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Виробництво колотого гороху 
Ільчук В.6., кандидат технічних наук, Верещмнськмй О.П., кандидат технічних наук, Шаран A.B., кандидат технічних наук, 

Харченко €.L, кандидат технічних наук Національний університет харчових технологій 

Класична технологія виробництва круп із зерна гороху 
передбачає вихід гороху цілого шліфованого - 47% і 
колотого гороху шліфованого - 30% [1]. Сучасний ри-
нок круп з гороху потребує збільшення виробництва 
колотого гороху, який має переваги в порівнянні з 

цілим за своїми споживчими властивостями. 
Дослідження гранулометричного складу зерна гороху до-

зволили з'ясувати межі коливання розмірів зернівок, встановити 
заходи, за допомогою яких можна досягти значного ефекту от-
римання колотого гороху при використанні вальцьового верста-
ту, якими обладнані крупоцехи КЗК-1 і КЗК-2, а також встановити 
орієнтовні режими роботи вальцьових верстатів. 

Дослідження лінійних розмірів зерна гороху дозволили по-
будувати інтегральну та варіаційну криві (рис. 1), аналіз яких 
вказує на те, що в аналізованій партії гороху міститься 94% зерен 
гороху з розмірами від 0,51 до 0,69 см. При використанні валь-
цьового верстата для колення необхідно мати такий зазор між 
вальцями, при якому буде відбуватися розділення гороху на дві 
половини з утворенням незначної кількості мучки. 

З метою збільшення виходу колотого гороху були проведені 
дослідження у виробничих умовах ПВТП « Ж » на чотирьохвал-

8 Таблиця 1. Гранулометричний склад продуктів 
переробки гороху на вальцьовому верстаті при 
змінних зазорах між вальцями, % 

Il/ft Номер сита 

рох шліс 

Зазор між валками, мм 
5,0 4,5 4,0 3,0 

1 Схід сита 4x25 97,1 66,1 42,8 8,2 2,5 1,3 

2 Схід сита 0 3 мм 2,4 33,2 55,0 88,4 91,5 88,6 

3 Схід сита 01,5 мм 0,5 0,5 1,9 2,6 4,5 6,3 

4 
Прохід сита 0 
1.5 мм - 0,2 0,3 0,8 1,5 3,8 

5 Загалом 100 100 100 100 100 100 

Горох нешліфований цілий 

1 Схід сита 4x25 93,3 53,4 22,3 10,8 3,1 2,1 

2 Схід сита 0 3 мм 5,8 46,0 71,9 82,4 90,9 86,9 

3 Схід сита 01,5 мм 0,9 0,4 4,8 5,5 4,5 7,0 

4 
Прохід сита 0 
1.5 мм - 0,2 1,0 1,3 1,5 4,0 

5 Загалом 100 100 100 100 100 100 

ковому верстаті Рб-ВС-4-185х170 при різних зазорах між валками. 
При цьому нижня пара вальців була розведена. Для дослідження 
використовували горох шліфований і нешліфований. Продукт, 
отриманий проходом через вальцьовий верстат, просіювали на 
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Еквівалептпий діаметр гороху, <іе, см 

Рис. 1. Інтегральна та варіаційна криві розподілу еквівалентного діаметра зерна 

гороху 

Відстань між вальцями, »їм 
• Горох не шліфований • Горох шліфований 

Рис. 2. Вихід колотого гороху в залежності від величини зазору між вальцями 

вальцьового верстата 

лабораторному розсійнику з набором сит, що наведено в табл. 1. 
Проведеними виробничими дослідженнями встановлено, 

що при зазорі між вальцями 3,5 та 4 мм спостерігався найбільший 
вихід колотого гороху - 88-91 % (схід сита 0 3 мм). Зменшення зазо-
ру між вальцями верстату більш ніж 3 мм зменшує вихід колотого 

гороху та суттєво збільшує вихід січки та мучки, як при переробці 
шліфованого, так і нешліфованого гороху. В залежності від умов 
вирощування гороху та ряду інших чинників крупність зерна го-
роху може коливатися, і тому режими роботи вальцьового вер-
стата можуть також змінюватися. 

