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ЛЕКЦІЯ № 9  

ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ І КОНСТРУЮВАННЯ ПРЕСУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ 

 

ПЛАН 

8.1 Класифікація устаткування для пресування і формування 

8.2 Основні залежності процесу брикетування дисперсних продуктів 

8.3 Визначення основних параметрів пресів 

 

 

8.1 Класифікація устаткування для пресування і формування 

 

У харчовій промисловості велике застосування знаходять процеси пресування 

різних матеріалів: цукру, концентратів, кондитерських порошків, чаю, кави, спецій, 

прянощів і так далі 

Різноманітність властивостей харчових продуктів і вимог, що пред'являються 

до їх зовнішнього вигляду, зумовило різноманіття способів формоутворення 

харчових мас. Серед яких наступні: 

1. загальні – випресовування, плющення, штампування, пресування в замкнутому 

об'ємі, відливання, відсадження; 

2. спеціальні – розмазування пластів, відцентрове, вакуумне і безконтактне 

формування, загортання, розкочування, округлення, віброформування, 

формування різанням, в оболонці, комбінована. 

 

Устаткування, пропонується класифікувати по наступних ознаках: 

1. за типом нагнітача – поршневе (одно- і багатопоршневі), шестерінчасте, валкові 

(двох- і багатовалкові), пластинчасте, шнекове (одно- і багатошнекові), 

комбіноване; 

2. по характеру руху нагнітача і продукту – безперервної і періодичної дії; 

3. по робочій характеристиці нагнітача – з жорсткою, м'якою і змінною 

характеристикою; 

4. по числу нагнітачів – з одним, з декількома одного типу, з декількома різного 

типу; 

5. по наявності примусового живлення – з живильником (валковим, шнековим), 

без живильника; 

6. за способом відділення продукту – з ріжучим пристроєм, із золотниковим 

відсікачем, з розривом джгута. 

Основною ознакою, що визначає конструкцію устаткування, що формує, є тип 

нагнітача. У харчовій промисловості застосовуються наступні типи нагнітачів: 

поршневі (з одним або декількома поршнями), шестерінчасті, валкові (з однією 

парою валків і більш), пластинчасті, шнекові (з одним або декількома шнеками), 

комбіновані. 
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Поршневі нагнітачі застосовуються при формуванні відливанням і 

відсадженням текучих харчових мас, таблетуванні сипких мас, штампуванні 

високов'язких середовищ. 

Шестерінчасті нагнітачі як робочі органи мають, як правило, що 

зачіпляються між собою шестерни, які, обертаючись в нерухомому кожусі, 

забезпечують об'ємне передавлювання продукту із зони живлення в зону нагнітання. 

Валкові нагнітачі застосовують, як правило, в тих випадках, коли немає 

необхідності в створенні високого тиску. 

Принцип дії пластинчастих нагнітачів не відрізняється від дії аналогічних 

лопатевих насосів. 

Шнекові нагнітачі набули найбільшого поширення в харчовій 

промисловості. До їх достоїнств можна віднести можливість безперервної подачі 

маси, створення високого тиску, пластифікації і термостатирования матеріалу при 

проходженні по довжині шнека. Машини, що формують, з шнековими нагнітачами 

підрозділяють на одношнекових і багатошнекових. При цьому шнеки можуть 

знаходитися у взаємному зачепленні. 

Оскільки вибір кінематичної схеми, виконавчих і передавальних механізмів 

залежить від характеру руху нагнітача, всі машини, що формують, можна розділити 

на два види: машини з безперервним і періодичним рухом нагнітальних органів. 

Одночасно залежно від характеру руху продукту в передматричній камері машини, 

що формують, діляться на два види: машини з безперервною і періодичною подачею 

продукту. 

 

 

6.2 Основні залежності процесу брикетування дисперсних продуктів 

 

Брикетування – процес зміцнення сипкого тіла шляхом його пресування 

(ущільнення) в замкнутому просторі під впливом зовнішнього тиску до отримання 

монолітного брикету з щільністю, при якій тіло не може мимоволі руйнуватися. 

