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Постановка питання. Проблемним є питання застосування 

технологій і технічних засобів механізації приготування і роздавання 

кормів на тваринницьких фермах. Ці процеси займають основну частку 

витрат праці (до 40 % в загальному балансі витрат) [1]. 

Короткий огляд стану досліджень. Поєднання двох або кількох 

операцій в одному технічному засобі дозволяє знизити енергоємність і 

металоємність процесу приготування і роздавання повнораціонних 

кормових сумішей, а також скоротити кількість навантажувально-

розвантажувальних і транспортних робіт. 

Створення кормороздавачів-змішувачів (міксерів) для ферм ВРХ у 

світовій практиці велось в трьох напрямах: роздавачі лопатевого, 

горизонтального та вертикального типу змішування. 

Вертикальне змішування при умові дотримання усіх висунутих до 

нього вимог на сьогодні є найбільш досконалим. Вертикальні міксери-
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роздавачі дозволяють одержати більш гомогенну кормову масу. Вони 

схильні до незначного зношування різальних робочих органів, а затрати 

палива порівняно менші [2-5]. 

Нами були проведені аналітичні дослідження для визначення 

залежності кута нахилу витка в залежності від частоти обертання 

змішувального шнека. 

Виклад основного матеріалу. В якості гіпотези було прийнято, що 

нахил утворюючої витка змішувального шнека щодо горизонталі 

дозволить інтенсифікувати процес сходу кормової маси з витків шнека. 

Розрахунок проводився на прикладі частки, розташованої на витку 

шнека. Граничним умовою процесу очищення шнека приймався момент 

початку руху частки, коли її швидкість V=0 і дотримується рівновага сил, 

що намагаються зрушити частку, і сил, що утримують її на поверхні витка 

шнека. Прикладемо до частки сили, які діють на неї і розглянемо її 

рівновагу в Декартовій системі координат (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – До визначення умов самоочищення шнека 

 

На частку діють наступні сили: сила тяжіння, відцентрова сила та 

сила тертя. Для знаходження реакції опори N розглянемо діючі сили в 

системі координат, утвореній векторами сили опори і тертя. Вісь Х 

співпадає з силою тертя Fт, вісь Yз силою реакції опори N. 

Спочатку розглянемо вектори діючих сил на вісь Y і знайдемо силу 

реакції опори N: 
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де  R – відстань від частки до осі обертання шнека, м; 

ω – кутова швидкість обертання шнека, с
-1

; 

α – кут підйому гвинтової лінії, град.; 

θ – кут нахилу утворюючої витка шнека до горизонталі, град.; 

g – прискорення вільного падіння, м/с
2
. 

Розглянемо вектори діючих сил на вісь Х: 

.0sincossinsin   цт FmgF  (2) 

Після відповідних перетворень остаточно отримали: 

.
2

2
22
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  (3) 

Отже, кут нахилу утворюючої витка шнека до горизонталі буде 

залежати від співвідношення коефіцієнта тертя кормової суміші по витку 

шнека, кроку навивки шнека і кутової швидкості обертання шнека. При 

виконанні умов формули (3) турбошнек міксера буде самоочищуватись 

при мінімально допустимих оборотах. Важливим елементом 

технологічного процесу роздавання кормів тваринам є дотримання заданої 

норми їх видачі. Одним із способів забезпечення дозованої видачі кормів 

можна вважати правильний вибір площі вивантажувального вікна, яка буде 

залежати відкоефіцієнта тертя та щільності кормової суміші, довжини 

фронту годівлі, робочої швидкості руху міксера і кутової швидкості 

обертання шнека. 

Висновки. Отримані аналітичним шляхом розрахунки дозволять 

оптимізувати конструктивні параметри міксера-роздавача кормів з 

вертикальним бункером. 
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