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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Якість комбікормів і їхня собівартість формуються у 
процесі дозування та змішування сипких компонентів. Основними показниками, що 
дають змогу оцінити якість роботи дозуючих пристроїв, є їх точність і 
продуктивність. Незважаючи на істотне поширення використання дозаторів у 
технологічних процесах, на сьогодні до кінця не досліджений процес безперервного 
дозування. Більшість праць присвячено огляду окремих видів дозаторів або містять 
огляд декількох типів дозаторів з описом конструкцій. 

Процес змішування сипких матеріалів, незважаючи на його широке 
застосування в різних галузях промисловості, вивчений недостатньо. Це можна 
пояснити визнаною складністю цього технологічного процесу. Фактично 
змішування сипких матеріалів на сьогодні ґрунтується на експериментальних даних 
і є найбільш емпіричним зпоміж усіх процесів обробки сипких матеріалів. 

Змішування матеріалів залежить передусім від таких фізичних властивостей 
компонентів, як гранулометричний склад, щільність, розміри, форма й стан поверхні 
частинки, коефіцієнта внутрішнього тертя. Найважливіша вимога, яка ставиться до 
процесу змішування сипкого матеріалу, – однорідність змішуваної суміші кінцевого 
продукту двох або більше різних матеріалів. Процес виробництва однорідних за 
складом комбікормів, тобто рівномірний розподіл частинок окремих інгредієнтів у 
всьому об’ємі суміші комбікорму, – одна з основних вимог технології виробництва 
комбікормів. 

Тому розроблення і дослідження дозатора-змішувача сипких матеріалів, що 
забезпечує підвищення ефективності дозування і змішування компонентів 
комбікормів, зумовлює актуальність програми досліджень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження виконане відповідно до програми науково-дослідних робіт “Розробка 
технічних засобів та ресурсоощадних технологій в землеробстві, рослинництві і 
тваринництві” (№ держ. реєстр. 0106U002075) на 2006-2010 роки та “Розробка 
проектно-керованих інноваційних систем, ресурсоощадних технологій і технічних 
засобів у агропромисловому виробництві та його енергозабезпеченні” (№ держ. 
реєстр. 0111U001251) на 2011-2015 роки факультету механіки та енергетики 
Львівського національного аграрного університету.  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – підвищення ефективності 
дозування і змішування компонентів комбікормів через обґрунтування 
конструкційно-технологічних параметрів дозатора-змішувача.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 
– проаналізувати наявні конструкції дозаторів і змішувачів сипких кормів та 

особливості їх функціонування; 
– провести аналіз алгоритмів і моделей дозування та змішування сипких 

кормів, виявити недоліки та обґрунтувати структурно-функціональну схему 
дозатора-змішувача компонентів комбікорму; 

– теоретично проаналізувати процес дозування сипких компонентів 
комбікорму та розробити математичну модель ротаційного конусного дискового 
робочого органа; 
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– провести експериментальні дослідження для визначення взаємозв’язку між 
конструкційно-технологічними параметрами дозатора-змішувача із застосуванням 
планованого експерименту та критеріальних залежностей як поєднання 
конструкційних параметрів, кінематичних і технологічних факторів досліджуваного 
середовища; 

– обґрунтувати раціональні параметри ротаційного конусного дискового 
дозатора-змішувача з тангенціальними лопатками: частоту обертання конусного 
диска з тангенціальними лопатками, кут нахилу твірної конуса, радіус лопаток; 

– оцінити технологічну та економічну ефективність дозатора-змішувача сипких 
компонентів комбікормів з ротаційним конусним дисковим робочим органом. 

Об’єкт дослідження – технологічний процес дозування і змішування сипких 
компонентів комбікормів і його зв'язок з конструкційно-технологічними 
параметрами дозатора-змішувача із ротаційним конусним дисковим робочим 
органом.  

Предмет дослідження – закономірності впливу конструкційно-технологічних 
параметрів дозатора-змішувача із конусним дисковим робочим органом на 
продуктивність, однорідність та енергоспоживання змішування сипких компонентів 
під час приготування комбікормів. 

Методи досліджень. Теоретичні дослідження проведено з використанням 
законів та методів класичної механіки, математичного моделювання, інтегрального і 
диференціального числення. Експериментальні дослідження проведено з 
використанням методів планування багатофакторних експериментів, кореляційно-
регресійного аналізу. Статистичне опрацювання результатів досліджень проводили 
із використанням програмних продуктів (Мicrosoft Excel, Statistica, MatLab).  

Дослідження виконували в лабораторії кафедри механізації та автоматизації 
тваринництва Львівського національного аграрного університету з дотриманням 
державних і галузевих стандартів.  

Наукова новизна одержаних результатів: 
Вперше: 
- одержано аналітичну залежність переміщення частинки по поверхні 

ротаційного конусного диска з криволінійними лопатками, яка визначає абсолютну 
швидкість сходження частинки і продуктивність конусного дискового дозатора-
змішувача залежно від радіуса лопатки, частоти обертання конусного диска, 
довжини твірної конуса диска, кута конуса диска та коефіцієнтом тертя сипкого 
матеріалу об поверхню конуса і лопатки; 

- на основі критеріальних залежностей одержані рівняння, які характеризують 
кореляційний взаємозв’язок між продуктивністю, приведеною потужністю, 
однорідністю змішування та частотою обертання, кутом твірної конуса 
дозувального диска, радіусом кривизни лопаток, аналогом імпульсу кінетичної 
енергії, масштабним коефіцієнтом. 

