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ДHИM lз oсHoBHИХ HaП-
pямкiв pОЗBИтKy XaрЧo-

Ч# вoТ Пpol\4Ислoвостi с iн-
тeнcифi кaцiя теХHoлoгiЧHИx
пpoцeсiв. Екстpyзiя о oД.ним iз
пepспеKтИBHИХ спoсобtв j'х iн-
тeнсифiкaцil.. ПepeвaгaMи в
зaотoсyвaннi eкстpyзiйнoТ тex-
н iки е сyм iщeнHя дeкiлькox
тexнoлoгiЧHиx oпepaцiй в oд-
нiй мaшинi, t.лo)<ливicть ствo-
peHHя l.loвиx видiв пpoдyкцiT,

п pискopeн нF| тexHoлoгi ч Hиx
пpoцeсiв, мaлi гaбapити eкс-
тpyпepiв, висoкa стyпiнь aвтo-
матизaцiТ тa змeншeHHя Чи-
сeльнoстi пepсoнaлy пopi внянo
з тpaдицi й }1|А|'l|l/| спoсoбaм и B|/1-

poбництвa.
Pозnобка nаr liоHaЛЬHИХ кoHс-yЧчlv

тpyкцiЙ oблaднaння i вибip oп-
TИMaлЬHИX peх(ИMiв пepepoбки
XapЧoвИХ мaтeрiaлiв мо>кщь бy-
тИ пpoвеДeнi тiлЬКИ Ha oснoвi
BИвЧeHHя виpoбниvиx пpoцeсiв
з ypaХyвaнням фiзикo-мexaн iч-
HИх вЛaCТИвoстeй пepepoблювa-
нoj.мaси.

BaжлИBИM пИтaHHяM пpИ
Дoсл iДжeнн i пpoцeсy еKсpyД'y.
BaНHя вибрoДжeHoГo Тiстa с
BпЛИB ГroMeтpИЧHИx ПapaMетpiв
фopMyBaлЬHИХ gЛeMeнтiв, зoк-
pеMa пpoфiлю Kaнaлy мaтpицi
Нa г'lpoЦeс eKстpyдyBaння. oпти.
мiзaцiя пpoфiлю фopмyвaль-
ниx кaнaлiв cпрИяс пiДвищeнню
якocтi гoТoвИХ виpoбiв, зaпoбi-
Гaо BИHИKHeHF{ю зaстiЙниx зoн,
зaбeзпeиyс рiвнoм ipHе вИпpесo-
ByвaHHя, пo Пepep|3y KaHaлy
зMeHшyоTЬся oпip випрeсoBy-
BaHHЮ, пiдвищyстЬся пpoдyK-
тивнiсть eкстpyдepa, змeHшy-
ютЬся eHepгeтиvнi витpати"
ПepспeктивH иМ HaпpямKoM
дoсл iджeHHя пpoцeсy eкcтpy.
д)/вaння e MaтeMaтичнe мoдe-
лювaнHя.
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Дoсл iД,жeHЬ встaHoвЛeHo, щo
^^-^-^Ud'I d lU Ilиl ldпD дu пpoLieCy eкс-
тpyДyвaHня тiстa пoтpeбyють
бiльш ДеТaлЬHoГo BИBЧeHHя.
Cюди слiд вiднeстИ стpyкTypHo-
меxaнiчнi влaстивoстi тiстa, j'x

змiнy пiд vaс вибрoджyвaHHя,
гeoMrтpИЧнi пapaмeтри фopмy-

ЮЧИХ eлeMeнтiв ilx вплИB Ha
пpoЦeс eкстpyдyBaHHя' a тaKoж
тИсK. пpИ яKoMy тiстo вибpoДжyс
Тa eKcТpyдyrтЬся. fleтaльн iшa
iнфopмaцiя пpo вкaзaнi фaк-
тopи дae з]'/loгy з дoстaтHЬo}o
тoчнiстlo зIvtoдeлюBaти пpoцeс
oписaнLлM Bv|щe спoсoбoм i

