місильна 
місткість; 6 – лопаті; 7 – привід; 8 – стіл 

Макаронний прес МАКИЗ-05  

(рис. 15.8) призначено для приготування 

тіста і формування макаронних виробів 

різного асортименту. Він складається з 

матриці 2, ножового блока, 

розподільника тістової продукції 1, 

нагнітального шнека 3, місильного вала 

з лопатями 6, місильної місткості 5, 

завантажувального бункера 4, приводу 

7 і приймального стола 8. У комплект 

макаронного преса входять полімерні 

матриці для виробництва вермішелі, 

вузької локшини, гладких і рифлених 

рожок і бронзова матриця для 

виробництва макаронних виробів 
 

«змійка». У завантажувальний бункер 4 подаються відповідно до рецептури 

задані порції просіяного борошна, води і розведених домішок. Потім умикається 

привід, і проводиться замішування протягом 5...8 хв залежно від рецептури. Після 

закінчення замішування для перевантаження готового тіста в нижній бункер 

відкривають засувку. Після звільнення завантажувального бункера закривають 

засувку і завантажують у нього наступні порції сировини. 

Із нижнього бункера преса тісто шнеком 3 нагнітається в передматричну 

камеру, а потім випресовується через матрицю 2, набуваючи форми макаронних 

виробів. Довжина макаронних виробів залежить від швидкості обертання ножа, 

що ковзає по площині матриці. 

Прес-напівавтомат макаронний РТ-ПМ 21 (фірми «Русская трапеза») 

призначається для формування макаронних виробів різних видів із макаронного 

або хлібопекарського борошна. Продуктивність становить до 80 кг/год; 

установлена потужність 3,5 кВт. Продуктивність за видами виробів наведено в 

табл. 15.1. 
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Таблиця 15.1 – Продуктивність макаронних пресів залежно від виду виробів 

Продуктивність, кг/год 
Вид виробу 

РТ-ПМ21 РТ-ПМ31 

«Ріжки», ø 4 мм 65…80 105…120 

«Спіраль» 50…60 85…100 

«Локшина вузька» 60…70 100…115 

«Черепашки» 60…70 100…115 

«Вермішель», ø 1,6 мм 60…70 100…115 

 

Дані наведено для борошна хлібопекарського вищого ґатунку з вмістом 

клейковини не менше 28% для матриць із фільєрами з полімерних матеріалів. 

Суттєвий вплив на продуктивність має температура охолоджувальної води, що 

подається в систему охолодження камери пресування. Оптимальна температура 

охолоджувальної води не повинна перевищувати +8º С. Із підвищенням 

температури води продуктивність зменшується. 

Напівавтомат може застосовуватися як самостійно, так і у складі 

технологічної поточної лінії. Системи вакуумування немає, але вона може бути 

до нього приєднана. 

Напівавтомат (рис. 15.9) складається зі станини зварної корпусу 16, 

зробленої у вигляді тумби та встановленої на регульовані опори 17; нижнього 

бункера 12 з охолоджуваною горловиною 7, змішувачем 14, шнеком 15; 

верхнього бункера 8 із сорочкою та перевертальним пристроєм 9; приводу 

шнека 18 та перетрушувачів, що містять ланцюгову передачу з мотор-

редуктором, установленим у нижній частині станини; ножа з приводом 5; блока 

електрообладнання з пультом управління 13; вентиляторів обдування 

(попереднього підсушування) 2; увідного вимикача 1 та змішувача 14.  

Змішувач 14 одним кінцем з’єднується з привідним валом, установленим 

на підшипниках у задній стінці бункера, другий кінець змішувача підтискається 

опорою та фіксується стопорним болтом 10. Шнек 15 з’єднується з привідним 

валом, установленим на задній стінці бункера. На другий кінець шнека 
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надягається матриця 4, яка встановлюється на посадкове місце в горловині 7 та 

закріплюється гайкою матриці 6. Обертання від вала мотор-редуктора до шнека 

й далі, до перетрушувача, передається ланцюговою передачею, закритою 

кожухом приводу. Гвинтами до станини прикріплено стіл для лотоків 3, під 

яким установлено вентилятори 2, призначені для обдування (попереднього 

підсушування) макаронних виробів. Для охолодження камери пресування та 

матриці, які нагріваються під час роботи, горловина обладнується системою 

охолодження зі штуцерами для підведення та відведення води. Верхній бункер 

закритий захисною решіткою 19, яка в робочому положенні натискає на кнопку 

блокувального вимикача. Нижній бункер закритий захисною решіткою, яка в 

робочому положенні натискає на кнопку власного блокувального вимикача. 