 

 
Рисунок 1 – Відділення фракції об'єму пресованого продукту 

 

Схемний об'єм брикета v можна представити таким, що складається з трьох 

частин: перша частина має об'єм vк і висоту hк і заповнена сухою речовиною; інша 

частина має об'єм vж і висоту hж і заповнена рідкою фракцією; третя частина має 

об'єм vг і висоту hг і заповнена газоподібною фракцією (рис. 1). 

 

Відношення об'єму v до об'єму vк називається коефіцієнтом ущільнення 
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Відношення суми об'ємів рідкої і газоподібної фракцій до загального сухої 

речовини називається коефіцієнтом порозності: 
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Коефіцієнт ущільнення пов'язаний з коефіцієнтом порозності наступним 

співвідношенням: 

 1    
Якщо площа перетину брикету по всій його висоті має постійну величину, то 

рівняння (1) можна представити у вигляді 

 к к

h

h





 

  

де γ – об'ємна маса спресованого брикету; 

γк – об'ємна маса скелета речовини. 

У дисперсному тілі сила, віднесена до одиниці контактного перетину, 

нормального до неї, викликає деформацію, не залежну від початкової пористості 

дисперсного тіла: 
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де К – постійний коефіцієнт; 

Р – сила пресування; 

Ω – площа, нормальна до сили Р. 

Межа міцності і межа текучості дисперсних тіл, віднесені до одиниці 

контактного перетину, не залежать від їх пористості 
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6.3 Визначення основних параметрів пресів 

 

Визначення продуктивності пресів 

 

Теоретична продуктивність шнека преса (кг/с) визначаеться за залежністю:  

 
т 1 2 1 2

Q f ( m;R ;R ;S;b ;b ; ; )    

де m – число заходів шнека; 

R2 і R1 – зовнішній і внутрішній радіуси шнека, см; 

b2 і b1 – ширина гвинтової лопаті в її нормальному перетині по 

зовнішньому і внутрішньому радіусах шнека, см; 

S – крок витків гвинтової лопаті шнека, див. 

 S mS   

де S0 – відстань між суміжними витками; 

α – кут підйому гвинтової лінії лопаті по середньому діаметру шнека в 

кутових градусах; 

n – число обертів шнека, об/хв; 

ω – кутова швидкість шнека, рад/с. 
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Формула одержана виходячи з припущення, що тістова маса щільно заповнює 

міжвитковий об'єм і переміщується при обертанні шнека тільки поступально на 

величину кроку S. 

Нижченаведена функція для фактичної продуктивності (Qф) шнека одержана 

при обліку чинників, що зменшують подачу тіста шнеком: 

 
ф 1 2 1 2 н n c

Q f ( m;R ;R ;S;b ;b ; ; ;K ;K ;K )    

де Кн – коефіцієнт наповнення; 

Кп – коефіцієнт пресування тіста; 

Кс – приведений коефіцієнт. 

 

Коефіцієнт Кн відображає пропорційну залежність подачі шнека від ступеня 

заповнення об'єму гвинтової порожнини його приймальних витків крихтоподібним 

тістом з об'ємною масою γ1. 

Коефіцієнт Кп враховує ступінь зменшення об'єму, зайнятого у витках шнека 

тістом під час переходу його з крихтоподібного стану в спресований пластичний 

стан з об'ємною масою γ2´. Коефіцієнт Кп визначається розрахунковим шляхом. 
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Коефіцієнт Кс враховує зменшення подачі спресованого тіста залежно від його 

фізико-механічних властивостей, геометричних параметрів нагнітаючого шнека і 

інших чинників, наприклад, явища закручування тіста, площі формуючих отворів 

матриці. 

Дослідним шляхом встановлена приблизно пряма залежність між зміною 

коефіцієнта Кс і якістю формування виробів, на підставі якої при розрахунку і 

конструюванні шнекових пресів не рекомендується приймати величину цього 

коефіцієнта 0,9, а відношення кроку шнека до його діаметру – більше 1. Надійна 

робота преса і стабільна якість виробів забезпечується при відношенні кроку до 

діаметру, рівному 0,5 – 1,0. Більше відношення кроку до діаметру слід приймати для 

діаметрів шнеків до 100 мм, менше – понад 100 мм. 

