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Abstract: The analysis of the press machines for pelleting is made. They are classified according to their function into forming, rolling
and extruding press machines for pelleting. High energy consumption and low Pellet Durability Index (PDI) by pelleting has been
established in the case of forming and rolling press machines.
Rollers extruding press machine are widely used in practice. It is shown that roller extruding pelleting machines with a vertical ring die
have bigger resource, lower energy consumption and produce high-quality and more durable pellets.
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на матрица. Основните работни органи са: бункер, захранващ
шнек, матричен канал, бутало и матрица (фиг. 1).
Въведение
Принципът на работа е следният: от бункера посредством
Особен
интерес
представлява
възможността
за
захранвашия шнек материалът постъпва в матричния канал пред
използването на гранулирани материали за внасяне в почвата
челото на буталото, което започва да се придвижва от задно
като торове.
крайно положение напред към матрицата. Поетата порция
Процесът на гранулиране чрез пресоване, получи
материал, достигайки до челото на матрицата образува в канала
значително развитие и широко разпространение през
опорно чело, към което се допира следващата порция, подадена
последните години. Този метод широко се използва и във
от буталото. Оформените порции материал под действието на
фармацевтиката,
дървопреработването,
хранителната
буталото се пресоват през каналите на матрицата и излизат от
промишленост, фуражoпроизводството и др. В зависимост от
нея като цилиндрични гранули. Дължината им отговаря на
принципа на гранулиране, формата и размерите на получените
дължината на отделната порция в матричния канал [4,11].
гранули се използват различни по конструкция машини.
Според това машините за гранулиране чрез пресоване могат да
се класифицират на формоващи, прокатващи и изтласкващи
[7,9,10]. В този материал са разгледани изтласкващите
гранулиращи машини, работещи по метода на пресоване.

Методика и цел на изследването
Обектът на изследването е процесът на гранулиране. Тъй
като изследването е теоретично, приложен е аналитичният
подход, при който на базата на сравнителния анализ са откроени
предимствата и недостатъците на гранулиращите машини,
работещи по метода на пресоване. Направени са съответните
изводи и са показани машини за гранулиране, които работят със
сравнително най-нисък разход на енергия.
Специфичният разход на енергия за процеса на гранулиране
е
най-важният
технико-икономически
показател,
характеризиращ работата на съответните гранулиращи машини.
Той представлява енергията, изразходвана за гранулиране на
единица количество от използвания материал или получени
гранули. Определя се чрез измерване на разхода на енергия за
съответния опит, отнесен към масата на произведените
гранулите по време на опита.

Фиг. 1. Схема на бутална изтласкваща машина

Буталните машини за гранулиране са с ниска
производителност, в следствие на периодичния принцип на
действие и висок разход на енергия, поради което не са
намерили масово приложение.

Целта на настоящото изследване е да се класифицират
изтласкващите машини за гранулиране, работещи по метода на
пресоване и да се определят тези, които работят с минимален
специфичен разход на енергия.

Зъбни изтласкващи машини
При зъбните изтласкващи машини материалът се пресова
през канали, намиращи се в основата между зъбите на две
зацепени зъбни колела (фиг. 2). Основните работни органи са:
захранващ бункер, двойка кухи зъбни колела, в които са
разположени каналите и изходящ улей.
Принципът на работа е следният: материалът постъпва от
захранващия бункер в пресоващата двойка зацепени зъбни
колела, въртящи се противоположно, където се нагнетява от
зъбите в каналите, разположени в междузъбията. Оформените
гранули, които се събират във вътрешното пространство на
зъбните колела се отвеждат осово в изходящия улей.