 

 

 

Рисунок 15.9 – Напівавтомат макаронний РТ-ПМ 21: 1 – ввідний вимикач;  
2 – вентилятор; 3 – стіл для лотоків; 4 – матриця; 5 – ніж із приводом; 6 – накидна 
гайка; 7 – оходжувальна горловина; 8 – верхній бункер; 9 – перевертальний пристрій із 
рукояткою; 10 – стопорний болт; 11 – верхній змішувач; 12 – нижній бункер; 13 – пульт 
управління; 14 – нижній змішувач; 15 – шнек; 16 – корпус; 17 – регульована опора;  
18 – привід; 19 – решітка; 20 – крапельниця 
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Привід перетрушувача верхнього бункера здійснюється ланцюговою 

передачею від вала перетрушувача нижнього бункера. Для виробництва 

макаронних виробів певного виду (вермішель, фігурні вироби, локшина, ріжки 

тощо) у горловину встановлюють матрицю відповідного профілю та 

закріплюють її гайкою матриці. Привід вала ножа має незалежний 

електродвигун з іншими елементами приводу. Для отримання коротких 

макаронних виробів незалежний привід ножа встановлюється на фланець 

горловини, а в центрі матриці розміщують заглушку. Додатково в комплекті до 

напівавтомата постачається валик для приводу ножа від шнека. 

У комплект до напівавтомата входять два ножі з одним лезом та два ножі 

з двома лезами. Ніж із одним лезом дозволяє нарізати макаронні вироби 

довжиною до 60 мм, ніж із двома лезами призначений для нарізання коротших 

виробів довжиною 8…20 мм (наприклад, черепашок). Під час ручного 

нарізання довжина виробів є довільною. 

На початку роботи в окремій місткості готується рідкий компонент 

відповідно до обраної рецептури. Потім просіяне борошно масою 7 кг 

завантажується у верхній бункер, та вмикається привід напівавтомата. Через 

установлену на решітці крапельницю 20 поступово заливається рідкий 

компонент у кількості та з температурою, що визначаються рецептурою. 

Перший заміс триває протягом 10…15 хв залежно від виду борошна та 

температури рідкого компонента (подальші заміси 5…7 хв). Готове тісто 

повинне становити розсипчасту, крихтоподібну масу з розміром грудочок 

від 5 до 20 мм. 

Після того як тісто замішане, воно пересипається з верхнього бункера в 

нижній за допомогою перекидального пристрою. Під час подальших замісів, 

після того як тісто буде готове та рівень його в нижньому бункері знизиться 

приблизно до середини відстані від перетрушувача до шнека, тісто з верхнього 

бункера да допомогою перекидального пристрою пересипається в нижній. 

Захисні решітки при цьому відкидаються. 
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Рисунок 15.10 – Шафа сушильна  
РТ-ШС-03: 1 – корпус; 2 – вагонетка;  
3, 7 – нижня та верхня напрямні;  
4 – лотоки; 5 – балка з датчиками;  
6 – касети з тенами; 8 – вентилятори 
обдування; 9 – вентилятор витяжний;  
10 – повітровід; 11 – пульт управління; 
12 – дверцята 

Шафа сушильна РТ-ШС-03, 

призначена для сушіння макаронних 

виробів, може застосовуватися як 

самостійно, так і в поточній  

лінії. Продуктивність становить 

60…10 кг/год залежно від виду 

виробів. Установлена потужність 

10 кВт. 

Шафа – це камера, до якої 

закочуються три вагонетки – візки, 

на кожному з яких установлено по 

26 листів. Діапазон робочої 

температури 40…60º С. 

Шафа (рис. 15.10) 

складається з корпусу 1, двох 

дверцят 12, витяжного вентилятора 

9, трьох вентиляторів обдування 8, 

касети з тенами 6, верхніх 7 та 

нижніх 3 напрямних, пульта 
 

управління 11 із приладом «АГРО-1», що має кілька програм, повітроводів 10. 

Шафу обладнано датчиками температури та вологості, установленими під 

вентиляторами обдування на горизонтальній балці. 

Макаронні вироби викладаються на лотоки 4, які встановлюються на 

вагонетки 2. Три вагонетки закочуються в шафу, після чого дверцята 12 

зачиняються. Вентилятори обдування 8 розміщаються над вагонетками та 

можуть працювати в реверсивному режимі. 

Потрібна програма за температурним та часовим режимом набирається на 

пульті 11 приладу «АГРО-1». Програма може мати декілька крокових режимів 

роботи з різними значеннями температури та часу. Усередині робочого кроку 

можна робити декілька перемикань напряму обертання вентиляторів та, 



 

 

 

304

відповідно, руху повітря (реверсивний режим). Макаронні вироби починають 

підсихати по краях листів, і для вирівнювання вологості в одному з кроків 

установлюється режим відволожування, за якого тени, витяжний та обдувний 

вентилятори не працюють. Вони вмикаються та вимикаються автоматично за 

командою приладу «АГРО-1» з урахуванням показань датчиків температури та 

вологості за заданим програмою режимом. Витяжний вентилятор вмикається 

автоматично, коли порушується вологісний режим. 