Математичною обробкою отриманих результатів вста-
новлено, що коефіцієнт кореляції залежності виходу колотого 
шліфованого гороху та зазору між вальцями становить 0,94, а 
коефіцієнт кореляції залежності виходу колотого нешліфованого 
гороху та зазору між вальцями становить 0,95. Застосування про-
грамного забезпечення Curve Expert 1.3 дозволило визначити 
рівняння регресії залежності виходу шліфованого гороху від за-
зору між вальцями вальцьового верстату, яке має вигляд: 

5 = 1 , 07 + 5 9 , 7 3 х - Ю, 1 Зх2 
(1) 

де Вш - вихід колотого шліфованого гороху, %. 
Рівняння регресії залежності виходу нешліфованого гороху 

від зазору між вальцями вальцьового верстату має вигляд: 

В ^ = -0,05 + 59,3 ї х - 9 , 7 7 л2 
(2) 

де Внш - вихід колотого нешліфованого гороху, %. 
Наведені рівняння регресії справедливі за умови, що вели-

чина зазору між вальцями змінюється від 3 до 6 мм. 
Характеристика вальців верстата є такою: кількість 

рифлів становила 5 на сантиметр кола валка; ухил рифлів - 4°; 
диференціал - 2,5; розташування рифлів - спинка по спинці. 

Відповідно до отриманих даних, можна запропонувати таку 
схему технологічного процесу виробництва колотого гороху 
(рис. 3). 

Враховуючи, що вальцьовий верстат має постійний зазор 
між вальцями, то для збільшення ефективності роботи облад-
нання та стабілізації виходу колотого гороху найбільш доцільним 
є здійснення фракціонування зернової суміші після очищення, 
що дозволить підтримувати стабільний режим роботи вальцьо-
вого верстата за рахунок однорідності зерна за геометричними 
розмірами. Аналогічний прийом передбачається і класичною 
технологією переробки зерна гороху [1]. 

На рис. З зображено схему технологічного процесу отриман-
ня колотого гороху на вальцьовому верстаті з попереднім сорту-
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Рис. 3. Схема технологічного процесу отримання колотого гороху на вальцьовому 

верстаті з попереднім сортуванням 
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зернопродуктів після лущення необхідно розділити на фракції 
і для збільшення виходу колотого гороху необхідно направити 
схід сита 4x25 (цілий горох) на вальцьовий верстат. Прохід валь-
цьового верстата просіюється на розсійнику для виділення муч-
ки та січки в умовах достатньої кількості просіюючої поверхні. 

Поряд із дослідженнями отримання колотого гороху на валь-
цьовому верстаті проведено дослідження на бичовій машині 
типу МВМ виробництва TOB «OJ1IC» (м. Одеса). 

Дослідженнями встановлено, що після проходу цілого горо-
ху через бичову машину колотий горох складає 84-86%, цілий -
14%. 

і/. Правила організаціїі ведення технологічного процесу на круп'яних заводах. - К.: ВІПОЛ. -162 с. 

І?. Львовский E.H. Статистические методы построения эмпирических формул: Учеб. пособие. - М.: «Высш. школа», 1982. - 224 с. 

Ш Таблиця 2. Гранулометричний склад продуктів 
переробки гороху на бичовій машині МВМ 

• 

ц лий горох 

™ 

1-

'ФЩ^Щ,III 

я н — — — 

14 
2 Колотий горох (схід сита 0 3 мм) 86 84 

3 Січка і мучкз (прохід сита 0 3 мм) 0 2 

ванням. Під час лущення гороху на лущильних машинах типу ЗШН 
утворюється частина січки, мучки та колотого гороху, тому суміш 
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