Резултати и анализ
Изтласкващите машини за гранулиране са получили
широко разпространение през последнте години. Те биват
бутални, зъбни, шнекови и ролкови.
Бутални изтласкващи машини
Буталните изтласкващи машини пресоват материала
посредством бутало, което нагнетява материала през каналите
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ролки. При машините с активни ролки електродвигател
задвижва ролките, а те от своя страна въртят допряната до тях
матрица. При машините с пасивни ролки матрицата получава
задвижване от електродвигател и задвижва ролките, които се
допират до нея. В зависимост от вида на матрицата те биват с
плоска или пръстеновидна матрица [18].
Ролкови изтласкващи машини с плоска матрица
Ролковите машини с плоска матрица биват с цилиндрични
или с конусни пресоващи ролки [5,6]. Основните работни
органи са: захранващ бункер, матрица, пресоващи ролки
(обикновено две, три или повече), задвижващ вал и нож за
отрязване на гранулите (фиг. 4).

Фиг. 2 Схема на зъбна изтласкваща машина

Независимо от простата конструкция тези гранулиращи
машини не са намерили приложение в практиката поради
ниската производителност, големия разход на енергия и
голямото износване на работните органи [12].
Шнекови изтласкващи машини
Шнековите изтласкващи машини пресоват материала
посредством шнек (фиг. 3). В зависимост от броя на шнековете
тези машини биват: едношнекови и многошнекови. Основните
работни органи са: захранващ бункер, шнек, пресоваща камера,
матрица и отрязващ нож.

Фиг. 4. Гранулираща машина с плоска матрица
от "California Pellet Mill" USA

Принципът на работа на ролковите изтласкващи машини с
плоска матрица е следният: материалът постъпва от бункера и
запълва гранулиращата камера, в която се въртят матрицата
посредством задвижващия вал и пресоващите ролки
посредством допира си с матрицата. Ролките нагнетяват
материала в каналите на матрицата и го пресоват. Оформените
гранули се отрязват от ножа на изхода на каналите.
Основният недостатък на ролковите машини с плоска
матрица и цилиндрични ролки е разликата на периферните
скорости по цялата ширина на матрицата в следствие, на което
се получават гранули с различно качество.
Гранулите, които се образуват по периферията на матрицата
имат доста по-малка плътност, по-крехки са и се оронват повече
от тези, които се формират във вътрешната част на матрицата.
Освен това се наблюдава интензивно износване и загряване на
матрицата и ролките.
В някои конструкции този недостатък е избегнат с
въвеждането на конусни пресоващи ролки, при които
периферните скорости по цялата дължина на ролката са
еднакви. Но това пък води до неравномерно захващане на
материала от зъбите на ролката по цялата дължина. От там се
намалява производителността на машината.
При производството на гранули с плоска матрица
материалът, намиращ се в излишък в гранулиращата камера, не
се насочва веднага към отворите на матрицата, а се подлага на
многократен натиск от преминаване на ролката. В резултат на
това той се надробява прекомерно и се образува голямо
количество прах, който влошава условията за работа на
оператора. Прекаленото наситняване на материала води и до
допълнителен разход на енергия.

Фиг. 3. Схема на шнекова изтласкваща машина

Действието на машината е следното: материалът се
транспортира от бункера чрез шнека и се изтласква в
пресоващата камера. Там се уплътнява предварително и след
това се пресова през каналите на матрицата. Ножът нарязва
гранулите на зададената дължина.
Многошнековите машини за гранулиране биват: с паралелно
разположени работни органи или със застъпващи се работни
органи [13]. Машините с паралелно разположени работни
органи се изпълняват с два, три и повече шнека, монтирани в
самостоятелни цилиндри с общ бункер. Машините със
застъпващи се шнекове се състоят от два или повече шнека,
чиито витки влизат една в друга и са поставени в общ цилиндър
с овална форма. За този тип машини е характерно, че при тях
материалът интензивно се размесва [17].
Един от съществените недостатъци на шнековите машини е,
увеличеното триене между работните органи и материала. Това
води до нарастване на разхода на енергия за работата на
машината при сравнително ниска производителност [2,8].
Шнековите машини осигуряват непрекъснат работен процес, но
те имат голяма металоемкост и ниска износоустойчивост.

