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Практичне заняття 

 
Тема: Розрахунок преса гранулятора 

 
Мета роботи: вивчення основних видів пресів для гранулюван-

ня продуктів, знайомство з їх конструктивними особливостями та 
принципом роботи; виконання практичного розрахунку на прикладі 
преса для виготовлення гранул з трав’яної муки. 
 
 Час виконання: 2 години 
 

1 Порядок виконання роботи 

- Вивчити призначення і область застосування основних видів 
гранульованих продуктів 

- Вивчити фізичну суть і технологічні принципи процесу грану-
лювання харчових продуктів; 

- Вивчити загальну класифікацію технологічного обладнання 
для гранулювання харчових продуктів і зокрема пресів грануляторів; 

- Оволодіти методикою розрахунку кільцевого преса для грану-
лювання кормів і харчових продуктів; 

- Виконати практичний розрахунок преса гранулятора. 

2 Завдання для самопідготовки 
У процесі підготовки до практичного заняття потрібно розгля-

нути наступні питання: 
- Простудіювати рекомендовану навчальну та спеціальну літера-

туру з теоретичних основ процесу гранулювання, уяснити основні 
принципи процесу гранулювання; 

- Вияснити, у яких галузях промисловості застосовують процеси 
гранулювання, які види харчових продуктів доцільно використовува-
ти у гранульованому виді; 

- Сформулювати основні вимоги, які пред’являються до грану-
льованих продуктів харчування; 

- Розглянути технологічні, санітарно-гігієнічні та інші вимоги, 
які пред’являються до технологічного обладнання для гранулювання, 
зокрема до пресів грануляторів. 
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3 Загальні відомості 
Гранулювання (грануляція) (від лат. granulum – зернятко), фор-

мування твердих часток (гранул) певних розмірів і форми із заданими 
властивостями. Розмір гранул залежить від виду матеріалу, способу 
його подальшої переробки або застосування  

Гранулювання – це сукупність фізико-хімічних і фізико-механічних 
процесів, які забезпечують формування часток певних розмірів, фор-
ми, структури та фізичних властивостей. У загальному випадку гра-
нулювання містить у собі наступні технологічні стадії: підготовку ви-
хідної сировини, дозування і змішування компонентів; саме гранулоу-
творення; формування структури (сушіння, термостатування, поліме-
ризація та ін.); сортування (поділ часток по розмірах).  

Відомі способи гранулювання в основному забезпечують одер-
жання готового продукту із заданими якісними показниками (грану-
лометричний склад, міцність гранул, розсипчастість і т.п.).  

Гранулювання може здійснюватися трьома основними способами: 
на пресах грануляторах, обкочуванням і у псевдозрідженому шарі. 

Сутність способів грануляції обкочуванням і грануляції у псев-
дозрідженому шарі полягає в утворенні гранул за рахунок нашарову-
вання дрібних часток продукту, змочених в’язкими сумішами, на бі-
льші грудочки та ущільнення агломератів у шарі матеріалу. 

У сучасній вітчизняній переробній промисловості процес грану-
лювання, в основному, використовують для виготовлення комбікор-
мів з застосуванням різних продуктів сільськогосподарського і тва-
ринного походження, відходів цукрового (жом, патока) і спиртового 
виробництва та ін. Найбільш ефективний спосіб одержання кормів-
концентратів – пресування продукту на прес-грануляторах. 

За загальною класифікацією пресів для гранулювання їх конс-
трукції поділяють на декілька груп: шнекові, плунжерні, клинові, ше-
стеренні, кільцеві, вальцеві та ін. 

Застосування шнекових пресів обмежує ефект тертя ковзання 
продукту по поверхні шнека завдяки якому гвинтова поверхня шнека 
інтенсивно зношується. Тому такі механізми застосовують вкрай рід-
ко і тільки при вологому способі гранулювання, який забезпечує зна-
чно менші навантаження на робочі органи. 

