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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ЗНЕВОДНЕННЯ ВІДХОДІВ 

РОСЛИННИЦТВА ДВОГВИНТОВИМ ПРЕСОМ 

 

При роботі двогвинтового преса принцип віджимання полягає в тому, що 

гвинти транспортують матеріал до віджимної насадки. Геометрія насадки 

забезпечує зменшення об'єму матеріалу по ходу руху від завантажувального 

бункера до вихідного отвору преса і тим самим піддає матеріал стисканню. 

Стискання матеріалу тягне за собою підвищення тиску, при якому з отворів 

насадки виділяється рідина. У процесі руху матеріалу по гвинтовому каналу  

його властивості змінюються: щільність, розміри і гранулометричний склад 

частинок, кількість рідини всередині частинок і в порах між частинками, 

міцність і реологія пресованого матеріалу.  

Ефективним способом вивчення різноманітних процесів служить 

математичне моделювання, яке дає можливість вивчити процес  пресування за 

допомогою математичного моделювання вже на етапі проектування. 

Розглянутий спосіб дозволяє визначати профіль кожного окремого витка 

(рис. 1) у відповідності з необхідною зміною вільного об’єму витка. 
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Рис. 1. Схема прийнятого позначення геометрії витків: D – діаметр 

гвинтів, м;  d – діаметр валу гвинта, м;  В – відстань між осями гвинтів; Н – 

глибина витка, м; t – крок витка, м; – проміжок між краєм витка і поверхнею 

гвинтового каналу, м;  – кут нахилу нитки витка, град 

 

Осьовий потік пресованого матеріалу, що розглядається як 

неньютонівська рідина, в гвинтовому пресі на кожному окремо взятому витку 

описується формулою: 
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де Qx – продуктивність гвинтового преса, кг/с; ρ(W0) – щільність 

сировини при вологості W0, кг/м3; u – показник ступеневого закону 

переміщення матеріалу; для не подрібненого насіння u = 0,1298; N – швидкість 

обертання гвинтових валів, c-1; τ – динамічна в'язкість рідкої фракції матеріалу, 

Па·с; P – тиск на матеріал, Па; x – довжина гвинтового каналу, м. 

З урахуванням введеного коефіцієнта незавершеності гвинтової лінії тиск, 

створюваний на витку, визначається: 
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В результаті теоретичних досліджень розроблено математичну модель, яка 

зв’язала продуктивність двогвинтового пресу для зневоднення відходів рослинництва і 

тиск створюваний на витку з його конструктивно-технологічними параметрами. 
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