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Анотація -  в статті викладено матеріали щодо визначення 
залежності продуктивності двошнекового живильника від швид
кості обертання шнеків та щільності сировини, що подається до 
бункера живильника.
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Постановка проблеми. Ущільнення кормів рослинного похо
дження являють собою важливе питання при їх подальшому зберіган
ні. Виходячи з цього, для покращення транспортування та раціональ
ного зберігання рослинної сировини виникає необхідність застосуван
ня механічних засобів, котрі б здійснювали необхідне ущільнення та 
внесення консервантів в рослинну сировину. Проте зберігання ущіль
неної сировини бажано без доступу повітря.

Аналіз останніх досліджень. У відповідності до існуючих вимог 
щодо кормів для тваринництва довжина часток для курчат у віці 1-7 
днів не повинна перевищувати 1-2 мм, 7-30 днів -2,2 мм, більш ніж ЗО 
днів -  ЗО мм, для дорослих птахів -  4-6 мм, для поросят -  від'ємишів -  
8 мм, молодняк свиней віком більш ніж 4 місяці — 10 мм, для овець та 
телят - 5 -  7 мм, для великої рогатої худоби -  14-20  мм. Щодо брике
тів, то для великої рогатої худоби їх розміри повинні складати 3 0 -6 5  
мм, а для брикетів прямокутної форми 60x50 мм. Щільність таких 
брикетів та гранул, які призначені для закладання або для подальшої 
переробки на зберігання строком понад два місяця встановлена у ме
жах 700-1200 кг/м3. Також важливим показником якості ущільнених 
брикетів та гранул є їх крихкість, яка повинна складати не більше 12 
та 15%. [1]

При отриманні брикетів із стеблових матеріалів дія сил молеку
лярного тяжіння при крупному подрібненні виявляється незначно. 
Кормова маса утримується в брикеті за рахунок сил механічного зчеп-
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лення як наслідок сплетіння часток. В роботах професора В.І. Оеоіюим 
[2] підкреслено, що при брикетуванні стеблової маси із довжиною чи 
сток менше діаметра камери
(/ < <і), брикети менш міцні, ніж у випадку / > б. Міцність брикеті и ш 
лежить від тривалості релаксації у зоні навантажень. У бобових, ми 
приклад, період релаксації менше (23 с.), ніж у злакових (27 е.), пін 
пояснює причину кращого брикетування бобових трав. При нагрінніші 
маси, що брикетується до 70 -  80 °С, період релаксації зменшуй іди 
удвічі.

При ущільненні сумішей із компонентів, що погано пресую І І.і Н 
(овес, ячмінь, кукурудза) для надання гранулам та брикетам псоочім 
ної міцності додають жир, в’яжучі речовини (ВР), наприклад бет »ми 
ти, м’який фосфат, та каолін, до 24 кг/т. Застосування різноманітив 
ВР дозволяє отримати міцні брикети з меншою щільністю (500 (*пп 
кг/м3), що дозволяє згодовувати їх тваринам безпосередньо без доти 
кової підготовки.

Постановка завдання. Для достатнього ущільнення росмімшіиі 
сировини шнековими пристроями необхідно виключити можлива 11 

обертання сировини разом із шнеком, за для цього доцільно впкорів 
товувати два шнеки правої та лівої навивки з протилежним напрямком 
обертання. Для виявлення ступеню ущільнення необхідно ВИЯВИ І II 111 
лежність продуктивності від швидкості обертання шнеків та щільнів 11 
рослинної сировини, що подається до живильника.

Основна частина. Визначення залежності продуктивності від 
параметрів двошнекового живильника включають до себе визначеним 
таких параметрів як продуктивність, потужність та енергоємність.

Продуктивність шнекового пристрою (т/год) зі сполошними ви 
тками [3] складає:

= 47,1(02 -  <12)3т|;р, (І)

де: О -  зовнішній діаметр шнеку, м; 
сі -  діаметр валу шнека, м;
8 -  крок витків шнеку, м; Б = (0,8... 1,0)0; 
п -  швидкість обертання шнеку, об/хв..;
\р - коефіцієнт заповнення міжвиткового простору (д/ = 0,3...0.К), 
р - щільність матеріалу, т/м3.

Різниця між зовнішнім діаметром шнеку та внутрішнім діаметр«їм 
кожуху 5 = 5...8 мм.

Враховуючи використання живильника з двома шнеками (рис, 1) 
та того факту, що вони мають праву та ліву навивку з протилежним
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напрямком обертання і їх витки заходять одне за одне -  необхідно 
дещо відкоригувати залежність (1).

Після перетворення залежності (1), отримаємо залежність у ви
гляді:

(2)

дет Ь — хорда, заснована перетинанням шнеків, м, 
Я -  радіус шнека, м;
В -  відцентрова відстань між шнеками, м;

5 Рис.1. Загальний вигляд експериментальної установки
двошнекового живильника

Враховуючи той факт, що дослідження проводились на існуючому 
дослідному зразку, при фіксованих діаметрах гвинтів та міжгвинтової 
відстані, були отримані дані, які дали змогу на даний момент експе
риментально оцінити залежність продуктивності лише від швидкості 
обертання та щільності сировини, яка подається до бункера живиль
ника. Графічно залежність наведена на рис. 2.

Інтерпретована математична модель залежності продуктивності 
від кількості обертів шнеків та щільності рослинної сировини, що за- 
вантажується до бункеру, виглядать:

р  = о,6491 р - 0, ОООбп- 1,2981 р2 + 0,0418рп + 2,475 10'18п2 - 0,0682. (3)



180

Рис. 2. Залежність продуктивності від густини сировини та 
кількості обертів шнеків.

Висновки За вище наведеними даними можна відзначити сутп 
т ш ‘ рослинної сировини, що „„дасться до б Х "  

живильника, іншими словами продуктивність буде зростати до певних

Г и акн 1 Т О Г " “ “ ШЫШШ СИР° ШШ- "»«о™ « ДО бУикс”
„“ н аїсть  Зроо™»» -н д л о с т і „бер™™ не значно * ..... ...
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Summary

In a paper materials are expounded in relation to determination 
of dependence of the twin-screw feeder productivity on screw rotation 
speed and the closeness of raw material put to a bunker of the feeder.