Серед наведених конструкцій можна виділити групу вальцевих 
пресів, які одержали широке застосування в переробній галузі. Їх 
класифікація подана на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Класифікація вальцевих пресів грануляторів 
На рисунку 2 показані схеми основних конструктивних рішень 

вальцевих пресів грануляторів харчових продуктів.  
Головними робочими органами пресового механізму є матриця і 

ролики (валки). У пристрої зображеному на рисунку 2а) матриця має 
форму товстостінного кільця – кільцевий прес, а на рисунку 2б) фор-
му плоского диска – дисковий прес.  

Матриця і ролики з’єднуються в механізм водилом так, що ро-
лики, що пресують, перекочуються по робочій поверхні матриці. 

Звичайно подібні механізми мають від одного до трьох роликів. 
Механізми з одним роликом, застосовують тільки у пресах малої по-
тужності, тому що при одному ролику виникають значні згинаючі зу-
силля, які передаються на вали привода матриці і водила.  

При співвісному розташуванні матриці і водила та наявності 
двох або трьох осесиметричних пресових роликів, згинальні зусилля 
від роликів урівноважуються, тому вали привода матриці і водила зві-
льняються від згинаючих моментів. 

Пресові механізми із плоскою матрицею мають, як правило, за-
кріплену матрицю 1 і ведуче водило 5, на якому встановлено від двох 
до п’яти роликів 2.  

Циліндрична зовнішня поверхня ролика має рифлення, нанесене 
паралельно осі обертання ролика, або ж густу перфорацію некрізними 
циліндричними отворами. Нерівності поверхні призначені для кращо-
го зчеплення ролика з продуктом. Ролики встановлюють так, щоб за-
зор між ними і матрицею був мінімальним. 

 Вальцеві  
преси гранулятори 

З горизонтальними 
осями валків 

З вертикальними 
осями валків 

Матриця 
нерухома валки 

обертаються 

Матриця  
і валки 

обертаються 

Матриця  
обертається  

валки нерухомі 

Матриця  
і валки 

обертаються 

Матриця  
обертається  

валки нерухомі 
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   а)      б) 
1 - матриця; 2 - ролики; 3 - ніж для зрізання гранул; 4 - отвори в матриці 

(філь’єри); 5 - водило роликів. 
Рисунок 2 – Схеми пресів грануляторів: а) кільцевий; б) дисковий 

Під час роботи гранулятора сипучий продукт безупинно пода-
ють на робочу поверхню матриці, ролик перекочується по шару про-
дукту, стискає його, а потім проштовхує у філь’єри матриці. Наступ-
ний ролик проштовхує у філь’єри нову порцію, спонукаючи спресо-
ваний продукт рухатись до виходу з філь’єри.  

Таким чином, при безперервному процесі переміщення роликів 
по поверхні матриці рух продукту в кожної філь’єрі відбувається пе-
ріодично – тільки у момент проходу ролика над вхідним отвором 
філь’єри. За один прохід ролика гранула з вихідного отвору філь’єри 
висувається на довжину до кількох міліметрів. 

Встановлено, що при пресуванні в грануляторах відбуваються 
пружно-пластичні деформації продукту. Напружений стан у продукті 
визначається зовнішніми навантаженнями та механічними характери-
стиками продукту – коефіцієнтом тертя по контактній поверхні і гра-
ницею текучості при стиску. Ці характеристики продуктів обумов-
люють продуктивність преса, зусилля, які діють на робочі органі пре-
сового механізму, витрати енергії на гранулювання. 

Особливість поведінки продукту в механізмі преса – залежність 
його границі текучості і коефіцієнта контактного тертя від напруже-
ного стану продукту.  
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Експериментальними дослідженнями встановлено, що границя 
текучості продукту при одноосьовому стиску і одночасній дії високо-
го всебічного тиску зростає зі збільшенням останнього, і цю залеж-
ність можна описати експонентною функцією. 