Сушарка С-109 (рис. 15.11) призначається для сушіння короткорізаних 

макаронних виробів. Складається з корпусу 1, закритого теплоізоляційними 

панелями 2, вентиляторів 3, завантажувального стола 4, вікон 6 і пульта 

управління 5. 

 

 
 

Рисунок 15.11 – Сушарка С-109: 1 – корпус; 2 – теплоізоляційні панелі;  
3 – вентилятори; 4 – завантажувальний стіл; 5 – пульт управління; 6 – вікна 

 

Вологі макаронні вироби в лотоках викладають на завантажувальний стіл 

4, потім на конвеєр сушарки. Сушіння здійснюється повітрям, нагрітим тенами, 

а циркуляція – під час роботи вентиляторів 3. За рахунок зміни режимів роботи 

тенів у кожній секції сушильної шафи можна регулювати температуру і 

вологість сушильного агента. Сушіння відбувається за температури 70...120° С 

протягом 28...40 хв до вологості продукту 14...16%. 

Вібросушарка Т-250 призначається для попереднього сушіння 

(підсушування) короткорізаних макаронних виробів та продукції з 

пастеризованими наповнювачами (пельмені тощо). Продуктивність сушарки 

дорівнює 160…280 кг/год. Установлена потужність 10,75 кВт, максимальна 
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температура сушіння становить 65º С. Сушарка має п’ять віброконвеєрів 

(проходів). Сушарка дає можливість запобігти злипанню виробів; проводити 

сушіння пастеризованого тіста перед пакуванням в атмосферу зі зміненим 

складом. 

Сушарка (рис. 15.12) складається з корпусу з нержавіючої сталі з 

термоізольованими панелями 3, віброконвеєрів 4 та 8. Віброконвеєрів у цьому типі 

сушарки п’ять штук. Їх непарна кількість визначається входом та виходом 

продукту з протилежних боків. Конвеєри підвішені на спеціальних підвісках-

кріпленнях 6 та мають вібропривід 5. Перехресний рух повітря здійснюється 

вентиляторами 7, а його нагрівання ‒ електротенами або (на замовлення) 

батареєю з гарячою водою. Контроль та управління температурою та реверсивне 

вмикання вентиляторів здійснюється електронним пультом управління 1. 

 

 
 

Рисунок 15.12 – Попередня вібросушарка Т-250: 1 – пульт управління;  
2 – корпус; 3 – термоізольовані панелі; 4 – віброконвеєри; 5 – вібропривід конвеєрів;  
6 – підвіска-кріплення конвеєрів; 7 – вентилятор; 8 – нижній відвідний віброконвеєр 

 

Сирі вироби з макаронного преса подаються на виступаючу частину 

віброконвеєра 4 і, завдяки вібрації з відповідною частотою та амплітудою, 

переміщуються до його кінця, пересипаються на другий конвеєр, потім на третій і 

так далі до потрапляння на нижній відвідний конвеєр 8 та виходу з сушарки. Під 

час переміщення сирих виробів конвеєрами вони обдуваються підігрітим 
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повітрям, що нагнітається вентилятором 7. Вентилятори працюють у 

реверсивному режимі за командою з пульта управління. 

Тунельна лотокова сушарка фірми «Теко» (рис. 15.13) призначена для 

сушіння макаронних короткорізаних виробів за гідротермічною 

надвисокотемпературною технологією. Продуктивність становить 100 кг/год; 

установлена потужність 40 кВт (20 кВт на секцію). Витрата енергії на кожні 100 кг 

висушених виробів по 20 кВт. Сушарка має два осьових вентилятори  

по 0,75 та 1,1 кВт. 

 
Рисунок 15.13 – Лотокова сушарка: 1 – корпус із теплоізолюючими панелями;  

2 – тени; 3 – дифузор; 4 – форсунка вприскування води; 5 – лотоки; 6 – патрубок із 
клапаном; 7 – датчики вологості та температури; 8 – осьовий вентилятор;  
9 – електроклапан 

 

Сушарка складається з герметичного, теплоізольованого корпусу 1, що 

об’єднує дві однакові за складом секції. Усередині кожної секції встановлено 

осьовий вентилятор 8, над вентилятором установлений блок тенів 2, який 

складається з 24 нагрівачів потужністю 0,8 кВт. Над блоком нагрівачів 

розміщений дифузор 3. Макаронні вироби викладаються в лотоки 5 по 1,5 кг у 

кожному, і стос із трьох лотоків послідовно переміщується напрямними 

рівчаками, обладнаними роликами. Довжина кожної секції кратна двом 

послідовно встановленим лотокам. Таким чином, у секції може одночасно 

знаходитися 12 лотоків, тобто 24 лотоки у всій сушарці. Контроль температури 
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та вологості здійснюється датчиками 7 марки ИПТВ-206, установленими в 

