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apstrādes iekārtas 
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Rēzeknes tehnikums 



Pārvietošanas un celšanas 
iekārtas 

Rēzeknes tehnikums 



• Izmantošana:  

beramu materiālu, šķidrumu un gāzu 
transportēšanai 

• Gabalkrava –  

Atsevišķas kravas vienības, ko veido 
sīkgraudaini, berami materiāli, kas ievietoti 
kopīgā transportiepakojumā 

• Beramie materiāli –  

Sīkgraudaini materiāli, kurus raksturo 
materiālu daļiņu forma un izmēri, bēruma 
masa, blīvums, mitrums, mehāniskā 
izturība, trauslums, abrazivitāte, lipīgums, 
ķīm.aktivitāte 

 



Klasifikācija 
Pēc funkcionālās nozīmes 

• Kravas celšanas, transportēšanas, 
iekraušanas-izkraušanas iek. –  

Pēc pārvietojamās kravas veida 

• Vertikālās, horizontālās, jauktās –  

Pēc darbības veida 

• Periodiskas (iekrāvēji, telferi, lifti, 
celtņi, kravas ratiņi, vinčas) un 
nepārtrauktas (konveijeri, rokas 
ratiņi, domkrati)  

 

 



Klasifikācija 
Pēc pievadmehānisma veida 

1)Ar roku darbināmas (vinčas, rokas 
ratiņi, domkrati) 

2) Ar elektrisko pievadu (telferi, lifti, 
celtņi, iekrāvēji) 

3) Gravitācijas tipa, bez piedziņas meh. 
(cauruļvadi, rullīšu transportieri) 



Kravas pacelšanas 
iekārtas 

Domkrati 



• Trices un telferi, 
vinčas, lifti 



Mobilais bezsliežu 
transports 

http://www.alex-industrial.lv/index.php?id=8&tp=65&L=0&cat=344


Mehāniskās 
transportierīces 

• Konveijeri 

• Elevatori 

• Gravitācijas tipa transportieri 

 



• Konveijeri - 

Transportierīces ar mehānisko 
piedziņu, kuras nodrošina 
nepārtrauktu birstošu, iepakotu un 
gabalkravu pārvietošanu horizontālā, 
vertikālā vai jebkurā citā virzienā vai 
telpā 

• Elevatori – 

Konveijeri, kas pārvieto kravu vertikāli 

 



Lentas 

Plāksnīšu 

Rullīšu 

Konveijeru veidi 



Vītnes un skrāpju 

• Lieto tādu materiālu pārvietošanai, kurus 

transportējot nevar sabojāt (cukurbiešu 

graizījumi, ābolu spiedpaliekas) 

transportēšanai 



• Elevatori: 
Iedalās kausu,  
            plauktu  
            ķēžu 

•Gravitācijas tipa transportieris: 
Iedalās rullīšu un cauruļvadu 
transportieros 



Konveijerus izvēlas atkarībā no: 

• Pārvietojamās kravas fizikāli 
mehāniskajām īpašībām 

• Trases virziena un garuma 

• Ekonomisko apsvērumu rezultātā 



Hidrauliskais transports 

• Noteikta profila šķērsgriezuma 
kanāls, kas ierīkots ar nelielu slīpumu 
un paredzēts gabalmateriālu 
pārvietošanai ūdens plūsmā. 

• Pārvietojot sakņaugus tos vienlaicīgi 
attīra no netīrumiem. 



Pirmapstrādes iekārtas 



šķirotāji 
• Lieto augļu un dārzeņu sadalīšanai šķirās 

atbilstoši prasībām - inspekcija 

• Šķirošanas transportieri : 

   0.1m/s ; 0.8m; 1.5 t/h 
Lenta nodalīta ar norobežojumiem 



Šķirošanas un skalošanas konveijeri 
• Iekraušanas tvertne ar slāņa biezuma 

regulēšanu 

• Speciālas kabatas 

• Izsmidzināšanas ierīce 

 



• Hidrauliskie šķirotāji 

• Izmanto zaļo zirnīšu, kukurūzas 
graudu u.c. sīko produktu šķirošanai 

• Tvertnē plūst zirņi sāls šķīdumā, kura 
ρ=1080 kg/m3. 

