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УДК 631.3:636

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ 
ЗМІШУВАННЯ КОМБІКОРМУ З ЖИРОМІСТКОЮ 

ДОБАВКОЮ В ГВИНТОВОМУ ЗМІШУВАЧІ

К.М. Деркач, аспірант
Тернопільський національний технічний університет імені Iвана Пулюя

Визначено оптимальні параметри гвинтового змішувача неперерв-
ної дії установки для введення рідкої жиромісткої добавки в розсипний 
комбікорм. Частота обертання робочого органа гвинтового змішувача 
знаходиться в межах 375…400 об/хв. Довжина змішувальної частини 
робочого органа дорівнює 20Т. Крок Т спіралі дорівнює 55 мм.

Ключові слова: гвинтовий змішувач, коефіцієнт неоднорідності
суміші, однорідність змішування, комбікорм, жиромістка добавка,
частота обертання.

Постановка проблеми. Найкраще засвоєння комбікорму 
сільськогосподарськими тваринами відбувається при рівно-
мірному розподілі всіх його компонентів у суміші. В годівлі 
сільськогосподарських тварин широко використовуються рос-
линні жири та застосовуються відходи масложирової промис-
ловості [7, 12]. Для введення рідких компонентів у комбікорми 
використовуються наступні основні способи: у нерозмолотий 
продукт безпосередньо в дробарці; у готовий комбікорм пе-
ред гранулюванням; на гарячі гранули; у готовий розсипний 
комбікорм [1]. Останнім часом поширеним є введення рідких 
кормових добавок безпосередньо у готовий розсипний комбі-
корм [7, 10]. Змішуюче обладнання більшості кормоцехів, що 
використовується для введення рідких добавок у комбікорми, є 
метало- та енергоємним і у багатьох випадках не забезпечує на-
лежну якість сумішей. У зв'язку з цим розробка установки для 
введення рідкої кормової добавки у комбікорм є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У даний час 
вимоги до однорідності комбікормів для поросят складають 
95%, дорослим свиням рекомендується згодовувати корми, 
однорідність яких не нижче 90% [4, 6].

Обладнання для введення рідкої кормової добавки в 
комбікорм компонується в агрегатну установку. Основним 
елементом агрегатної установки для приготування суміші
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комбікорму з рідкою кормовою добавкою є змішувач [1]. Гвин-
тові змішувачі неперервної дії відрізняються незначними га-
баритними розмірами, простотою конструкції, герметичністю 
та надійністю в роботі [1, 9].

Мета роботи – визначити частоту обертання робочого ор-
гана та довжину змішувальної частини робочого органа гвин-
тового змішувача експериментальної установки для введення 
рідкої жиромісткою добавки в комбікорм для отримання сумі-
ші, коефіцієнт неоднорідності якої не більше 5%.

Матеріали і методи досліджень. Основними змінними 
факторами було вибрано частоту обертання n та довжину L 
змішувальної частини робочого органа гвинтового змішувача 
експериментальної установки, що складалася з пневматич-
ного розпилювача рідкої жиромісткої добавки, гвинтового 
змішувача неперервної дії, повітровода і компресора. Інші 
фактори в процесі дослідів не змінювалися: коефіцієнт за-
вантаження робочого органа Кз=0,4, крок спіралі та діаметр 
робочого органа, відповідно, Т=55 мм, D=65 мм. Частоту обер-
тання робочого органа гвинтового змішувача змінювали за 
допомогою зміни передаточного числа ланцюгової передачі в 
приводі змішувача. Відбір точкових проб здійснювався згідно 
[5], що передбачає відбір їх при вивантаженні шляхом пере-
січення падаючого потоку. Проби відбиралася по довжині та 
у вивантажувальному рукаві гвинтового змішувача. Кількість 
проб та їх вагу визначали за рекомендаціями, наведеними 
в працях [9, 11]. Для визначення концентрації контрольно-
го компонента використовувалися набір штампованих сит з 
діаметром отворів 1, 2, 3 і 5 мм; ваги лабораторні ВЛР-1000 
3-го класу точності з межею зважування 1000 г, ціною ділення 
шкали 10 мг, точністю вимірювання 10 мг за ГОСТ 24104-88. 
Однорідність змішування визначали за вмістом контрольного 
компоненту, суміш умовно поділяли на дві складові: до першої 
відносили контрольний компонент, а до другої - сукупність ін-
ших компонентів [2, 8]. Однорідність змішування розсипного 
комбікорму з рідкою жиромісткою добавкою оцінювали згідно 
розробленого автором методу, описаному раніше [3]. В якості 
контрольних компонентів вибрано немелене зерно пшениці та 