кожній секції. Підтримання потрібної вологості повітря здійснюється 

вприскуванням води через форсунку 4 на тени або скиданням надмірної 

вологості відкриттям клапана 6. Циркуляція повітряного потоку здійснюється 

замкненим контуром крізь установлені лотоки, при цьому в першій секції 

напрям обдування згори вниз, а у другій секції – знизу вгору. Швидкість потоку 

становить 1…1,5 м/с. Система управління складається з силового блока та 

блока управління системою (БУС). БУС має на передній панелі сенсорні 

кнопки та екран візуального контролю поточних параметрів процесу. Кожна 

секція витрачає певну енергію на сушарку: 40 кВт протягом перших 10 хвилин 

її прогрівання, потім 20 кВт на кожні 100 кг висушених макаронних виробів. 

Загальний час сушіння залежно від типу виробів складається з чотирьох 

послідовних переміщень лотоків за довжиною сушарки. Лотоки з макаронними 

виробами по 3 шт. у стосі встановлюються на напрямні рамки. Натисканням на 

блоці кнопки «Пуск» запускається програма із заданими параметрами сушіння, 

яка контролюється та підтримується автоматично. Умикання тенів і 

вентиляторів забезпечує задану температуру та швидкість потоку, а 

вприскування води на тени забезпечує підтримування заданої вологості повітря. 

Через 10…15 хвилин прогрівання сушарки на табло висвічується надпис 

«Робота», тобто готовність до роботи. Крім того, згори встановлено світлові 

лампочки, що подають сигнал про готовність до роботи мерехтінням. Після 

входження сушарки в робочий режим до неї одночасно завантажуються два 

стоси лотоків (у кожний рівчак), по 3 шт. з кожного боку. Після закінчення 

заданого часу подається сигнал на лампочки та екран блока управління про 

готовність, і наступна партія лотоків подається оператором у сушарку, при 

цьому перші лотоки переміщуються за довжиною сушарки на свою довжину. 

Таким чином, повний цикл сушіння складається з чотирьох переміщень лотоків 

усередині сушарки. Поточні параметри процесу – температура сушіння, 

відносна вологість і відрахунок часу від початку завантаження партії лотоків – 

висвічуються на екрані блока управління. 
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У разі дефіциту вологості сигнал від датчика 7 надходить на 

електроклапан 9, на нагрівальні елементи подається порція води, 

випаровування якої забезпечує збільшення відносної вологості в повітряному 

середовищі. Діаметр перерізу трубки, що підводить воду, становить 4 мм, 

діаметр вихідного перерізу форсунки – 0,8 мм. Тиск води в системі 

забезпечується насосом та підтримується від 0,2 до 0,5 МПа. Якість води для 

вприскування забезпечується її фільтруванням крізь механічний фільтр та 

фільтр з активованим вугіллям. Температура повітря в сушарці може 

змінюватися від 70 до 120º С. Лотоки мають дерев’яні бортики та сітчасте дно з 

поліефірної сітки. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Охарактеризуйте властивості сировини для виробництва макаронних 

виробів і готової продукції. 

2. Назвіть особливості технологічного процесу виробництва макаронних виробів. 

3. З якою метою проводиться обдування сирих макаронних виробів? 

4. Що входить до складу комплексу технологічного обладнання МАКИЗ-02-150 

для виробництва короткорізаних макаронних виробів і який принцип його 

функціонування? 

5. Що входить до складу поточної міні-лінії для виробництва короткорізаних 

макаронних виробів зі стрічковою сушаркою і який принцип її функціонування? 

6. Що входить до складу поточної лінії для виробництва короткорізаних 

макаронних виробів із вібропідсушуванням  і який принцип її функціонування? 

7. Що входить до складу комплексу технологічного обладнання для 

виробництва довгих макаронних виробів і який принцип його функціонування? 

8. Що входить до складу поточної міні-лінії фірми  БИД для виробництва 

довгих макаронних виробів і який принцип її функціонування? 

9.  Яка будова і принцип дії просіювача МП? 

10. Яка будова і принцип дії тістомісильної машини ТМ-63? 
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11. Яка будова і принцип дії макаронного преса МАКИЗ-05?  

12. Яка будова і принцип дії прес-напівавтомата макаронного  

РТ-ПМ 21? 

13. Як здійснюється різання коротких макаронних виробів? 

14. Яка будова і принцип дії шафи сушильної РТ-ШС-03?   

15. Яка будова і принцип дії сушарки С-109? 

16. Яка будова і принцип дії вібросушарки Т-250? 

17. Яка будова і принцип дії тунельної лоткової сушарки фірми «Теко»? 
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