Zirņi, kuru ρ mazāks par sāls šķid. ρ, 

uzpeldēs,  

bet ar lielāki ρ – nogrims.  

• Iegūst 2 šķiras. 



Tegra® Optiskais šķirotājs 

• Šķiro pēc krāsas, formas, lieluma 

• Efektīvi atdala bojātus produktus un 
svešķermeņus 

• Nosaka šķirošanas  

 datumu 
 

http://www.key.net/ 



Mazgāšanas iekārtas 
• Paredzēta augļu un veselu produktu 

mazgāšanai 

• Augļi, kuri parasti negrimst (melone, 
apelsīni, āboli) un veseli produkti 
(tomāti, gurķi) ūdenī tiek iegremdēti 
ar speciālas lentas palīdzību 



Dārzeņu mazgātājs 
• Dubultā ūdens skrūve 

• Gaisa padeve 

• Vibrējošs siets 



Kartupeļu mazgātājs, 
vienlaikus tiek noberzta arī miza 



smalcinātāji 

• Smalcinātāji ... 

• Griezēji – griešanu veic ar dažādu 
formu nažiem 

• Griešanas veidi:  

• kubiņi,  

• šķēles,  

• sloksnes,  

• krokoti griezumi 

 



http://www.urschel.com/ 

• šķēles 



• kubiņi 





Termiskās apstrādes 
iekārtas 



Blanšētājs 
• Blanšēšana - produkta īslaicīga termiskā 

apstrāde, kuras galvenais uzdevums ir oksidējošo 
fermentu darbības pārtraukšana. 

Blanšē:ūdenī, tvaikā vai sāļu, cukuru, org.skābju,  

sārmu šķīdumā 

Blanšēšana laiks un temperatūra ir atkarīgi no: 

izejvielu veida, šķirnes, gatavības pakāpes(augļiem). 

 



Blanšētāju veidi: 

• Lentas tipa 

• Kausiņu tipa 



Ietvaicētāji 
Ietvaices pielietojums: 
• Šķīduma koncentrācijas paaugstināšana pirms kaltēšanas, 

kristalizācijas 
 

• Šķidruma daudzuma samazināšana, lai samazinātu uzglabāšanas, 
iepakošanas un transportēšanas izmaksas 
 

• Samazināt ūdens aktivitāti, palielinot sausnas saturu pārtikas 
produktos, lai palielinātu uzglabāšanas laiku, piemēram 
iebiezināts piens, sulu koncentrāti 

To veic atmosfēras spiedienā vai speciālos vakuuma ietvaices 
katlos. 

Vārīšanās temperatūra ir zemāka nekā parastos apstākļos, jo  

                  ietvaice notiek pazeminātā spiedienā. 

           Piem. augļu sulas vārās pie 50-60°C 



Ietvaices aparāts ar iekšējo 
sildvirsmu 



Plēves tipa vakuumietvaices 
iekārta ar kāpjošo plēvi 



Plēves tipa vakuumietvaices 
iekārta ar krītošo plēvi 



Vārīšanas katls 

Vārīšana – pārtikas produktu termiska apstrāde, lai 
sagatavotu tos uzturā izmantojamā veidā vai turpmākām 
tehnoloģiskām operācijām. 

Elektriskie katli no nerūsējošā 

• Kalti var būt kā stacionāri, tā arī 
pārvietojami (uz riteņiem) 

• -dubults korpuss piepildīts ar 
glicerīnu 
-spriegums 400 V, jauda 6-8 kW 
(atkarībā no tilpuma) 

 

http://mahlapress.ee/64,lv_v%C4%81r%C4%ABsanas-katls-bmk.html 



Apcepšanas iekārtas 
• Apcepšanas procesā no produkta aizvada daļu 

mitruma, mainās audu struktūra, to blīvums, 
porainība, sarūk tilpums, produkts uzsūc daļu eļļas 
un procesa beigās ap produktu veidojas garoziņa 
ar specifisku garšu. 

• Produkts apcepšanas procesā visbiežāk ir 
iegremdēts eļļā vai arī apcepšana notiek plānā eļļas 
slānī. 

• Apcepšanas krāsnis sastāv no sildkameras un 
dzesēšanas kameras. Bilde... 



