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УДК 631. 363.2 

 

РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ПРЕСА-ГРАНУЛЯТОРА ДЛЯ 

ПЕРЕРОБКИ ПТАШИНОГО ПОСЛІДУ 

 

Болтянська Н.І.1, Комар А.С.2 
1канд. техн. наук, доцент, Таврійський державний агротехнологіч-

ний університет ім. Д. Моторного, м. Мелітополь,  

nataliia.boltianska@tsatu.edu.ua;  
2інженер, Таврійський державний агротехнологічний університет 

ім. Д. Моторного, м. Мелітополь,  artem.komar@tsatu.edu.ua 

 

Анотація: в статті проаналізовано існуючі конструкції пресів-гра-

нуляторів та визначено напрямки розробки конструкції преса-грануля-

тора для переробки пташиного посліду.  

Ключові слова: прес-гранулятор, конструкція, гранулювання, пе-

реваги, недоліки. 

Постановка проблеми: В агропромисловому комплексі в даний 

час активно розробляються нові промислові напрямки, де застосову-

ються технології брикетування та гранулювання подрібнених матеріа-

лів. Фахівцями обґрунтована можливість гранулювання більше 5000 рі-

зних видів сировини [1, с.23]. 

Нові умови формування економічних відносин в аграрному сек-

торі та розвиток невеликих фермерських господарств спонукають до 

розробки та впровадження у виробництво малогабаритних енергооща-

дних засобів механізації, які мають високу експлуатаційну надійність 

[2-4]. Прес-гранулятори широко використовуються аграріями як ін-

струмент для підготовки кормів та переробки відходів сільського гос-

подарства. Основна сфера застосування – виробництво комбінованих 

гранульованих кормів [1, с.24]. Тварини, птахи і риби добре поїдають 

гранульовані корми і швидше набирають вагу, ніж при звичайній сис-

темі харчування. За рахунок збалансованості раціону кожна гранула мі-

стить весь набір поживних речовин, вітамінів і домішок, передбачених 
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і закладених в бункер гранулятора. Точний контроль пропорцій інгре-

дієнтів дозволяє забезпечити максимально збалансований раціон, під-

вищити ефективність відгодівлі і здешевити споживання комбікормів 

на одиницю приросту маси [5, с.248]. З використанням гранулятора аг-

рарії отримують можливість ефективно використовувати виробничі 

відходи шляхом їх переробки на пресоване біодобриво та паливні гра-

нули (пелети). Гранулювання тирси, сіна, соломи, лушпиння та інших 

відходів дозволяє економити на паливі та підвищити рентабельність ро-

боти підприємства в цілому [1, с.23]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій: Дослідженням ро-

боти шестеренних пресів-грануляторів присвячені наукові праці Ю.А. 

Сімакіна, В. І. Щербини, А.Ф. Зоріна, С.А. Белоконова, Е.А. Ладигіна 

та інших дослідників [6-8]. За їхніми даними істотний інтерес і перспе-

ктивність представляють шестеренні гранулятора кормів. Проте, незва-

жаючи на накопичений практичний досвід, завдання щодо створення 

конкурентоспроможних конструкцій грануляторів для переробки біо-

маси на пресоване біодобриво та паливні гранули ще не розв’язане та 

потребує подальшого дослідження.  

Вальцьові преси прокатного типу вивчались Горячкіним В.П., Ла-

зебним А.Ф., Майковським І.А., Ніколаевим Д.І. в основному для ущі-

льнення брикетів з сіно-солом’яних матеріалів. Процеси пресування 

ударним способом досліджувались в роботах Задоріна Г.І. Ефектив-

ність вібраційного прикладання навантаження при пресуванні доведена 

Васильєвим Г.К. та Киженцевим. Шестеренні гранулятори виділені в 

окрему класифікацію пресуючих пристроїв в книзі Мельникова С.В., 

одне з найперших досліджень робочого органу з зубчастими колесами 

для брикетування виконано Сімакіним Ю.А. Преси з матрицями набули 

найбільшого розповсюдження, як в Україні так і за її межами. Деякі 

гранулятори такого типу навіть випускались серійно (ОПК-2, ОПК-3). 

