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Szőlőfeltáró berendezések

Zúzóhengerek kialakítása

Rovátkolt acélhengeres

Idomhenger (gumi)

Zúzóhengerek kialakítása A	zúzóelemek működése
Behúzási szög ϕ

Dörzsölési út hossza (B-A) s

Bogyóátmérő d

Zúzóhenger átmérője D,	D1

Fajlagos áteresztőképesség Af

Zúzóelemek fordulatszáma n

Zúzóelemek működési hossza l

Af =	0,48	– 0,71	kg/100mm
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Zúzó-bogyózógépek Bogyozó motolla

Bogyozó motolla Bogyozókosár
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Bogyozókosár Bogyozó motolla

Bogyozó feldolgozó képessége

ahol, jele m.e.
Bogyozómotolla átmérője D [m]

B.motolla lapátozásásnak menetemelkedése h [m]

Motolla fordulatszáma n [1/s]

Anyag sűrűsége ρ [kg/m3]

Töltési tényező Ψ 0,5-0,8

A	lüktetéses adagolás és a	részleges visszaáramlási mutató φ 0,6-0,8

Munkaminőségi mutatók

• Bogyófoszlány-tömegszázalék
• veszteség 1-2%

• Kocsánymust
• 20	l/100	kg
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Euroselect bogyózógép Euroselect bogyózógép
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Euroselect video Cefreszivattyúk

Dugattyús cefreszivattyú Dugattyús	szivattyú	működése
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Csigás cefreszivattyú

• Zavarmentesen csak bogyózott
cefrét szállítanak

• Lüktetésmentes cefretovábbítás
• Folyadék nélkül,	szárazon

károsodás nélkül nem
üzemeltethetők

Szállítóképesség szabályozása:
• Elektromos úton:	villanyomotor
• Mechanikus úton:	variátor,	seb.v.

Centrifugális
cefreszivattyú

Folyadékáram folytonossága
Megfelelő áramlási sebesség

n=	1440	1/min
Qm=	250	m3/h	kb	(30-80	t/h)
h	=	10	m	esetén

Segédanyag adagolók

• Kén dioxid
• Különböző enzimek
• Fajélesztők
• Stb.

• Folyadék
• Viszkózus anyag
• Gáz beoldása

Kén-dioxidgáz adagoló berendezés
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Rotaméter Adagolószivattyúk
• Térfogat kiszorítás elvén működő
• Szabályozható teljesítőképességű
• Adagolt oldat,	szuszpenzió mennyisége a	működési ütemek számával

lineárisan változik
• Az ellenyomás mértékétől független

Főbb szerkezeti részei:
• Kiszorító elem
• Szabályzó szerkezet

Szállítóképessége:
• 0,1	ml/h	– akár 50	m3/h
• akár 1200	bar
• Pontosság +/- 0,5	%

Membránszivattyúk

Anyaga:
• Gumi
• Bőr
• Acél
• Bronz

Hidr.	membránszivattyúk

• 0-360	l/h	
• Fokozatmentes
• pontos
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Nóniusz skála Elektromágneses membránszivattyú

Dugattyús adagoló szivattyú Injektorok
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Mennyi egy kéthengeres, 0,7 fajlagos áteresztőképességű zúzógép által
óránként feldolgozott szőlő tömege, ha a hengerek működési hossza 600
mm, fordulata 2,5 1/s?

Af =	0,7	kg/100mm
l	=	600mm
n	=	2,5	1	/sec
--------------------
Qm =	?

Mennyi egy négyhengeres zúzógép óránkénti feldolgozóképessége, ha
egy hengerpár fajlagos áteresztőképessége 0,5 kg/dm, a hengerek
működési hossza 800 mm, fordulata 60 1/min?

Af =	0,5	kg/dm
l	=	800mm
n	=	60	1/min	=	1	1/sec
--------------------
Qm =	?

Mennyi egy horizontális bogyózógép teljesítőképessége, ha a motolla
átmérője 500 mm, menetemelkedés 250 mm, a motolla fordulatszáma
0,5 1/s a szőlő térfogattömege 650 kg/m3 a töltési együttható 0,7, a
visszaáramlási mutató értéke 0,6?

D =	500	mm	=	0,5	m
h =	250	mm	=	0,25	m
n	=	0,5	1	/sec
ρ =	650	kg/m3

Ψ =	0,7
φ =	0,6
--------------------
Qm =	?
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Mennyivel kell változtani az előző példában szereplő bogyózógép
fordulatszámát, hogy a teljesítménye 20%-al növekedjen?

D =	500	mm	=	0,5	m
h =	250	mm	=	0,25	m
n	=	0,5	1	/sec
ρ =	650	kg/m3

Ψ =	0,7
φ =	0,6
--------------------
Qm =	24.109	kg/h
n2=	?


