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В технологіях переробки зелених рослин для виробництва біологічно – 

активних добавок, та в процесах екструдування зернових сумішей, загальними 

з’являються процеси подрібнення та пресування  матеріалів. 

У першому випадку при переробці зелених рослин в соки і біологічно – 

активні добавки, необхідні процеси подрібнення сировини та її відпресовуваня 

з метою отримання рідкої фракції – соку та твердої – віджимок.  

Такі два процеси одночасно може зробити такий пристрій як екструдер, за 

рахунок особливості шнекового робочого органна, спеціального нерухомого 

корпусу та проти дії тиску  філь’єри. 

У другому випадку, при переробці зернових сумішей такий пристрій в 

змозі трансформувати зернову сировину в тістоподібну масу і потім під тиском 

видавлювати її через філь’єру з метою отримання в зірваного екструдованного 

продукту. 

В дослідженнях нами як для переробки зелених рослин, та і для зернової 

сировини, проходили випробування різні пресувальні пристрої, з різними 

робочими органами та з різною схемою впливу на перероблений матеріал. 

Досліджувались різні умови контактування робочих поверхонь пристроїв 

безпосередньо з переробленим матеріалом, з метою знаходження найбільш 

ефективної дії, як з показником якості обробки, так і з позиції 

енергонасиченості процесу. 

Встановлено, що валкові робочі пари при обробці рослин, за рахунок 

контактного короткочасного тиску не в змозі провести ефективно відділення 

соку, а при переробці зернової сировини спостерігається велика крихкість 

зернових частинок.  

Найбільш раціональним між валковим процесом обробки і 

екструдованним , нами визначена можливість переробки вказаних 

різнопланових видів сировини крім одношнекових в двошнекових робочих 

органах, які в змозі забезпечувати поступове заповнення робочого простору 

між шнеками, плавне збільшення тиску, одночасно з пересуванням сировини по 

ходу технологічного процесу і досягнення максимального тиску на виході з 

пресу. 

Тому оцінювання описаних способів обробки різної сировини з 

можливістю знайдення універсального методу обробки двошнековими 
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пристроями, на наш погляд може виявити значний інтерес і допоможе знайти 

раціональні конструктивні і режимні параметри.   
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