Залежність коефіцієнта тертя об сталеву контактну поверхню f 
від нормальних напружень n  може бути представлена у вигляді: 

n21
n

0 fff 



  

де 0 , 1f  - постійні, які залежать від молекулярної взаємодії 
                    продукту і контактної поверхні; 
             2f - постійна, яка враховує деформаційний вплив часток 
                    продукту на пружну контактну поверхню. 
Границя текучості і коефіцієнт контактного тертя залежать від 

складу продукту, його температури і вологості. З підвищенням темпе-
ратури та відносної вологості ці механічні параметри зменшуються. 

Формоутворення гранул від-
бувається в каналах філь’єр (рису-
нок 3). Для збільшення живого 
перетину перфорованої частини 
матриці вхідні ділянки отворів 
філь’єр виготовляють із діамет-
ром більшим, ніж діаметр цилін-
дричної частини їх каналів.  

  Рисунок 3 – Профілі філь’єр матриці 
Порожнина, що з’єднує вхідний отвір із циліндричним каналом 

називається вхідною порожниною філь’єри. Звичайно філь’єри виго-
товляють із конічною вхідною порожниною, яка сполучена із цилінд-
ричним каналом (рисунок 3а і 3б). 

Крім конічної вхідної порожнини, може бути застосована вхідна 
порожнина форми тору з утворюючою у вигляді частини дуги окруж-
ності (рисунок 3в). У деяких матрицях канали філь’єр закінчуються 
вихідною конічною порожниною (рисунок 3б) або циліндричною по-
рожниною з діаметром дещо більшим за діаметр основного циліндри-
чного каналу (рисунок 3 в). 

Після досить тривалого строку роботи матриці в результаті зно-
шування утворююча каналу філь’єри здобуває форму гладкої опуклої 
кривої (рисунок 3г).  
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Установлено, що форма вхідної порожнини зношеної філь’єри 
не залежить від вихідних параметрів вхідної порожнини. На вихідній 
ділянці циліндричного каналу, а також у вихідній порожнині, якщо 
вона є, зношування практично відсутнє.  

На рисунку 4 показаний гранулятор, що входить у комплект 
устаткування ОГМ-0,8А. Основою гранулятора є прес, що складаєть-
ся з редуктора і вузла пресування з вертикальною кільцевою матри-
цею та двома пасивними вальцями (ролерами).  

Електродвигун еластичною муфтою з’єднаний з валом-шестірнею 1. 
У постійному зачепленні з валом-шестірнею перебуває зубчасте коле-
со 5, жорстко закріплене шпонкою і гайкою 4 на порожнинному голо-
вному валу 6. До фланця головного вала сегментами 7 прикріплена 
матриця 8, яка від провертання зафіксована шпонками. 

До зовнішнього торця матриці, що обертається прикріплений коніч-
ний приймач 10, який утворює разом з її внутрішньою порожниною каме-
ру пресування. Усередині головного вала розміщена вісь 2, на кінці її вста-
новлено дві плити, між якими на ексцентричних осях змонтовані вальці, 
що пресують, або ж ролери, 9. Зазор між робочими поверхнями вальців і 
матриці в межах 0,3…0,5 мм регулюється за допомогою спеціальних ва-
желів і болтів. На іншому кінці осі 2 на шліцах посаджений фланець із ли-

скою, що через зрізний штифт 
3 жорстко з’єднаний зі стака-
ном заднього роликового пі-
дшипника. При звичайному 
навантаженні зрізний штифт 
утримує вісь від обертання, 
вальці, обертаються  навколо 
своїх нерухомих осей. Якщо 
прес виявиться надмірно пе-
ревантаженим масою продук-
ту або в зазор між вальцем і 
матрицею потрапить сторон-
ній предмет, то валець закли-
ниться, обертаючий момент 
від матриці буде передаватися 
на вісь 2, а через неї на зріз-
ний штифт 3.  