Ролкови изтласкващи машини с пръстеновидна матрица
Ролковите изтласкващи машини с пръстеновидна матрица
биват: с вертикална или с хоризонтална матрица (фиг. 5).
Ролковите машини с вертикална пръстеновидна матрица са
намерили най-масово приложение в практиката. Характерното
за тях е, че матрицата е оформена като пръстен в който са
разположени радиално пресоващите канали. Пресоващите
ролки се допират и въртят по вътрешната стена на матрицата.

Ролкови изтласкващи машини
Ролковите изтласкващи машини са най-разпространени през
последните години. Те биват: с активни и пасивни пресоващи
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Таблица 1: Сравнително изследване на изтласкващите гранулиращи
машини: с вертикална пръстеновидна матрица и с плоска матрица от
"California Pellet Mill" USA

Параметри
Машина за
гранулиране с вертиална
пръстеновидна матрица

Регулиране на дължината на гранулите
Без прекъсване на
процеса. Променя се лесно, с
външни ножове

3000 – 3500

3000 – 3500

Време за смяна на ролките

250

Максимум 2 часа на 2
ролки (възможна е смяна
само на 1 ролка)

25

Срок на служба на матрицата, часа
2500 – 3500

Зенкероване на отворите на матрицата
Не се извършва

На всеки 300 часа

Максимум – 3 часа без
смяна на ролките

Неравномерно, поради
различната периферна
скорост на ролките

Около 1000 часа
Около 1500 часа
(за 2 ролки)
(за 4-5 ролки)
Регулиране на ролките

Сменя се при
износването на матрицата –
за 15 мин.

Хидравлично, с помощта
на контролер

Невъзможен

Удобство при почистването на матрицата вследствие
претоварване
Отваряне на капака,
почистване – 15 мин.

Сваляне на капака,
обръщане на ролките,
почистване. Около 2 часа

Необходимо място за ремонт и смяна
Необходими са 2-3 m
пред машината с помоща на
подемник, вграден в
машината
2

Чувствителност на работните органи при попадане на
метални предмети или камъни
При срязване на щифт –
смяна за по-малко от
1 час

Сваляне на капака и
ролките, смяна на
повредените работни органи.
Минимум 4 часа

2

Разположени са по радиуса
на матрицата. Различна
периферна скорост на
ролките по повърхността на
матрицата. Неравномерно
износване

3730 cm2

4800 cm2

Възможност за въстановяване на матрицата
Възможно, до 30% от
ресурса на матрицата

Висока скорост при
въртенето на ролките

Няма данни

И при този вид гранулиращи машини задвижващият вал
може да задвижва или матрицата, или ролките. Действието на
ролковата машината за гранулиране е следното: материалът
постъпва в гранулиращата камера чрез захранващ шнек и се
нагнетява посредством пресоваща ролка през каналите на
матрицата [1,3,15].
Поради характера на пресоване, машините за гранулиране с
пръстеновидни матрици в по-малка степен наситняват
изходната суровина. Това способствува за получаване на по-

Чувствителност към измененията на параметрите на
входния материал
Големи возможности за
корекции от оператора при
различни свойства на
материала

4–5
Работна площ на матрицата

Работа на машината при стартиране без материал
Нечувствителна

Необходимост от
вертикално пространство
над машината и голямо
пространство за
демонтиране на капака на
машината, ролковия блок и
матрицата. Обезателно
наличие на телфер или кран

Брой на ролките, бр.

Условия на работа на ролките
Разположени са
успоредно с матрицата.
Леко допиране до
матрицата

Необходимо наличие на
специално приспособление –
кран или телфер. Наличие от
набор от подложки за
компенсация на
износването. Около 1 ден

Време за смяна на възела за
регулиране на притискането
Износването на
Притискане по
бронзовите втулки (ниска
хидравличен начин.
цена на втулките)
Чувствителен към
износване. Замяна 1-2 пъти в
годината. Висока стойност

Визуален преглед на каналите на матрицата
Спиране, отваряне на
капака – 5 мин.