Kaltes 

• Tuneļtipa kaltes 

• Lentas tipa kaltes 

• Kameru tipa kaltes 

• Sublimācijas kaltes 



Sublimācijas kaltes 

Sublimācija - vielas tieša pāreja no cieta 
stāvokļa gāzveida stāvoklī vai no 
gāzveida stāvokļa cietā stāvoklī. 

• Sublimācijas kaltēšana pamatojas uz 
ledus spēju noteiktos apstākļos 
iztvaikot, apejot šķidro fāzi. 

• Produktu sasaldē, pēc tam no tā 
vakuumā, ja spiediens zemāks par 610Pa,  
  aizvada mitrumu. 



Pildīšanas un vākošanas 
iekārtas 



Pildīšanas iekārta 

• Izmanto dažādu 
augļu sulu, mērču 
pildīšanai 



Vakuumiepakošanas iekārtas 

• Jauda:320 iep/min 

• Mērču, majonēzes 
pildīšana 



Pakošana maisiņos 

• Iespējams sajaukt dažādu 
augļu vai dārzeņu veidus 

• Ātrums: līdz 160 gab/min, 

Atkarīgs no produkta un 
porciju lieluma 



Pildīšana spaiņos 

• Jauda: 10 – 20 sp/min 

• Spainīšu tilpums: 2-10 l 

 



Pildīšana burkās 

• Iespējams pildīt cietus produktus, 
garšvielas, šķidrumus 



• Jauda: 0-15s/iepak 

• Gaisa izsūknēšanas 
ātrums: 5.5 l/s 



Vākošanas iekārta 
Jauda:  
4000 – 8000 vien/h 
Taras augstums:  
50 – 250 mm 
Taras diametrs:  
24 – 90 mm 
Vāciņu diametrs: 
20, 25, 28 mm 



Sterilizācijas iekārtas 



Sterilizācija – pārtikas ražošanas 
nozarē mikroorganismu veģetatīvo 
formu un to sporu iznīcināšana 
produktos 

Galvenie sterilizācijas raksturojošie 
parametri: 

• Ster.temperatūra 
• Izturēšanas laiks konstantā 

ster.temperatūrā 
   Sterilizācijas formula 



Sterilizācijas veidi 
• Iepriekš iepakota produkta 

sterilizēšana  

(autoklāvi, nepārt.darb.sterilizatori) 

• Sterilizēšana plūsmā 

(caur virsmu, tvaika ievadīšana produktā) 



Autoklāvu iedalījums 

Periodiskas darbības: 

• Vertikālie 

• horizontālie 

Nepārtrauktas darb.: 

• Vertikālie 

• horizontālie 

 



Sildošā vide autoklāvos 

•Ūdens tvaiks 
Skārda iepakojumiem 
(pretspiedienu rada 
ar saspiestu gaisu) 
Sterilizēšana ar 
pretspiedienu – 
spiediens uz vāciņu 
no iekšpuses 
jālīdzsvaro ar    
  spiedienu 
 no ārpuses. 

• Karsts ūdens 
Stikla iepakojumiem 



Periodiskas darbības 
horizontālais autoklāvs 

http://www.dft-technology.de 



Periodiskas darbības 
horizontālais autoklāvs 



Sterilizācija video 
• Sildošā vide – ūdens: http://www.dft-

technology.de/en/products/full-water-
immersion.html 
http://steriflow.com/en/solutions/shaka 

• Sildošā vide – tvaiks: http://www.dft-
technology.de/en/products/steam-water-
spray.html 

http://www.dft-technology.de/en/products/full-water-immersion.html
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http://www.dft-technology.de/en/products/steam-water-spray.html


Periodiskas darbības 
vertikālais autoklāvs 



Nepārtrauktas darbības vertikālie 
sterilizatori 

• Hidrostatiskais ster. (tvaika vidē) 

http://www.ptipacktech.com 



Termiskā apstrāde augstā 
temperatūrā (UHT process) 

 

Netiešā caur sildvirsmu: 

• Plākšņu tipa aparāti 

• Cauruļu tipa aparāti 

 

Tiešā tvaika vidē: 

• Tvaika inžekcija 
produktā 

• Produkta 
infūzija tvaikā 



Paldies par uzmanību! 


