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(57) Ніж до пристрою для подрібнення м'яса, який
складається з корпусу і змінних різальних пластин,
які встановлені в прямокутних пазах корпуса і при-
кріплені до корпусу, який відрізняється тим,  що
кріплення різальної пластини до корпусу здійсню-
ється з допомогою стержня з клиноподібним ви-
ступом і двома різьбовими кінцями, а один бік
отвору в різальній пластині виконано з нахилом до
прямокутного паза в корпусі ножа.

Винахід відноситься до харчової, зокрема -
м'ясопереробної промисловості, і дозволяє підви-
щити надійність роботи і технологічність ножа до
пристою для подрібнення м'яса.

В м'ясопереробній промисловості в обладнан-
ні для подрібнення м'яса, зокрема, в м'ясо-
різальних вовчках використовуються різальні ком-
плекти,  які складаються з ножів і решіток.  Най-
більш розповсюджені суцільні ножі (див.: Пелеев
A.И. Технологическое оборудование предприятий
мясной промышленности. - М.: Пищепромиздат,
1971. - С. 66-74, 296-304). Вони складні у виготов-
ленні і визначаються значними витратами інстру-
ментальних сталей. Після незначного спрацюван-
ня різальних лез вони відправляються в метало-
брухт. Більш досконалі складані ножі, які склада-
ються з корпусу і змінних різальних пластин.

Відомий ніж до пристрою для подрібнення м'я-
са (патент України 17765А), який складається з
корпусу і змінних різальних пластин, які встанов-
люються в прямокутних пазах корпусу і кріпляться
до корпусу одним гвинтом. Недоліком зазначеного
ножа є те, що різальна пластина, як зазначено на
малюнку в описі до патенту 17765А, притискується
до корпусу ножа звичайним гвинтом. В той же час,
як показали виробничі випробування, надійна ро-
бота ножа забезпечується лише за умови щільного
прилягання різальної пластини по торцевій стороні
до паза, тобто пластина повинна встановлюватись
з натягом в зазорі між гвинтом і пазом. Це вимагає
високої точності розташування отворів в різальній
пластині і корпусі ножа, що становить значні тех-
нологічні труднощі. Якщо ж пластини будуть вста-
новлені без натягу між гвинтом і пазом,  а будуть
тільки притиснуті головкою гвинта до корпусу но-
жа, під час роботи ножа притиск гвинта послаблю-

ється і різальна пластина може зміститись віднос-
но корпусу, що приводить до зменшення надійнос-
ті ножа і виникнення аварійної ситуації.

В основу винаходу поставлена задача вдоско-
налення ножа до пристрою для подрібнення м'яса,
в якому завдяки зміні його конструкції забезпечу-
ється підвищення надійності ножа і поліпшення йо-
го технологічності.

Поставлена задача вирішується тим, що в но-
жі до пристрою для подрібнення м'яса, який скла-
дається з корпусу і змінних різальних пластин, які
встановлені в прямокутних пазах корпусу і прикрі-
плені до корпусу, кріплення різальної пластини до
корпусу здійснюється з допомогою стержня з кли-
ноподібним виступом із двома різьбовими кінцями,
а один бік отвору в різальній пластині виконано з
нахилом до прямокутного паза в корпусі ножа.

В запропонованому ножі до пристрою для по-
дрібнення м'яса використання для кріплення плас-
тини стержня з клиноподібним виступом і виконан-
ня отвору в різальній пластині таким, що один бік
його має нахил до прямокутного леза в корпусі
ножа, забезпечує при затягуванні стержня гайкою
щільне прилягання по всій площині до корпусу і
притиск різальної пластини по торцевій стороні до
прямокутного паза в корпусі ножа.

Притиск різальної пластини до прямокутного
паза в корпусі ножа з допомогою клиноподібного
виступу на стержні не вимагає надто високої
точності розташування отворів в різальній пласти-
ні і корпусі ножа, що спрощує технологію виго-
товлення.

Наявність другого різьбового кінця на стержні
забезпечує при затягуванні другої гайки надійне
притискання різальної пластини до корпусу ножа.
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Технічна суть і особливості запропонованого
технічного рішення пояснюються кресленнями: на
фіг. 1 показано загальний вигляд ножа до пристою
для подрібнення м'яса; на фіг. 2 - стержень з кли-
ноподібним виступом і двома різьбовими кінцями.

Ніж складається з корпусу 1 (фіг. 1), в пазах 2
якого встановлено різальні пластини 3, які притис-
куються до корпусу 1 з допомогою стержня 4 і га-
йок 5 і 6. Один бік 7 отвору в різальній пластині
має нахил до паза 2 в корпусі ножа 1.

При складанні ножа при затягуванні гайки 6
клиноподібним виступом 8 стержня 4 пластина 3
притискується по торцевій стороні до паза 2 в кор-
пусі ножа 1. Гайкою 5 пластина 3 притискується до
опорної площини корпуса ножа 1.

Робота ножа в складі різального комплекту
вовчка здійснюється аналогічно відомим конструк-
ціям: різальні леза пластин 3 у взаємодії з різаль-
ними лезами отворів решіток здійснюють подріб-
нення м'яса.
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