Минимум 8 часа с
всичките горепосочени
операции

Време за смяна на възела на закрепването на матрицата

Срок на служба на ролките

Ръчно и автоматично
(Lineator)

Минимум 4-6 часа. Сваляне
на капака, разединяване на
хидравличната система,
разглобяване на ролковия
блок, смяна на ролките.
(Общо тегло на частите –
около 2 t)

Време за смяна на матрицата

Качеството на гранулите
Постоянно

Затруднено поради това,
че ножовете са разположени
под матрицата

Производителност, kg/h

Машина за
гранулиране с плоска
матрица

Мощност, kW

500 - 2500

ISSN 1310-3946

Голяма чувствителност при
изменение на влажността и
размера на частиците.
При големи отклонения –
заклинване на матрицата
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качествени гранули, тъй като те си запазват формата основно
поради силите на механичното сцепление.
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резултат на това те се загряват и износват интензивно, а
произведените гранули са с различна здравина.
6. Ролковите изтласкващи машини с вертикална
пръстеновидна матрица работят с по-нисък разход на енергия,
получават се гранули с еднаква здравина, работните елементи
имат по-голяма дълготрайност. Подмяната на матрицата и
регулирането на хлабината между матрицата и ролките се
извършва бързо и лесно при производството на гранули от
различни материали и с различни размери.
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Фиг. 5. Гранулираща машина с вертикална пръстеновидна
матрица от "California Pellet Mill" USA

Ролковите
изтласкващи
машини
с
хоризонтална
пръстеновидна матрица не се използват масово в практиката
поради неравномерното подаване на материала по цялата
ширина на матрицата. Материалът, постъпващ в камерата за
пресоване пада към долната част на матрицата при което в
горната й част отворите се запълват и пресоват по-бавно. Това
води до намаляване на производителността, а от там и на
специфичния разход на енергия.
При излизането от матрицата гранулите се отрязват на
съответната дължина от нож, вграден в изходната част на
камерата. Дължината на гранулите се регулира чрез
преместване на ножа [14].
В Таблица 1 е показано сравнително изследване на
ролковите изтласкващи машини с плоска матрица и с
вертикална пръстеновидна матрица, произведени от "California
Pellet Mill" USA [16].
От изследването се вижда, че при сравнително близки
показатели за производителност, необходима мощност и други,
ролковите машини с вертикална пръстеновидна матрица имат
повече предимства в сравнение с машините с плоска матрица.
По-важните им предимства са следните:
 работят с по-нисък разход на енергия;
 получават се гранули с еднаква здравина;
 матрицата и ролките имат по-голяма дълготрайност
поради намаленото триене по време на работа;
 смяната на матрицата и регулирането на хлабината
между матрицата и ролката се извършва бързо и лесно.

Заключение

1. Ефективността на процеса торене се повишава чрез
използване на гранулирани органични отпадъци.
2. Направен е обстоен преглед на изтласкващите машини за
гранулиране, работещи по метода на пресоване. По принципа
на работата машините за гранулиране са класифицирани на:
бутални, зъбни, шнекови и ролкови.
3. Буталните, зъбните и шнековите машини за гранулиране
имат сравнително висок разход на енергия, голяма
металоемкост и ниска износоустойчивост. Те намират
приложение във фуражопроизводството, фармацевтиката и
хранителната промишленост.
4. Ролковите изтласкващи машини са намерили широко
приложение в практиката поради относително простата си
конструкция и възможността за бързо настройване на
машините за различни материали и размери на гранулите.
5. При ролковите изтласкващи машини с плоска матрица и
цилиндрични притискащи ролки, поради различните
периферни скорости по повърхнината на матрицата, процесът
протича с повишено триене между работните елементи. В
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