
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

INNOVATIVE TECHNOLOGY 
AND INTENSIFICATION DEVELOPMENT 

OF NATIONAL PRODUCTION 

 

250 

Залуцький Сергій 
аспірант 

Тернопільський національнийтехнічний університеу імені Івана Пулюя 
Науковий керівник д.т.н., професор Гевко Р.Б. 

м. Тернопіль 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛАСТИЧНОЮ ШНЕКА 
 

Процеси транспортування шнековими робочими органами насіннєвих 
матеріалів потребують їх мінімального пошкодження, які при переміщенні в 
замкнутих кожухах зазнають значних пошкоджень. 

Питанням розробки конструкцій гвинтових робочих органів з еластичною 
поверхнею, а також теоретичному і експериментальному визначенню їх 
раціональних параметрів і режимів роботи присвячені праці [1-4]. 

Для зниження ступеня пошкодження зернових матеріалів розроблено 
конструкцію еластичного шнекового робочого органу [5], який зображено на 
рис.1. Він містить вал 1, на якому встановлена спіраль 2, до якої за допомогою 
пластин 4, а також болтових з’єднань 5, 6 закріплені еластичні пелюстки 3. 

Суміжні пелюстки розташовані з перекриттям. При транспортуванні 
матеріалу в кожусі 7 він взаємодіє з гвинтовою поверхнею і плавно 
переміщується по пелюстках. При защемленні зернин між кожухом та 
пелюстками, останні прогинаються, що виключає пошкодження матеріалу. 

 

 
Рис. 1. Конструктивна схема шнекового робочого органу з еластичними 

пелюстками 
 
На основі проведених теоретичних досліджень встановлено, що в 

початковий момент деформування зусилля суттєво зростають, а в подальшому 
переходять у наближену лінійну залежність. На практиці, деформація стержня 

 складає величину в одиниці міліметрів при довжині пластини лопаті у 
десятки міліметрів, тобто відносна деформація, як правило, не перевищує 0,1. 

Залежність для визначення максимальних контактних напружень 
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Коефіцієнти na і nb визначаються через співвідношення А/В, де вказані 
величини розраховуються за формулами 

 

( ) 2 2
11 12 21 22 11 12 21 22 11 12 21 22

1
( ) ( ) ( ) 2( )( )

4
A k k k k k k k k k k k k = + + + − − + − + − −

 
,      (2) 

 

( ) 2 2
11 12 21 22 11 12 21 22 11 12 21 22

1
( ) ( ) ( ) 2( )( )

4
B k k k k k k k k k k k k = + + + + − + − + − −

 
,        (3) 

де k11 = 0 - кривина оболонки шнека вздовж осі її циліндричної поверхні; 
k12 = - - 1/R1; де R1 - радіус внутрішньої поверхні оболонки шнека; k21 = 1/b; k22 = 
b/а2.; а, b – півосі правильного еліпсоїда, яким описуємо зернину. 

Встановлено, що при заклинюванні зернини контактні напруження різко 
зростають до певної величини, після чого їх зростання суттєво уповільнюється. 
Це пояснюється двома причинами – нелінійною залежністю сили від 
деформації та кубічним коренем при визначенні максимальних контактних 
напружень згідно формули (1). 

На основі проведених досліджень зроблено наступні висновки. 
Проведено теоретичне обґрунтування параметрів взаємодії защемленої 

зерни між еластичним пелюстком і жорсткою внутрішньою поверхнею 
направляючого кожуха. Визначено критичні зусилля та напруження параметрів 
взаємодії, які призводять до пошкодження зернового матеріалу, а також 
наведено рекомендації для їх уникнення. Встановлено, що зусилля, які діють на 
зернину достатньо є досить помірними при використанні у якості лопаті 
відносно м’яких матеріалів з малим модулем пружності, що зменшує 
ймовірність пошкодження зернових матеріалів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ДОЗРІВАННЯ ДРІБНОГО ТВЕРДОГО СИРУ 
 

Сьогодні, незважаючи на кризові явища, в молочній промисловості 
України, настав новий етап розвитку – формування на ринку сегменту сучасних 
сироварних підприємств, які переробляють молоко в малих об'ємах, розміщенні 
безпосередньо поблизу з джерелами сировини і споживачами.  

Розширення виробничих площ для облаштування камер дозрівання та 
зберігання продукції уможливлює збільшення асортименту шляхом 
виробництва не тільки напівтвердих сирів типу російського та голандського, а й 
відомих сирів далекого зарубіжжя – напівтвердого типу Мааcдам та твердого – 
типу Пармезан, завдяки чому певне коло споживачів, завдяки ціновій політиці, 
буде мати можливість дозволити собі придбати такий сир. 

Враховуючи ці тенденції, на кафедрі технології молока і м’яса СНАУ 
було розроблено технологію дрібного твердого сиру з органолептичними 
показниками аналогічними твердому сиру типу пармезан – смак пряний, 
солодкуватий, консистенція тверда, крихка, малюнок відсутній. 

Для досліджень вибрані наступні об’єкти: молоко-сировина, сир твердий; 
заквасочні культури: ліофілізована термофільна культура, яка містить  штам 
Propionibacterium freudenreichii subsp. Shermanii (PS-4) із додаванням інших 
культур цієї серії РS-1 та PS-2. В експериментах використовували стандартні 
методи досліджень. Повторюваність опитних виробок сиру та дослідження 
зразків сиру – трикратна. 

Експериментальні виробки сирів проводили у навчальній лабораторії 
кафедри технології молока і м’яса СНАУ із молока, отриманого від корів 
власного навчально-дослідного господарства «Віварій». 


