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Анотація 

Тема: Модернізація кутера марки ИПКС-032 з дослідженням впливу конструкції 

ножів і скребкової мішалки на процес обробки соусу майонезного. 

Мета дипломної роботи полягає у встановленні конструктивних чинників, які 

дозволять забезпечити більш ефективне оброблення рецептурної суміші в кутері ИПКС-032. 

Предметом дослідження є конструкції ножів і скребкової мішалки в кутері марки 

ИПКС-032.  

В роботі зроблено аналіз конструкцій обладнання для гідродинамічної обробки 

майонезних соусів; зроблено технологічні та кінематичні розрахунки, розрахунок робочих 

органів та приводу кутера марки ИПКС-032; здійснено дослідження конструкції ножів і 

скребкової мішалки при обробки майонезного соусу в кутері марки ИПКС-032; розроблено 

технічні рекомендації за результатами досліджень; запропоновано заходи з техніки безпеки, 

а також вирішення питань безпеки життєдіяльності 

За результатами дослідження сформульовано рекомендації що до конструктивних 

рішень модернізації кутера марки ИПКС-032. 

англійською: Subject: Retooling of apple juice production line with press VPND -10 retrofit 
 (200 – 300 слів) 

 

and study of design parameters impact on the tools performance.                                                         

The purpose of the thesis is to investigate the process of mixture in the cutter IPKS-032 and 

determine the optimal parameters for more efficient processing of the prescription. 

The subject of the research is the design of IPKS-032 cutter scraper stirrer and knives. 

Analysis of modern technological processes and equipment for hydrodynamic processing of 

mayonnaise sauces; theoretical study of the influence of technological parameters and structural 

features of the scraper stirrer and knives; solution of the optimization problem for the 

establishment of rational structural and technical parameters of the scraper stirrer and knives; 

issues of occupational safety and security in emergencies are carried out in this thesis. 

The results of investigation formulated. Recommendations for constructive solutions for the 

modernization of the of IPKS-032 cutter scraper stirrer and knives are offered. 

 

 