Процеси роботи пресів з матрицями досліджували Фарбман Г.Я., Ніко-

лаєв Д.І., Подколзіним Ю.В., Некрашевичем В.Ф. та ін. З 2000 року удо-

сконаленням елементів матричних пресів в Україні займалися Дідух 
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В.Ф., Батраченко О.В., Циганков І.Ю. Однак, на сьогоднішній день, за-

лишається багато питань стосовно основних напрямів пресування зер-

новмісних сумішей у тваринництві, що потребують вирішення [9, с.30]. 

Мета дослідження: проаналізувати існуючі конструкції пресів-

грануляторів та визначити напрямки розробки конструкції преса-гра-

нулятора для переробки пташиного посліду.  

Виклад основного матеріалу. Пресове гранулювання - це енерго-

ємний процес, і актуальність його вдосконалення досить висока. Одним 

з доцільних шляхів вдосконалення процесу пресового гранулювання є 

розробка нових і оптимізація існуючих конструкцій прес-грануляторів 

[10, с.472].  

В Україні щорічно заготовляють мільйони тон грубих та сокови-

тих кормів невеликої щільності. В сучасних умовах способи зберігання 

кормів повинні забезпечувати мінімальні втрати поживних речовин і 

бути оптимальними з економічної точки зору та організації праці. Для 

покращення придатності до транспортування, зниження вартості тран-

спортування, економічного використання складів для зберігання кор-

мів, для більшого збереження поживних речовин в  кормах їх ущільню-

ють. 

Відомі сотні можливих конструкцій і теоретичних схем різного 

виду пресів, грануляторів і брикетувальників. Запатентовано велика кі-

лькість технічних рішень пристроїв для обробки різних матеріалів тис-

ком. Така тенденція зростання вказує не лише на підвищення наукового 

рівня розробок, а й визнання їх пріоритетності на міжнародному рівні. 

Починаючи з 2000-х років зросла кількість запатентованих технічних 

рішень, які ґрунтуються на інноваційних технологіях пресування. Од-

нак до сих пір немає однозначного рішення про найбільш ефективну 

конструктивно-технологічну схему ущільнювача кормів. 

В Україні і за кордоном найбільш поширені вальцьово-матричні 

прес-гранулятори з активною кільцевої матрицею і пасивними пресую-

чими роликами. Однак за останнє двадцятиріччя конструкції таких пре-

суючих механізмів хоча і досягли більш високого технічного рівня, але 

за структурними ознаками змінилися незначно. Шестеренні грануля-



 

 

 

Сучасні тенденції використання технологій та техніки для виробництва продукції АПК 

 

87 
 

Актуальні питання розвитку аграрної науки в Україні 

 

тори виділені окремо, так як вони поєднують безперервний процес пор-

ційного гранулювання матеріалу. Шестеренні гранулятори здійснюють 

переробку великого набору сировини, при цьому у багатьох з них немає 

можливості здійснювати регулювання каналу пресування, через що 

енергоємність у таких пристроїв завищена [9, с.33]. 

У брикетуванні рослинних матеріалів Ю.А. Сімакін першим засто-

сував зубчасті кoлісa. Одночасно з пресуванням зубчасті колеса його 

преса передавали обертальний момент. У дослідженнях Ю.А. Сімакіна 

застосовувалася нова компоновка філь’єр в западинах - строго радіаль-

ний отвір подовжений округлий, що підвищує коефіцієнт живого пере-

тину. Зубчастий вінець пресуючих коліс був стандартним евольвент-

ним, зміщення профілю рейки не передбачалося.  