http://visnyk.mnau.edu.ua/



201Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2013. – Вип. 1

модельну рідку жиромістку добавку у кількостях 1% від загаль-
ної маси суміші. Дослідження здійснювалися з використанням 
стандартного розсипного повнораціонного комбікорму для 
відлучених поросят віком від 2 до 4 місяців, виготовленого за 
рецептом ПК 51-6-89. В якості модельних забарвлених рідких 
жиромістких добавок застосовували 5% олійний розчин кармі-
ну. Для приготування 5% олійного розчину карміну викорис-
товували рафіновану дезодоровану виморожену соняшникову 
олію «Олейна класична» марки «П» виробництва ЗАТ «Дніпро-
петровський олійноекстракційний завод» (Україна), натураль-
ний харчовий барвник кармін марки «ЕКОТОН Кармін 0040» 
виробництва компанії «ЕКО РЕСУРС» (Росія). Приготування 
5% олійного розчину карміну для отримання модельних проб 
виконували шляхом ретельного змішування скляною па-
личкою у хімічних стаканах при кімнатній температурі від-
повідних кількостей олії з карміном. Для змішування олії з 
карміном використовували стакани хімічні В-1-25, В-1-50,
В-1-250, В-1-400 В-1-600 за ГОСТ 25336-82; паличку скляну за 
ГОСТ 25336-82. За допомогою програми Curve Expert 1.3 (при 
виборі поліноміальної регресії за умовчанням ступінь полінома 
дорівнював 4) будували залежності коефіцієнта неодноріднос-
ті суміші комбікорму з рідкою жиромісткою добавкою від час-
тоти обертання робочого органу гвинтового змішувача.

Результати досліджень. Результати експериментальних 
досліджень зміни коефіцієнта неоднорідності суміші в залеж-
ності від частоти обертання робочого органа змішувача у ви-
гляді графічних залежностей наведено на рис. 1 і рис. 2. За 
допомогою отриманих залежностей (рис. 1, 2) визначено, що 
оптимальна частота обертання робочого органа гвинтового 
змішувача знаходиться в межах 375…400 об/хв.

Оптимальна довжина L змішувальної частини робочого 
органа гвинтового змішувача склала 20T.

Висновки. Визначено оптимальні значення конструктивно-
технологічних параметрів гвинтового змішувача, що входить 
до складу експериментальної установки для введення рідкої 
жиромісткої добавки в розсипний комбікорм: частота обер-
тання n робочого органа гвинтового змішувача знаходиться
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в межах 375…400 об/хв, довжина L змішувальної частини робо-
чого органа гвинтового змішувача дорівнює 20T. Коефіцієнт не-
однорідності v отриманих сумішей знаходиться в межах 4…5%.

Рис.1. Залежність коефіцієнта неоднорідності суміші комбікорму з рідкою 
жиромісткою добавкою від частоти обертання робочого органа гвинтового 

змішувача (контрольний компонент – немелене зерно пшениці)

Рис.2. Залежність коефіцієнта неоднорідності суміші комбікорму з рідкою 
жиромісткою добавкою від частоти обертання робочого органа гвинтового 

змішувача (контрольний компонент – рідка жиромістка добавка)
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Перспективи подальших досліджень. Подальші дослі-
дження спрямовані на продовження визначення оптимальних 
параметрів експериментальної установки для введення рідкої 
жиромісткої добавки у розсипний комбікорм.
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действия установки для ввода жидкой жиросодержащей добавки в рассыпной 
комбикорм. Частота вращения рабочего органа винтового смесителя находится 
в пределах 375…400 об/мин. Длина смесительной части рабочего органа равна 
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The optimum parameters of the spiral mixer of continuous action of the 
plant for adding of liquid addition with fat in the loose mixed fodder are certain. 
Frequency of rotation of the working organ of the spiral mixer is within the limits of 
375…400 r/min. Length of mixer part of the working organ is equal to 20T. The step 
T of the spiral is equal to 55 mm.
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