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Екструдер містить корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, послідовно 
розміщені в ньому шнековий робочий орган із ділянками. Ділянка змішування виконана у 
вигляді втулки з конічним отвором, а ділянка нормалізації та екструдування має двозахідний 
шнек. 
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Корисна модель належить до галузі сільського господарства і, також, може бути 
використана на хімічних підприємствах, комбікормових заводах, хлібозаводах. 

Відомий екструдер (Патент України № 86408, A23N 17/00, В29С 47/00. Бюл. № 24 2013 p.), 
який містить корпус, шнековий механізм, з'єднаний з приводом обертання, засіб для 
завантаження сировини та подрібнюючий елемент. 5 

До недоліків цього екструдера слід віднести те, що якість екструдування досягається за 
рахунок наявності додаткових пристосувань, що ускладнює конструкцію. 

За найближчий аналог прийнято черв'ячний екструдер (Патент України № 79793, В29С 
47/38, В29С 47/58, Бюл. № 8 2013 p.), який містить корпус із завантажувальним і 
розвантажувальним отворами та послідовно розміщені в ньому шнековий робочий орган із 10 

ділянками. 
До недоліків цього екструдера слід віднести те, що якість екструдування досягається за 

рахунок двох незалежних приводів та роздільного обертального механізму, що значно 
ускладнює конструкцію та підвищує енергоємність процесу. 

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення конструкції екструдера, в якому 15 

шляхом застосування шнекового органу, виконаного у вигляді чотирьох ділянок, що розміщені 
на одній осі і обертаються в один бік, підвищується якість процесу екструдування, 
розширюється галузь застосування та зменшується енергоємність. 

Поставлена задача вирішується тим, що в екструдері, що містить корпус із 
завантажувальним і розвантажувальним отворами, послідовно розміщені в ньому шнековий 20 

робочий орган із ділянками, згідно з корисною моделлю, ділянка змішування виконана у вигляді 
втулки з конічними отворами, а ділянка нормалізації та екструдування має двозахідний шнек, 
що зменшує навантаження на останній виток та підвищує надійність конструкцій. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де зображено схему екструдера. 
Екструдер включає привод 1, завантажувальний 2 та вивантажувальний 7 отвори, шнековий 25 

робочий орган, що містить ущільнювальну частину 3, змішувальну 4 та нормалізуючу 5 частини 
з філь'єра 6. 

Екструдер працює таким чином. 
Компоненти суміші завантажуються в отвір 2, після чого вмикається привод 1. Суміш 

транспортується по ділянці I ущільнювальною частиною шнека 3, на ділянці II суміш додатково 30 

перемішується та перетирається в змішувальній частині 4 із додатковим нагріванням, після 
виходу з ділянки II суміш потрапляє до ділянки III, де підхоплюється двозахідною частиною 5 
шнека та транспортується до ділянки екструдування IV з фільєрою 6. Під дією високого тиску і 
температури відбувається екструдування та вихід готової продукції через отвір 7. Після 
виконання операції екструдування процес повторюється знову. 35 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
Екструдер, що містить корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, послідовно 
розміщені в ньому шнековий робочий орган із ділянками, який відрізняється тим, що ділянка 40 

змішування виконана у вигляді втулки з конічним отвором, а ділянка нормалізації та 
екструдування має двозахідний шнек, що зменшує навантаження на останній виток та підвищує 
надійність конструкції. 
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