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(54) Назва корисної моделі:

АПАРАТ ДЛЯ БРОДІННЯ НАПІВФАБРИКАТІВ І ТІСТА

(57) Формула корисної моделі:

Апарат для бродіння напівфабрикатів і тіста, що складається з живильного шнека, бункера для 
виброджування, шнека для відведення виброджених напівфабрикатів і тіста, який відрізняється тим, що в 
зонах контакту бункера зі шнеками встановлені діафрагми, а виброджування та гравітаційне переміщення 
напівфабрикатів і тіста здійснюється у вертикальному бункері.
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(72) ЧЕПЕЛЮК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА, МАК- 
СИМЧИК МАКСИМ СТАНІСЛАВОВИЧ
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ

(57) Апарат для бродіння напівфабрикатів і тіста, 
що складається з живильного шнека, бункера для 
виброджування, шнека для відведення вибродже
них напівфабрикатів і тіста, який відрізняється 
тим, що в зонах контакту бункера зі шнеками вста
новлені діафрагми, а виброджування та гравіта
ційне переміщення напівфабрикатів і тіста здійс
нюється у вертикальному бункері.

Корисна модель відноситься до обладнання 
хлібопекарського виробництва, а саме до облад
нання для виброджування тістових напівфабрика
тів, житнього або житньо-пшеничного тіста і може 
бути використана на підприємствах великої потуж
ності хлібопекарської промисловості.

Відомий апарат для бродіння з гравітаційним 
переміщенням, який працює в тістоприготуваль- 
ному агрегаті системи А.М Хренова, що склада
ється з живильного шнеку, секційного бункера для 
виброджування, випускної воронки, шнеку для 
зачистки апарата, має суттєві недоліки: при зупин
ці живильного шнеку невиброджений тістовий на
півфабрикат з бункера може повертатися в живи
льний шнек, що призводить до втрат тіста і 
ускладнює санітарну обробку обладнання; горизо
нтальне розміщення бункера призводить до нера
ціонального використання виробничих площ [Див. 
Технологічне устаткування хлібопекарського, ма
каронного і кондитерського виробництв / В.Ф. Пе- 
тько, О.І Гапонюк, Є.В. Петько, A.B. Ульяницький. - 
K.: Центр учбової літератури, 2007. - с. 82-84.]

В основу корисної моделі поставлено задачу 
удосконалити конструкцію апарата, що дасть змо
гу запобігти зворотному руху напівфабрикатів і 
тіста, полегшити його експлуатацію і зменшити 
габарити пристрою.

Поставлена задача вирішується тим, що апа
рат для бродіння напівфабрикатів і тіста склада
ється з живильного шнеку, бункера для виброджу
вання, шнеку для відведення виброджених 
напівфабрикатів і тіста. Згідно корисної моделі в 
зонах контакту бункера зі шнеками встановлені 
діафрагми, а виброджування та гравітаційне пе
реміщення напівфабрикатів і тіста здійснюється у 
вертикальному бункері.

Причинно-наслідковий зв'язок: встановлення 
діафрагм в зонах контакту бункера зі шнеками 
запобігає зворотному руху тістових напівфабрика
тів: невиброджених напівфабрикатів з бункера в 
живильний шнек, виброджених - зі шнеку виванта
ження в бункер, що забезпечує зменшення втрат 
тіста, полегшує санітарну обробку обладнання; 
вертикальне розташування бункера і відмова від 
його секційної конструкції з перегородками і шибе- 
рами сприяє зменшенню габаритів обладнання, 
полегшенню його експлуатації і обслуговування, 
скороченню виробничих площ.

На Фіг.1 зображено зовнішній вид апарата для 
бродіння напівфабрикатів і тіста, на Фіг.2 - голо
вний вид діафрагми (відкрите положення), на Фіг.З 
- повний розріз діафрагми; на Фіг.4 - збільшений 
виносний елемент діафрагми.

Апарат для бродіння складається з живильно
го шнеку 1, діафрагм 2 і 4, бункера для виброджу
вання 3, шнеку для відведення напівфабрикатів і 
тіста 5. До складу діафрагми входять кришка 6, 
корпус 7, плече 8, ніж-заслінка 9, кільце 10, пере
хідне кільце 11, ручка 12.

Апарат працює наступним чином.
Замішані невиброжені напівфабрикати або тіс- 

то густиною 1100+1400 кг/м3 подаються в живиль- ^
ний шнек 1, звідки надходять до нижньої частини 5Г
бункера для виброджування 3. Густина вибродже- ^
ного напівфабрикату зменшується до 700+850 
кг/м3, а об'єм збільшується на 20+30 %. По мірі 
виброджування і зменшення густини тістових на
півфабрикатів вони піднімаються у верхню частину 
бункера, звідки здійснюється їх відведення і пода
ча на наступні стадії тістоприготування з допомо
гою шнека для відведення напівфабрикатів 5.
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Для запобігання зворотному руху тістових на

півфабрикатів в місцях контакту бункера зі шнека
ми встановлені діафрагми.

При зупинці живильного шнеку та шнеку для 
відведення спрацьовує механізм приводу діаф
рагм 2 і 4, які перекривають зони контакту шнеків з 
бункером. Одночасне закриття/відкриття діафрагм 
із зупинкою/увімкненням шнеків для запобігання 
руйнування їх та апарата в цілому забезпечує 
пневматична система керування.

Зусилля від пневмоприводу передається на 
перехідне кільце 11. До нього також приєднана 
ручка 12, яка використовується при відмові пнев- 
мосистеми для ручного керування. Від перехідного 
кільця рух передається на кільце 10, заздалегідь 
визначений хід якого забезпечує паз в корпусі 7. 
Кільце 10 приводить в рух плече 8, а воно, в свою

г 4
чергу, - ніж-заслінку 9. Ніж-заслінка здійснює коли
вальний рух навколо нерухомої точки його кріп
лення з корпусом 7.

Діафрагма до стінки бункера кріпиться з допо
могою гвинтів, причому корпус 7 розміщується 
ззовні, а кришка 6 - з внутрішньої сторони бункера.

Кількість ножів-заслінок діафрагми може змі
нюватися від 4 до 20.

Видалення залишків тіста після зупинки апа
рата здійснюється через люк, розміщений на бічній 
поверхні бункера.

Таким чином, така конструкція запобігає зво
ротному руху тістових напівфабрикатів і тіста, дає 
можливість скоротити їх втрати, полегшити саніта
рну обробку обладнання і зменшити його габари
ти.
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