   Рисунок 4 – Схема преса гранулятора 
Після зрізання штифта фланець почне повертатися і наявною на 

ньому лискою натисне на штовхач кінцевого вимикача, який від’єднає від 
мережі всі електродвигун та зупинить прес, запобігаючи його поломці.  
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4 Розрахункова частина 
Завдання на розрахунок: 
Виконати розрахунки кільцевого преса для гранулювання кор-

мів і харчових продуктів, якщо відомі наступні дані: продуктивність 
преса Q , т/год.; діаметр гранул грd , мм; число роликів (вальців) преса 

вz , шт.; частота обертання водила вп , об/хв. 
Вихідні дані розрахунку представлені у таблиці 4.1. 
Таблиця 4.1 – Вихідні дані до розрахунку преса гранулятора 

Варіант 
Продуктивність 

преса  
Q , т/год. 

Діаметр  
гранул  
dгр, мм 

Число  
вальців 

вz , шт. 

Частота  
обертання водила 

 пв, об/хв. 
1 1,6 10 1 300 
2 1,8 11 2 310 
3 2,0 12 3 320 
4 2,2 13 1 330 
5 2,4 14 2 340 
6 2,6 15 3 350 
7 2,8 16 1 305 
8 3,0 17 2 310 
9 3,2 18 3 315 

10 3,4 19 1 320 
11 3,5 20 2 325 
12 3,4 18 3 330 
13 3,2 16 1 335 
14 3,0 14 2 340 
15 2,8 12 3 350 
16 2,6 10 1 345 
17 2,4 12 2 340 
18 2,2 14 3 335 
19 2,0 15 1 330 
20 1,8 14 2 325 
21 1,6 13 3 320 
22 1,8 12 1 315 
23 2,0 11 2 310 
24 2,2 10 3 305 
25 2,4 12 2 300 
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Порядок розрахунку: 
Розрахунок супроводжується числовим прикладом за наступни-

ми числовими даними: 0,2Q   т/год. = 0,56 кг/с; 12d гр   мм; 2zв  ; 
300пв   об/хв. 
Враховуючи те, що трав’яне борошно є продуктом, який най-

більш утруднено піддається гранулюванню розрахунок проводиться 
по трав’яному борошну. 

Довжина отворів (філь’єр) матриці: 















 1

q
pln

f4
d

l
0

max

cn

ãð
ô




,         (1) 

де   - коефіцієнт бокового тиску матеріалу; 
   cnf  - коефіцієнт тертя спокою матеріалу; 
  maxp - тиск потрібний для стиску матеріалу до потрібної щільності; 
     0q  - боковий тиск на стінки отвору, обумовлений пружним 
             розширенням матеріалу. 
Для трав’яного борошна при крупності помелу 33,0m   і вологос-

ті маси 15W   % можна прийняти наступні значення його фізико-
механічних властивостей: 

42,0 ; 5,4...4,4q0   МПа; 85pmax   МПа; 25,0...23,0fcn  . 

6,681
4,4
8542,0ln

23,042,04
12lф 














  мм. 

 Довжина передкамери матриці: 



























 1

tg1f1
ll

d
2exp

tg2
d

l
ñï

öô

ãð

ãð
np 

,     (2) 

 де цl  - довжина циліндричної частини отвору; 
        - кут нахилу утворюючої конусної передкамери до осі отвору, 

фц l)9,0...8,0(l  .        (3) 
7,61...9,546,68)9,0...8,0(lц   мм. 

 Приймаємо 60lц   мм. 
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 Кут нахилу утворюючої конусної передкамери до осі отвору 
звичайно приймається у межах 5,8...5,6 °. 
 Після підстановки одержимо довжину передкамери: 

8,51
5,7tg123,01

606,68
12
2exp

5,7tg2
12lnp 























  мм. 

 Сумарна довжина цилін-
дричної частини і передкамери 
складе: 

прцc lll  . (4) 
8,658,560lc   мм. 

 З урахуванням майбутньо-
го зносу матриці потрібно збі-
льшити фактичну довжину ка-
налів філь’єр на 10…15 %. 

       Рисунок 5 – Розрахункова схема  

cфф l)15,1...1,1(l  .     (5) 
6,75...4,728,65)15,1...1,1(lфф   мм. 