Одним із суттєвих недоліків в робочому процесі прес-грануляторів 

з кільцевої матрицею є бічне видавлювання пресованого матеріалу (пе-

реміщення матеріалу в напрямку торців робочих органів і його видав-

лювання за межі області контакту), яка зумовлена тим, що контактні 

поверхні матриці і кожного з роликів утворюють незамкнутий клино-

видний простір. Однак в теорії і методиці розрахунку прес-гранулято-

рів з кільцевої матрицею бічне видавлювання не враховується. 

На сьогоднішній день існує велика кількість пресів для отримання 

гранул сухим способом (рис. 1) різних як за своїм призначенням, так і 

за принципом дії робочих органів на матеріал. 
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Рисунок 1 – Класифікація пресів для отримання гранул (по Г.Я. 

Фарбману) [8, с.36]. 

Для брикетування зерно-стеблової маси застосовувались ОПК-2,0, 

ОПК-3,0У; ПГБ-1,5/3; БПС-2; Б-8230 та інші агрегати. Для виробниц-

тва кормових гранул найбільшого поширення набули гранулятори для 

приготування вітамінізованих кормів ОГМ-0,8 і ОГМ-1,5 [10, с.174], 

які відрізнялися різною продуктивністю. 

Обладнання для гранулювання трав’яного борошна ОГМ-1,5 при-

значене для приготування гранул у складі технологічних ліній на базі 

сушильного агрегату АВМ-1,5Р. В основу конструкції пресувального 

вузла гранулятора покладено кільцеву матрицю, що обертається на-

вколо горизонтальної осі, та два вальці, що обертаються всередині ма-

триці на нерухомих осях за рахунок сил тертя. Сировина, що подається 
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до пресувальної камери, затягується між матрицею та вальцями та про-

тискується в радіальні отвори матриці, де під дією тиску формуються 

гранули. Гранули, що витискаються крізь отвори матриці, наштовху-

ються на нерухомий ніж та обламуються [10, с.175]. До недоліків цих 

грануляторів слід віднести велику метало- та енергоємність. При пог-

ляді на сучасне «дрібне» або великотоварне виробництво, ці грануля-

тори не витримують конкуренції. Однак великий термін роботи таких 

грануляторів – це безумовна перевага. Також слід відмітити можли-

вість додавання пари або води для підвищення вологості або запарю-

вання. 

Із проведеного аналізу витікає, що робочі органи кожної групи те-

хнічних засобів в основному призначаються для стиснення окремого 

виду корму: стеблових, сіна або здрібнених концентрованих кормів. 

Конструкції усіх без виключення пресів мають свої переваги та недо-

ліки. Практично для всіх пресів характерні великі габарити, а отже, ве-

лика маса, значні витрати питомої енергії, висока металоємність. Дос-

лідження в області малогабаритних технічних засобів для гранулю-

вання зерновмісних сумішей представляє великий інтерес для подаль-

шого наукового дослідження та пошуку шляхів щодо удосконалення та 

підвищення ефективності роботи такого пресу зі зниженням витрат на 

його обслуговування. 

Висновки: В цілому, технічний і технологічний процес гранулю-

вання зерновмісних сумішей є складним. Наявний теоретичний і прак-

тичний досвід не дає повноцінної можливості визначити та усунути усі 

недоліки пресів, що вимагає принципово нових технічних рішень та ро-

зробок. Застосування малогабаритних грануляторів з плоскими матри-

цями, які працюють за принципом продавлювання та стирання є перс-

пективним для невеликих фермерських та підсобних господарств. 
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Аннотация: в статье проанализированы существующие конструк-

ции прессов-грануляторов и определены направления разработки конс-

трукции пресса-гранулятора для переработки птичьего помета. 
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Summary: the article analyzed the existing designs of pellet presses 

and determined the directions for developing the design of a pelleting press 

for processing poultry manure. 

Key words: pelleting press, design, granulation, advantages, 

disadvantages. 

 