Bизнaчити oптимaльнi пapa-
Мeтpи кoнстpyкЦiТ oбладнaння.

oдним з чинникiв, щo BплИ-
вaЮтЬ Ha пpoцeс eKстpуДyвaH-
Hя, с BeЛИЧИHa пepеpiзy фopмy-
ЮЧoгo KaHaЛy. Haми пpoBeДeHo
дoслiД><eнHя no BИзHaЧeHHЮ
BплИBy дiaмeтpa фopмyвaльнo-
Гo KaHaлy Ha пpoцeс eкстpyдy-
вaHHя iз зaстoсyвaHHяМ пpoГ-
paмHoГo пaкeтy ''PLASт'. , нKLАЙ

бaзyсться нa мeтoдi кiнцевиx
eлeмeнтiв. Пpи poзpaХyнKy вHo-
c|АлИ р,a|1i пpo гeoмeтpиннi pоз-
мiри фopмyЮЧИХ кaнaлiв i peo-
лoгiчн i ХapaKтeрИ Cт|АKV1 вибpoд-
жeнoгo тiстa. Рeзyльтaти poз-
paxyHкy oтpимaнo в ЧисЛoBo}.'y
виглядi, a тaкoж y виглядi кo-
лЬopoвих пoлiв, poзпoдiлeниx
пo пepepiзy фopмyвaлЬHoгo
Kaнaлy, дe Koxнoмy дiaпaзoнy
знaЧeн Ь дoсл iд>t<yвaHиХ пapa-
мeтpiв, щo дoслiдxyвaлись,
вiдпoвiдae пeвний кoлip.

MaтeмaтиЧ He MoДел ЮBaHHЯ
eKстpyДyвaHHя, BpaХoByЮЧИ сИ.
метpиvнiсТЬ щoДo пoпepеЧHoГo
пepеpiзy гloтoKy тiстa пpoвo&Ил|А
дЛЯ пoлoBини фoрмyBaлЬHoГo
KaHaлy мaтpицi. Пpи poзpaХyнKy
змiнним пapaMeтpoМ BИстyпaB
paдiyс R фopмyвaЛЬHoгo KaHaлy
(ДИB. pИс.,}.

ПiД чaс oбчислeнь з вИKopИс.
тaHHяM ЕoM paдiyс фopмyюvo-
гo KaHaлy змiнювaвся вiд 5 д0
25 мм, l(yт нaxилy вxiднoТ чaс-
тlлt|'л кaнaлy нe зMiнювaвся
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Pиc' 1' Cxeмa фopмувaлЬнoгo
Kaнaлy мaтpицi: 7 - цeнтpaльнa
тoЧKa нa вхoД,i B KaНaл,, 2 - пpис-
тiннa тoчкa нa вхoДi в кaнaл,. 3 -

пpистiннa тОчKa нa пеpехoдt,. 4 -

ЦrriтpaльНa тОЧKa нa вихoдi з
KaНaЛу,. 5 - пpистiННa тoЧKa Нa
BИхoД,i З KaНaI\у
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J0., незмii{tlиiииt залишaлися Й iншi гeoмeт-
янi пapaмeтpи' .{oв>кинa Kанaлy L = 35 мм,

.oBxинa вxiднoТ ЧaстиHи . Lвx = 15 мм.
PoзpaxyнкИ прoBoдИЛИ з Meтoю BстaHoBЛеНHЯ

зaЛе>КHocтi нoрмaльниx paдiалЬHИХ HaПрyx(eHЬ в

xаpaKтepHИX тoЧ KaХ фopмyвaл ЬHoгo KaHaЛу.