 

Наближене значення коефіцієнта Кс можна визначити розрахунковим шляхом 

по відношенню 
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де dp – робочий діаметр шнека в см; 

hp – робоча висота поверхні гвинтової лопаті шнека в см; 

h – загальна висота поверхні лопаті шнека в см. 

 

Звідси видно, що при живленні шнека крихтоподібним тістом і при 

дотриманні вказаних умов фактична продуктивність шнека макаронного преса може 

досягати близько половини його теоретичної продуктивності. 

При здійсненні живлення шнека спресованим тістом, коли кожний з 

коефіцієнтів Кп, Кн і Кс рівний одиниці, фактична продуктивність шнека може 

досягати значення теоретичної продуктивності. 
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Цього можна досягти тільки шляхом забезпечення необхідного 

співвідношення між об'ємом приймальних витків і об'ємом останнього 

нагнітального витка шнека. При цьому повинна дотримуватися умова 

 н н n

1 1
K

K K K
  

  
де Kv – коефіцієнт приведення об'ємів приймальних витків до об'єму 

нагнітального витка шнека. 

 

Дослідним шляхом встановлено, що нагнітаючі шнеки з різним кроком 

працюють в трубі з гладкою внутрішньою поверхнею так само надійно, як і в трубі, 

внутрішня поверхня якої забезпечена подовжніми або спіральними пазами. Тому 

форма виконання внутрішньої поверхні труби шнека не є вирішальним чинником в 

процесі переміщення і пресування тістової маси. На цій підставі запропоновано 

застосовувати в шнекових пресах труби з гладкою внутрішньою поверхнею. 

У деяких типах шнекових пресів (ЛПЛ і ЛМБ) нагнітаючі шнеки на кінці 

мають трьох західну ланку. 

Багатозахідна ланка унаслідок розвиненої поверхні зіткнення тіста з його 

витками при роботі з шнеками різних кроків надає гальмуючу дію переміщенню 

тістової маси. При цьому процес переміщення супроводжується інтенсивним 

розтиранням частинок тіста. Багатозахідні ланки на шнеках можна рекомендувати в 

тих випадках, коли потрібно зменшити пружні властивості тіста шляхом 

інтенсивного опрацьовування його в процесі пресування, наприклад, при пресуванні 

макаронних виробів з тіста, виготовленого з муки твердої пшениці з високим 

вмістом і якістю клейковини. 

 

Для підвищення продуктивності шнека рекомендується застосовувати 

подачу тіста: 

1. двома або трьома шнеками в приймальній частині при одному нагнітаючому 

шнеку; 

2. нагнітаючим шнеком з кроком, що зменшується по довжині; 

3. комбінованим нагнітаючим шнеком, що має в приймальній частині більший 

крок, а в тій, що нагнітає – менший. 

Якщо тісто пресується із застосуванням вакууму, нагнітаючі шнеки в 

замкнутому кільцевому просторі труби до кільцевої шайби повинні мати не менше 

трьох витків, щоб забезпечити надійний прийом і переміщення тіста по шнековій 

камері. 

 

Визначення витрат енергії на пресування 

 

Потужність, необхідна для роботи преса для стиснення мезги 

 

Енергія, що підводиться до шнекового пресу, витрачається на: 

1. стиснення мезги від первинного до кінцевого об'єму; 

2. подолання сил тертя, що виникають між мезгою, що стискається, і шнековим 

валом, що обертається; 

3. подолання сил тертя між рухомою мезгою і внутрішньою поверхнею зеєра; 

4. подолання сил тертя в підшипниках; 
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5. руйнування вторинних структур мезги і часткове дроблення її; подолання сил 

тертя в редукторі. 

 

1. Потужність, необхідна на стиснення мезги. 

Оскільки в прес поступає 1 кг мезги, а Q кг і, крім того, вал робить n об/c, то 

потужність, необхідна на стиснення мезги в пресі, визначаеться за залежністю (кВт) 

  ПР

1 ПР
N = f Q;n;ρ; ;ε   

де Q – кількість мезги, що поступає в прес за 1 оберт валу, кг, 

n – частота обертання шнекового валу, об/с; 

b – коефіцієнт, залежний від температури мезги і її вологості; 

w – вологість мезги %;  
ПР

ПРε  – практичний ступінь стиснення мезги в пресі. 