 Приймаємо 75lфф   мм. 
 Необхідна площа робочої поверхні матриці з умови забезпечення 
потрібної продуктивності і якості гранул: 

 




ффn

cp
p lk

tQ
A ,     (6) 

 де cpt  - час перебування матеріалу у отворах матриці, с; 
       nk  - коефіцієнт перфорації матриці;  
         - коефіцієнт розширення гранул; 
         - щільність готових гранул. 
 За дослідними даними час перебування матеріалу у отворах матри-
ці при гранулюванні трав’яного борошна складає tcp = 15…18 с, при бри-
кетуванні кормових сумішей: 25...22t   с.  

Коефіцієнти, що входять в формулу приймаються у наступних ме-
жах: 5,0...4,0kn   і 1,1...05,1 . Щільність гранул трав’яного борош-
на 1250...1200  кг/м3. 
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 Таким чином загальна площа поверхні матриці складе: 

17,0
12001,1075,05,0

1556,0A 



  м2 

 Максимальний кут пресування (рисунок 5)дорівнює:  

Rr1max 



 ,       (7) 

 де   - кут тертя руху матеріалу; 
  Rr  - відношення радіуса вальця до радіуса матриці; 
 Кут тертя руху визначається як: 

pfarctg ,         (8) 
 де pf  - коефіцієнт тертя руху, 7,0...5,0f p   

357,0arctg  ° 
 Відношення радіуса вальця до радіуса матриці регламентується 
компактністю конструкції преса і коливається у вузьких межах: для конс-
трукції з двома вальцями 45,0...42,0Rr  , а для преса з трьома вальця-
ми цей показник рекомендують у межах 42,0...4,0Rr  . 





 4,61

43,01
35

max  

 Максимальне відношення товщини шару матеріалу, що захоплю-
ють вальці до радіуса вальця: 

])cos1)](Rr(21[1[)Rr(rH        (9) 

314,0])4,61соs1](43,021[1[43,0rH   
 Номінальне відношення товщини шару матеріалу захопленого ва-
льцями до радіуса вальця: 

321ном nnn)rH()rH(  ,   (10) 
де 1n  - коефіцієнт, що враховує нерівномірність подачі 
             матеріалу в прес; 

2n  - коефіцієнт, що враховує нерівномірність розподілу 
               матеріалу по ширині матриці; 

3n  - коефіцієнт впливу кондиціонування матеріалу на 
                продуктивність преса. 
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 За даними [2] при гранулюванні трав’яного борошна коефіцієнти 
можна прийняти у межах: 8,0...7,0n1  , 3,0...2,0n2  , 6,0...5,0n3  . 

032,055,025,075,0314,0)rH( ном   

 Дійсний кут пресування визначається за формулою: 














)]Rr(1)[Rr(2

)]rH(1[(11arccos
2

np ,          (11) 

5,29
]43,01[43,02

)]032,01[(11arccos
2

np 











 ° 

 Той же кут у радіанах 515,0
180

14,35,29
180
np

np 









  рад. 

 Зусилля пресування: 





2
)Rr(pAF np

cp


 ,    (12) 

 де cpp  - середній тиск пресування, 32...30pcp   МПа. 

7,179
14,32

515,043,0103017,0F 3 


  кН. 

 З метою якісного змішування і рівномірного розподілу матеріалу 
між вільцями преса змішувач і живильник установки повинні мати часто-
ту обертання 350...300n   об/хв. В цих межах рекомендують приймати 
частоту обертання водила преса. За умовами завдання приймаємо частоту 
обертання водила 300nв   об/хв. 

 Частота обертання вальця (ролика) визначається з виразу: 

Rr
nn в

p  .      (13) 

700698
43,0

300np   об/хв. 

 Діаметр вальців приймається конструктивно, для пресів середньої 
продуктивності в межах 2…3 т/год. можна застосовувати вальці діамет-
ром 250...200Dв   мм. Для даного прикладу приймаємо 200Dв   мм. 
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 Внутрішній радіус матриці визначається за виразом: 

Rr
D5,0R в

м  .     (14) 

232
43,0
2005,0Rм 


  мм. 

 Приймаємо 235Rм   мм. 