l . a pис' 2 зoбрaxeHo зaлeжнiсть нopмaль-
Ч ниx Hапpy)кeHЬ y визHaЧaлЬниx тoЧкax
l l 6opмyвaлЬнoгo кaнaлy. Hopмaльнi нaп-

py)кeHня y цeнтpaльнiй тoчцi на вxoдi B Кaнал
(кpивa 1) дitоть ria стисKyвaнHя. Boни змeНцJy-
ютЬся пpи з6iльшeннi pадiyсa фoрмуючoгo Ka.
нaлy" Aнaлoгiчнa ситyaЦiя вiдбyвaсться i в пpистiн.
нiЙ тoчцi нa вxoдi B KaHaЛ (кpивa 2). B тoчцi пepeХo-

дy iз кoнivнol.чaстинИ KaHaЛУ в ЦилiнДpинниЙ нoр-
мальнi HaпрyжeHHя Д'iють Нa стИсl(yвaння (кpивa З)

i змeншyюТЬся прИ збiльшeннi дiaмeтрa KaнaЛy'
Miж paдiyсaмИ KaHaЛy ]0 i 15 мм нopмaльнi

HaпpyжeHHя змiнюють свiй нaпpямок i Дiють нa
poзтЯг, зpoстaюЧИ пpи збiльшеннi дiаметpa KaHa-
лy' У шeнтpaлЬHiЙ тoчцi нa виxoдi з кaнaлy (кpи.
вa 4) зi збiльшeнням дiaмeтpa кaHaлy нopмaлЬ-
нi нaпpylкeнHя, якi дilоть Ha poзтяг, зМeншyroтЬ.
ся, aлe в мe)кax мix< знaчeння['и paдiyсiв 10 i

15 мм HopмaлЬHi нaпpy:кeHня нa poзтяг змiнro.
ютЬ Haпpямoк i дitоть нa стиснeHHя, a зi збiль-
ЩeHням дiaмeтpa BoHи зpoстa}oтЬ. У пpистiннiЙ
тoчцi нa виxoДi з KaHaлy (кривa 5) нopмaльнi нaп-
pУ)KeHHя зi збiльшeнням Дiaмeтpa зpoстaЮТЬ.

Ha pис. 3 зoбpaxeнo зaлeж}|iсть швидкoстeЙ
y визHaчaлЬFlиx тoчкax фopмyвaлЬнoгo кaHaлy
вiд йoгo paдiyсa, яKa пoKaуe, щo зi збiльшeнHятi,t
paдiyca кaнaлy ЦlвидKoстi y визнaнaлЬниx тoЧ-
Kax зpoстaютЬ. 3нaчeння цlвидкoстeЙ y визнa-
ЧaЛЬHиx тoЧкaХ пpaKтиЧнo нe змiнюroтЬся пpи
paдiyсi в Nie)кax вiд 10 дo 15 мм'

Hopмaльнi нaпpyжeнHя MaЮТЬ | тaKe )K зHaЧeH.
Hя B ПpИCтiннoмy Дy)Kе дeфоpмoBaHoMy шapi,
який пiсля BИХoДУ нaпiвфaбpИKaтa з фopмyвaль.
HoГo KaHaЛy вiдiгрaо poЛЬ д>KepeЛa рoЗBИтKy рo3-
бyxaння. oтpимaнi вiДoмoстi прo велиЧИHИ Hop-
MaЛЬHИХ Haпpyх(eHЬ ДaютЬ 3MoГy poзpaxoвyBатИ
нa мiцнicть eлeMeНтИ еKстpyДeрa, щo Ba)кЛИвo
пpИ KoHстpyювaннi.