 

2. Потужність, необхідна на подолання сил тертя між мезгою, що 

стискається, і шнековим валом, що обертається . 

 

Необхідна потужність на обертання даного витка є функцією від 

 
2 KP

N = f(M ;n)  

де Mкр – обертовий момент, Н·м; 

n – частота обертання шнекового валу, об/с. 

Так як тиск на кожен виток різний, то потужність потрібно рахувати по 

кожному витку окремо. 

 

3. Потужність, необхідна на подолання сил тертя між рухомою мезгою і 

внутрішньою поверхнею зеєра. 

 

Потужність (кВт), необхідна на подолання сил тертя між рухомою мезгою і 

внутрішньою поверхнею циліндра є функцією від 

 )
3 M

N = f(T;υ   

де T – cила тертя мезги об поверхню зеєра, Н; 

vм – швидкістю, з якою пересуваеться витком пресована мезга, м/с. 

 

Цю витрату енергії також слід розраховувати для кожного витка окремо. 

 

4. Потужність, необхідна на подолання сил тертя в підшипниках. 

У більшості типів пресів осьове зусилля сприймається кульковими опорними 

підшипниками. 

Знаючи момент тертя і частоту обертання шнекового валу, можна знайти 

необхідну потужність (кВт) для подолання тертя 

 4 n y Ш
N = f(Q ; f ;d ;n)   

де Qn – навантаження на підшипник, Н; 

dш – діаметр кола, по якому розташовані кульки в підшипнику, м; 

fу – умовний коефіцієнт тертя; при значних навантаженнях 

fу = 0,0015 – 0,0020, при малих навантаженнях fу = 0,0020 – 0,0030. 
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Не дивлячись на те що аксіальне зусилля, що сприймається опорним 

підшипником, велике і складає до 0,2 МН, необхідна потужність на подолання сил 

тертя в опорному підшипнику невелика, що пояснюється малими величинами dш і 

п. 

Потужність для подолання сил тертя в опорних підшипниках в даний час не 

може бути обчислена, оскільки не відоме радіальне навантаження на вал. З досвіду 

експлуатації шнекових пресів виходить, що ці радіальні зусилля невеликі, так що 

опорні підшипники встановлюються невеликі. Отже, потужність, необхідна на 

подолання сил тертя в опорних підшипниках, буде мала. При розрахунках її можна 

не враховувати. 

 

5. Потужність, необхідна на руйнування вторинних структур мезги і на 

часткове її подрібнення на ножах і при переході через нитку. 

При переході з витка на виток мезга піддається частковому руйнуванню об 

ножі, які виступають над встановленими кільцями. Крім того, при переміщенні до 

виходу мезга частково переходить через нитку і також піддається деякому 

подрібненню. І нарешті, через похилого додатку діючих зусиль усередині мезги 

спостерігаються деякі зрушення одних частинок відносно інших. 

Всі ці процеси протікають із споживанням деякої кількості енергії, що 

підводиться. В даний час неможливо підрахувати теоретично всі вказані витрати 

енергії. Необхідну потужність по цій статті можна визначити як різниця між 

заміряною потужністю і обчисленою. Така різниця враховується коефіцієнтом 

перемішування КП, на який потрібно помножити розрахункову потужність 

шнекового валу для отримання дійсно необхідної потужності для цього валу. 

Коефіцієнт перемішування.  

В результаті вимірів для преса ФП була отримана величина, що змінюється 

залежно від ширини вихідної щілини преса і описувана рівнянням 

 ПK = 1,416 -0,04 δ   
де δ – робоча ширина вихідної щілини преса, мм. 

Потужність, необхідна для шнекового валу 

 B 1 2 3 ПN = (N + ΣN + ΣN )K   
Потужність на вихідному валу редуктора 

 P B 4N = N + N   
6. Потужність, необхідна на подолання сил тертя в редукторі. 

По цій статті необхідна потужність може бути врахована шляхом введення 

коефіцієнта корисної дії редуктора, який обчислюється звичайним шляхом. Отже, 

потужність на приймальному шківі або на приймальній муфті преса 

 

P
ПP

P

N
N =

η   
де ηР – ККД редуктора 


