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РОЗРОБКА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВОЛОСЬКИХ 

ГОРІХІВ 

 

Грецькі горіхи у світі цінуються за поживні і лікувальні властивості плодів 

та різнобічний характер їх застосування. Зокрема, вони  широко 

використовуються у кондитерській, оліє-жировій, борошномельній, 

фармацевтичній, хімічній, кормовій, лакофарбовій та інших галузях. Через що 

рослину часто називають “деревом-комбінатом”. 

Ареал горіха грецького у світі надто звужений. Україна вирізняється 

значним поширенням цієї культури і посідає перше місце за обсягами 

виробництва плодів у Європі, а саме 21% валових зборів. Разом з тим, рівень 

внутрішньої пропозиції не задовольняє потреб країни – на одну особу в рік 

виробляється лише 0,4-0,9 кг горіхів, або 12-25% до стандартів харчування. 

Основною причиною такого стану є недостатній рівень розвитку промислової 

культури. Товарні насадження майже повністю зосереджені в дрібних 

господарствах населення. Це зумовлює стихійність пропозиції, низьку якість 

плодів, складність їх заготівлі, нерозвиненість оптової торгівлі та промислової 

переробки, звужує асортимент вітчизняної продукції і сповільнює розвиток 

експорту. 

Сприятливі ґрунтово-кліматичні умови, позитивний досвід ряду країн у 

влаштуванні промислового виробництва горіхів свідчать про актуальність та 

своєчасність досліджень природно-економічного потенціалу України для 

розвитку промислової культури горіха грецького. 

Питання переробки, економіки та організації розвитку промислової 

культури горіха грецького в Україні досліджені недостатньо.  

Поставлене завдання в деякій мірі, вирішується шляхом створення 

обладнання для лущення волоських горіхів, в якому забезпечується можливість 

регулювання частоти коливань деки в режимі експлуатації машини [2]. 

На рис. 1, а представлена принципова схема розробленого обладнання для 

лущення волоських горіхів, на рис. 1, б – робочі органи. 

Обладнання для лущення волоських горіхів містить корпус 1 із 

завантажувальним бункером 2 та розвантажувальною горловиною 3, всередині 

якого на варіативному механізмі 4 розміщене дробильне колесо 5 з гумовим 

покриттям 6, підпружинене рифлене деко 7, до якогочерез опори 8 на 

підшипникових вузлах 9 змонтовано приводний вал 10 з дебалансами 11, 

еластичні муфти 12, 13, шиберну заслінку 14, електродвигуни 15 і 16 та 

приводний вал 17 дробильного колеса. 
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Оброблювана сировина подається у завантажувальний бункер 2, за 

допомогою варіативного механізму 4 встановлюють величину робочого зазору 

та відкривають шибер 14 для подачі сировини в корпус 1. При увімкненні 

електродвигунів 15 і 16 крутний момент через еластичні муфти 13 і 12 

передається відповідно на дробильне колесо 5 та приводний вал 10 з 

дебалансами 11, обертання якого призводить до еліптичних коливань 

підпружиненого рифленого дека 7, що частково поширюються на корпус 1, 

інтенсифікуючи просування сировини до робочого зазору між рифленим деком  

7  і  дробильним  колесом  5,  де  внаслідок   їх   комплексного  впливу 

          
 а) б) 

Рис. 1: а – Принципова схема обладнання для лущення волоських горіхів;  

б – робочі органи 

 

відбувається руйнування горіхової шкаралупи, з подальшим вивантаженням 

через горловину 3.Таке поєднання обертового і коливного рухів виконавчих 

органів та можливість регулювання робочого зазору, значно покращує 

захоплювальну здатність оброблюваної сировини та руйнівну деформацію за 

умови збереження цільного ядра горіхів, а як наслідок – інтенсифікує весь 

процес переробки. 
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