ШвиДкiсть BИПpeсoBУBaHHя вiдiгpaе BaжЛИBy
poЛЬ B пpoцeсi eKстpyДУBaHHя, oCKIЛЬKИ BoHa
BплИBaс Ha пpoДyKтивнiсть oблaД,нaння. З oтpимa-
НИx зaЛe)кнoстeйt BИДHo, щO шBИдKiсть y BИзHa-
ЧaЛЬHИХ тoЧKaХ збiльшyсться зi зpoстaнHям Дia-
Mетрa KaнaЛy i, як нaслiДoк, пiДвищyотЬся пpoД'yK.
тивнiсть BИПpесoByBaНHя. |з зaлeжнoстeй, пoдa.
Hих Ha pиc.2 i 3, мoжнa пoмiтити цiкaвy oсo6ли.
вiсть: при змeHшeннi нopмaЛЬниx нaпpy)кeнЬ
itlBидKостi випpeсоByвa}tHя пo пеpepiзy KaнаЛy
y BизнaчалЬниx тoЧKax fu1aютЬ МeHшy piзницlo
мix< сo6oю, a цe oзнаЧae, щo нaпiвфaбpикат py.
ХaeтЬся з 6iльш piвнoмipнoю цlвидKiстю.

Piвнoмipнiсть швиДкoстi випpeсoвyBaнHя Дaс
зMoгy Kpaщe peгyЛювaТИ пpoДyKтИвHlстЬ, a тaKoх(

дoбpe BпЛИBar на якiсть ПрoДyKтУ' oскiльки piвнo-
мipнiсть pyХy Пpoдyктy в фopмУBaЛЬНoMy eЛeMeH-
тi гapaнтVе Йoгo якicнУ пoвepХHЮ. Як бaчимo з рИ-

t]a,ц чим IlpaцюютЬ нaУKozt4i

РaдiYс кaнaлY R, мпr

Pис' 2, 3aлeх<нiстЬ нoplYtaльIlt,tx нaIIpу,GнЬ y
B'1 З нa ч aЛ Ь н l/| x тo ч KaX ф o p м y вaл Ь H o гo кa н aл y в i д
Йoгo paдiусу: 1 - нopмlaльнi paдiaльнi нaпpу>кeн-
rtя у цeНтpaльнiЙ тoчцi нa вхoД,i B KaНaл'- 2 - нop-
мaльнi paдiaльнi Нaпpух<eнНя у ПpИстjннiй тoчцi
нa вxoДi B KaНaЛ; 3 - нopлllaльнi paдiaльнi нaпpy-
)t<eННя у пpистiннiй тoчЦi Нa ПepехoДi;4 - нopмlaль-
нi paдiaльнi нaпpух<еННFI y цeНтpaЛьнiЙ тoчЦi нa
вихoД.i 3 KaHaлу,. 5 - нopмaльнi paдiaльнi нaпpу-
х<е|1l1F1 у пpиcтiннiй тoчцi нa вихoДi З Kaнaлу

РадiYс каналy R, м.r,1

Pис. 3' 3aлeх<нicть lllBИдKocтeЙ у BИЗI]aчaльн14х
ToчKaX фoprvtyвaлЬlloгo KaI]aлу вit Йoгo paдiуca:
1- tuвиДкoстi в цeнтpaльнiй тoчцi нa вхoД,i B KaНaЛ,.

2 -tuвиДкoстi в пpистiннiй тoчЦi нa вхoДi B KaНaл,.
3 - tuвиД,кocтi в пpистiннiй тoчцi нa пepeхoД'i; 4 - tдвиД-
кoстi в цeнтpaльнiЙ тoчцi нa вихoДi 3 KaНaПу:5 - tuвид-
кocтi в пpистiннiй тoчЦi нa вихoДi З KaНaлy

сyнкiв 2i З, нaЙбiльш piвнoмipнa LUBИДK|стЬ pyxy
спocтepiгaотЬся y фopмyвaЛЬHИx eлемeнтax Дia-
MeТpoM вiд 30 Дo 40 мм.

oт>кe, ви3нaчeH ня в пл ивy гeoNdeтpичH ltx пapa.
мeтpiв зaслyгoвye нa oсo6ливy yвaгy, oскiльки
вoHи вiдiгparoтЬ вa)кливy poлЬ в пpoЦeсi eкс.
тpyдyвaHня.
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