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Шд час переробки овоч1в неминуч1 в1дходи у вигляд1 вичавюв. 
Вони м1стять щнш поживш речовини: цукор, барвш, 61лков1 та 
пектинов! речовини, орган1чш кислоти, вйтй н и  та ш. Одним i3 
найбшьш рацюнальних шлях1в використання так〇1 сировини е 
переробка в натвфабрикати -  овочев1 гранули, як1 е м1кробюлопчно 
безпечними. Запропонована в цш po6〇Ti конструкц1я гранулятора 
дозволяе тдвищити ефективнють переробних тдприемств i збшьшити 
вих1д споживано1+ продукцй..

Гранульоваш продукты мають низку 1стотних переваг перед 
розсипними: зм1нюеться структура продукту, п1двищуеться
засвоюванють, знижуеться бактер1альна забруднешсть, пол1пшуються 
умови збертання, зменшуеться об'ем та iH. А найголовшше -  овочев1 
гранули мають високу поживну щншсть, що визначае актуальшсть 
виробництва такого типу гранул i пояснюе ix попит у споживач1в. У 
цей час у харчовш промисловост1 значного поширення набуло 
формування гранул видавлюванням попередньо стисненого продукту 
через осесиметричш каналы -  ф1льери. Пресувалый мехашзми 
розр1зняються способом створення тдвищеного тиску в гранул1 
безпосередньо перед вх1дними отворами ф1льер. Основш схеми 
пресувальних мехашзм1в грануляторов, що виготовляються 
промисловютю в цей час, наведено на рис. 1.

Матриця 1 являе собою товстостшне перфороване рад1альними 
фшьерами юльце (рис. I, а, г) або диск, у якому oci ф1льер паралельш 
oci диска (рис. 1, б, е). На схемах, зображених на рис. I, а, б, тиск у 
продукт! створюеться при взаемодй. матриц! з 1ншим робочим 
органом -  пресувальним роликом 2. Матриця i ролики з'еднуються в 
мехашзм водилом 3 так, що пресувальш ролики перекочуються по 
робочш поверхн1 матриц!.

Цщйндрична зовшшня поверхня пресувального ролика мае 
рифления, нанесене паралельно oci обертання ролика, або густу 
перфорацйо ненаскр1зними цщйндричними отворами. HepiBH〇cri 
поверхш призначеш для кращого зчеплення пресувального ролика з
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матер1алом. Ролики встановлюють таким чином， щоб зазор м1ж 
робочими органами був кпшмальний.

Рисунок 1 -  Схема пресувальних механ1зм1в для гранулювання: 
а -  i3 кшьцевою матрицею i пресувальними роликами; б -  i3 плоскою 
матрицею у вигляд! диска i цил!вдричними пресувальними роликами; 
в — шнековий з плоскою матрицею; г — i3 кшьцевою матрицею i 
пресувальними лопатками: 1 -  матриця; 2 -  пресувальний ролик; 
3 -  водило; 4 -  шнек; 5 -  корпус

Оормоутворення гранул в^дбувасться в каналах (}йльср，основе^ 
констрз^ктивш схеми яких показаш на рис. 2. Для зб1льшення живого 
nepepi3}  ̂ перфоровано! частини матриц! вх1дш отвори фшьер 
виготовляють i3 д1аметром б1льшим? н1ж д1аметр циландрично!' частини 
lx канашв. Порожнина， що з еднуе вх1днии отвф 13 цилшдричним 
каналом, називаеться видною порожниною ф1льери. Зазвичай ф1льери 
виготовляють i3 кон1чною вхщною порожниною, яка зв^зана з 
цил1ндричним каналом (рис. 2? а, б). KpiM кон1чн〇1 вх1дн〇1 порожнини, 
може бз^ти застосована тороидальна вхщна порожнина з тв1рною 
виг ляд i частини д}ти кола (рис. 2? ё). У деяких матридях канали ф1льер 
зак1нчуються вих1дною ко 1Йчною порожниною (рис. 2， б) або 
цил1ндричною порожниною з д1аметром? трохи б1льшим за д1аметр 
основного цилйндричного каналу (рис. 2, е).

Рисунок 2 -  Основн1 конструктивы! схеми фшьер

Запропонований тип констрз，кцЙ гранулятора з плоскою 
матрицею дозволяе зб1льшити слугйнь використання сировини i 
забезпечити харчоBi гпдприемства нагйвфабрикатом， який лпстить 
цшш поживш речовини: Ц};кор? барвш? бшков1 та пектинов! речовини, 
орган1чн1 кислота, в1там1ни та iH.
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