 Ширина матриці: 
мм R2AB   .     (15) 

115,0235,014,3217,0Bм   м 

 Приймаємо 120Bм   мм. 

 За конструктивними міркуваннями значення ширини матриці по-
винне знаходитись у межах вмв DВD5,0  . Якщо це значення не від-
повідає даному співвідношенню потрібно дещо змінити діаметр вальця. 
 Дійсна внутрішня площа матриці: 

ммд ВR2A   ,          (16) 
177,012,0235,014,32Aд   м2. 

 Число отворів (філь’єр) у матриці: 

2
гр

nд
о d

kA4z






           (17) 

3,783
012,014,3

5,0177,04z 2о 



  шт. 

 Приймається 784zо   шт. 
 Середня швидкість руху гранули: 

срффcp tlv  ,      (18) 
151575vcp   мм/с = 0,015 м/с. 

 Зусилля тертя матеріалу по поверхні філь’єр: 

ффкупcnmp lПpfF         (19) 
 де ynp  - тиск на упорі; 
      кП  - периметр каналу матриці. 
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 Значення тиску на упорі ynp  рекомендують приймати в розмірі 
10…40 % від максимального тиску пресування 85pmax   МПа, таким 
чином 34854,0pyn   МПа. 
 Периметр круглого отвору філь’єри: 

0377,0012,014,3dП грк    м. 

9287075,00377,0103442,023,0F 6
mp   Н ≈ 9,3 кН. 

 Потужність потрібна для привода преса: 

цcpmpnp zvFP  ,         (20) 

 де цz  - число каналів, в яких проводиться одночасне пресування. 

360
zzz пр
вoц

 ,     (21) 

 де вz  - число вальців преса. 

128
360

5,292784zц   шт. 

8,17128015,03,9Pnp   кВт. 

 Потужність двигуна привода преса з урахуванням динамічних на-
вантажень і втрат в передачах привода: 

мех

дnp
дв

kP
P




 ,     (22) 

 де дk  - динамічний коефіцієнт; 
  мех  - коефіцієнт корисної дії передач привода. 

8,23
9,0

2,18,17Pдв 


  кВт. 

 У відповідності до визначеної потужності двигуна за каталогом ви-
бирається електродвигун рівної або ж більшої потужності. 
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5 Порядок оформлення звіту 

Звіт розрахункової роботи включає наступні розділи: 
- назва практичної роботи. 
- мета роботи. 
- теоретична частина, в якій наводяться загальні відомості про 

процес грануляції сільськогосподарських продуктів і конструкції пре-
сів грануляторів кормів і відходів харчового виробництва. 

- розрахункова частина, в якій приводиться розрахунок вальцево-
го преса гранулятора за відповідним варіантом. 

- графічна частина, в якій подається розрахункова схема преса гра-
нулятора з постановкою отриманих розрахунковим шляхом розмірів. 

- висновки за результатами розрахунків. 

6 Контрольні запитання 

1 На яких підприємствах переробної та харчової галузі застосо-
вують процеси гранулювання і брикетування? 

2 Які схеми процесів гранулювання ви знаєте? Перелічіть їх пе-
реваги і недоліки. 

3 За рахунок яких сил відбувається зчеплення матеріалу при його 
пресовому гранулюванні? 

4 Які основні конструкції пресів застосовують у вітчизняній про-
мисловості для гранулювання кормів і побічних продуктів? 

5 Від яких факторів залежить розрахункова продуктивність валь-
цевого преса гранулятора? 

6 Як впливають фізико-механічні властивості продукту на його 
поведінку при пресуванні? 

7 Які конструкції філь’єр матриць для пресування харчових про-
дуктів і відходів ви знаєте? 

8 Як вливає довжина циліндричного каналу філь’єри на показни-
ки процесу гранулювання і якість продукту?  

9 Перерахуйте основні етапи інженерного розрахунку вальцевого 
преса гранулятора. 

10 За рахунок яких заходів можна інтенсифікувати процес грану-
лювання і підвищити якість продукту? 
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