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Розробка раціональних конструкцій 
Иросіювачів сипких матеріалів і 
збільшення ефективності їх роботи -  

одне з основних завдань харчової промисло
вості. Якість і обсяг виробництва потової про
дукції, безсумнівно, залежать від дієвості рр- 
боти просіювальних машин. Розмір отворів 
сит, а також фракційні характеристики просі- 
ювальних харчових сипких мас є визначаль
ними чинниками, від яких залежать техноло
гічна ефективність і питома продуктивність 
просіювальних машин. Зменшення прохід
ного перерізу отворів сита призводить до 
забивання їх високодисперсним сипким 
продуктом, зниження ефективності та пи
томої продуктивності просіювання.

Зниження негативних наслідків адгезії 
га раціональне використання сил адгезійної 
шємодії сипких часток з контактуючою ро- 
іочою поверхнею дає змогу інтенсифікува- 
и просіювання. Тому розробка прогресив- 
юго способу просіювання на вібруючих по- 
ерхнях за адгезійними властивостями час
ок сипких харчових мас є своєчасною і 
рактично важливою. Впровадження цієї 
овації в устаткуванні з виробництва і пе- 
еробки сипких харчових продуктів зни- 
лть їхню енергоємність, збільшить обся- 
і виробництва і підвищить якість гото- 
их хлібобулочних, кондитерських, мака- 
онних виробів та харчоконцентратів.

Для просіювання сипкий матеріал має 
зреміщуватися на поверхні вібруючого си- 
і. За розміщенням сит машини для просі
вання поділяють на дві групи:

* з плоскими ситами, які здійснюють 
оротто-поступальні, колові поступальні та 
Зраційні рухи;

* з циліндричними чи пірамідальними 
рабанними ситами, що обертаються нав- 
поосі.
Фракційні властивості сипких матеріа- 

і характеризує коефіцієнт зовнішнього 
утн т ,  який визначали на спеціальній ус- 
■іовці (див. рис.). Сила тертя F, що є ос- 
зною характеристикою процесу тертя

Економічні й продуктивні
двох поверхонь, визначається за їх взаємо
дією на площі істинного або фактичного 
контакту Эф. У цілому сила тертя є функці
єю тисну Р, швидкості ковзання U, темпера
тури Т, -фивапості контакту та ряду інших па
раметрів. На практиці часто використову
ють питому номінальну силу терія G, що 
називається напруженням терта і визна
чається відношенням сили тертя до площі 
номінального геометричного контакту:

Поширена ще одна характеристика, зок
рема коефіцієнт тертя /т, що дорівнює від
ношенню сили тертя до нормального на
вантаження N:

/т = F / N.
Разом з питомою силою тертя G корис

туються поняттям питомого нормального 
навантаження:

Р = N / S.
Найважливішими характеристиками 

процесу тертя є, безумовно, питома фак
тична (істинна) сила тертя:

G<£ = Г / Эф
і фактичний тиск:

Рф = N / Эф.
Проте цими характеристиками користу

ються нечасто, оскільки визначення площі 
фактичного контакту пов'язане з певними 
труднощами. З метою виявлення впливу 
швидкості ковзання U та питомого наванта
ження S на коефіцієнт тертя під час руху сип
ких матеріалів по металу запропоновано ус
тановку. Складається вона з порожнього ци
ліндра 2 діаметром 0,05 м із засипаним у 
нього дослідним матеріалом 1, притискного 
поршня 3, важелів 5, 7, набору металевих 
пластин різної ваги 4, диска 6, електродвигу
на 13 з пасовою передачею 11, реостата 14, 
динамометра 8, тахометра 12, вольтметра 
10, станини 9. Циліндр 2 закріплений на ва
желі 5 із зазором 0,2 -0,5 мм. Рух диска б пе
редається через пасову передачу 11 від 
електродвигуна 13. Швидкість обертання 
електродвигуна змінюється за допомогою 
реостата 141 визначається тахометром 12. 
Коефіцієнт зовнішнього тертя продукту по
верхнею залежить від питомого наванта
ження на робочу поверхню та швидкості ков
зання і може бути визначений за формулою:

/т = 0,22 + 20ф-°з5 ио>2.
Знайдені коефіцієнти дають можли

вість одержати оптимальні характеристики 
роботи вібропросіювача для борошна різ
них сортів.
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Нехай у  Вас,
Миколо Миколайовичу, 
буде побільше здоров'я. 
Без нього немилі 
всі наші діла.
В здоров'ї -  багатство 
і щастя, і радість -  
/ кращого в світі 
нічого нема!

З добросердністю 
колективи ДАК "Хліб України", 

Великолепетиського 
елеватора й редакції 
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