
Тема уроку 21, 22: Устаткування для обробки хутра 

Обладнання для обробки хутрової сировини. 

Апарат для знежирення волосяного покриву овчин «Пенсген» складається з двох 

барабанів: зовнішнього нерухомого та внутрішнього обертового. На внутрішній 

поверхні останнього є ребра для перемішування і пересування шкур. 

Продуктивність апарату 200-300 овчин на годину. Реверсивне обертання барабана, 

частота обертання 0,1 с-1. Тривалість знежирення і промивання овчин 25 хв. 

Завантаження і вивантаження шкур здійснюється конвеєром. 

Для видалення репья і промивання овчин випробовується спеціальний агрегат, 

що складається з каркаса, ножових валів, щитівдля завешивания овчин і знімного 

транспортера. Продуктивність агрегату 300 овчин на годину. Знежирення 

волосяного покриву выделанных шкур розчинниками здійснюють в апаратах типу 

«Чайка-КХ-012» (СРСР) або БОВЕ (ФРН). Апарат складається з двох барабанів: 

зовнішнього нерухомого та внутрішнього перфорованого, що обертається 

реверснвно. Частота обертання при обробці розчинником 0,7 с-1, а при віджиманні 

7с-1. 

Для проведення всіх рідинних операцій вичинки і фарбування в даний час 

випробовується дослідний зразок апарату АВК-4, що складається з дерев'яного 

циліндра, всередину якого вмонтована шнекова мішалка. Апарат дозволяє 

виконувати без вивантаження шкур послідовно кілька рідинних операцій з заміною 

робочих розчинів. 

При проведенні механічних операцій використовують наступне устаткування. 

Для міздріння хутряних і шубних овчин застосовують мездрильные машини 

типу ММ-1650, для шкур середнього розміру (шкурки кролика, каракулю, лямки, 

мерлушки, козлика та ін) - машини типу М6-70; для міздріння і стругання товстих 

шкурок кролика, норки та інших видів - дискові машини типу ДМЗ-300. 

Віджим надлишкової вологи здійснюють з допомогою центрифуги типу ФМБ-

1501-3, прохідних валичных машин типу ВОПМ-1800 (для великих шкур) і 

гідравлічних пресів типу ПОМШ (для шкур дрібного і середнього розміру). (для 

овчин); прасувальні машини ГМА2-30 і широкопроходные прасувальні машини 

ГМ1-120 (для  

овчин); намазные машини НМ5-120 (для нанесення кислотно-спиртових та 

формалінових розчинів). 

Надійність і довговічність готових виробів визначають ефективність 

застосовуваної технології і  

витрачається праці. Підвищення якості продукції веде до економії матеріальних 

і трудових витрат і в кінцевому підсумку до збільшення продуктивності праці. 

Поняття «якість продукції» включає в себе велику кількість об'єктивних та 

візуальних показників, які визначаються відповідно до ГОСТ 15467-79 як сукупність 

властивостей продукції, що обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби 

у відповідності з її призначенням. 

Якість виробів характеризується рядом об'єктивних ознак, що виявляються при 

створенні і експлуатації виробів. До основним ознаками якості відносяться: 

технічний рівень, тобто ступінь досконалості виробів у світлі останніх досягнень 

науки, а також можливості освоєння техніки і відповідність вимогам народного 

господарства; надійність, довговічність, безвідмовність і збереження виробів 



протягом встановленого часу в певних умовах експлуатації; естетична 

характеристика виробів в результаті їх художньо-конструкторської обробки і 

ергономічна характеристика, яка відповідає вимогам технології, фізіології та гігієни 

праці. 

Кількісна характеристика якості виробів у зв'язку з великою кількістю 

різноманітних показників досить важко, тому користуються комплексним 

показником оцінки якості, який обчислюється як середньоарифметичне. 

Іноді застосовують середньогеометричними величину комплексного показника 

якості. 

Кожен показник оцінюють за шкалою карти-еталона, що розробляється в галузі. 
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