Дістало подальшого розвитку: 
- аналітична залежність руху частинки по поверхні ротаційного конусного 

дискового робочого органа, яка встановлює взаємозв’язок між частотою обертання 
конусного диска, радіусом диска, кутом конуса диска, коефіцієнтом тертя сипкого 
матеріалу об поверхню конусного диска, дозатора-змішувача, що дає змогу 
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встановити траєкторії та швидкість її переміщення;  
- метод дослідження однорідності змішування сипких компонентів на основі 

поєднання конструкційних, технологічних і кінематичних факторів у комплексні 
фактори у вигляді аналога імпульсу кінетичної енергії та маштабного коефіцієнта, 
що зменшує кількість факторів та підвищує достовірність критерію відгуку. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі математичних 
залежностей для визначення швидкості і траєкторії переміщення частинки отримано 
раціональні конструкційно-технологічні параметри, розроблено дозатор-змішувач із 
ротаційним конусним диском з криволінійними лопатками, який забезпечує 
підвищення ефективності процесу дозування і змішування компонентів 
комбікормів. 

Удосконалено метод змішування сипких компонентів комбікорму з 
використання ефекту низького вакуумметричного тиску безпосередньо в робочій 
зоні змішування, що підвищує однорідність суміші і зменшує енергозатрати. 

Результати досліджень передані конструкторському бюро ТДВ „Брацлав” для 
виготовлення дослідної партії дозатора-змішувача із конусним дисковим робочим 
органом. 

Комплекс для експериментальних досліджень, дозатор-змішувач компонентів 
комбікорму та розроблені методики експериментальних досліджень використову-
ються в навчальному процесі кафедри механізації та автоматизації тваринництва 
Львівського національного аграрного університету під час вивчення дисциплін 
“Машини і обладнання для тваринництва”, “Машиновикористання в тваринництві”. 

Новизну технічних рішень створеного дозатора-змішувача із конусним 
дисковим робочим органом підтверджено двома патентами України на винаходи 
№№ 91457, 97118 та трьома патентами України на корисні моделі №№ 44764, 
45795, 100908. 

Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні та експериментальні 
дослідження за темою дисертаційної роботи виконані автором самостійно.  

Постановка завдань, аналіз і трактування результатів виконані спільно з 
науковим керівником.  

Автором особисто здійснено аналіз конструкцій дозаторів і змішувачів, їх 
конструкційно-технологічних параметрів, алгоритмів і моделей функціонування, 
розроблено схему конструкції дозатора-змішувача компонентів комбікормів; 
отримано математичні залежності та промодельовано траєкторії переміщення 
частинки по конусному диску і продуктивності дозатора-змішувача; виведені 
розрахункові схеми лопатки диска; обґрунтовано початкові умови і виведено 
математичні залежності моделювання абсолютної швидкості частинки та 
продуктивності конусного дискового дозатора-змішувача з лопатками; проведено 
експериментальні дослідження і опрацьовано експериментальні дані; проведена 
техніко-економічна оцінка ефективності застосування дозатора-змішувача. 

У друкованих працях, опублікованих у співавторстві, автором здійснено: аналіз 
теорій і моделей руху сипких матеріалів у бункерах [1]; розроблено аналітичну 
модель зрідженого потоку сипкого матеріалу [2]; проведено моделювання 
переміщення частинки конусним дисковим дозатором-змішувачем з криволінійними 
лопатками в середовищі MatLab [4]; розв'язано систему диференціальних рівнянь 
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руху частинки по поверхні конуса дискового ротаційного дозатора-змішувача 
сипких матеріалів [5]; виконано експерименти розроблено кореляційне рівняння та 
здійснено аналіз результатів [6]; проведено патентний пошук та розроблено 
конструкційну схему дозатора-змішувача [7-11, 15]. 

У наукових публікаціях за темою дисертації, що написані у співавторстві, 
особистий внесок здобувача становить від 65 до 75 %. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертації 
доповідалися та обговорювалися на: Міжнародній науково-практичній конференції 
„Сучасні проблеми землеробської механіки” (Львів, ЛНАУ, 17-18 жовтня 2008 р.); 
XVII Міжнародній науково-технічній конференції “Технічний прогрес у 
сільськогосподарському виробництві” (Глеваха, ННЦ “ІМЕСГ” НААН України, 
30 вересня – 1 жовтня 2009 р.); XVI Міжнародному науково-практичному форумі: 
„Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій” 
(Львів, ЛНАУ, 23-25 вересня 2015 р.); II Міжнародній науково-практичній 
конференції „Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та 
перспективи” (Львів, НУ Львівська політехніка, 28-30 травня 2015 р.); 
ІІІ Міжнародній науковій конференції „Вимірювання, контроль та діагностика в 
технічних системах (ВКДТС-2015)” (Вінниця, ВНТУ, 27-29 жовтня 2015 р.); 
ІV Науково-технічній конференції „Технічний прогрес у тваринництві та 
кормовиробництві”, Інтернет-конференції (Глеваха, ННЦ “ІМЕСГ” НААН України, 
14 – 20 грудня 2015 р.). 

У повному обсязі дисертацію доповідали на розширеному міжкафедральному 
науковому семінарі факультету механіки та енергетики Львівського національного 
аграрного університету (2016 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 15 наукових працях, з 
них 2 – у фахових наукових виданнях України, 4 – у виданнях, що входять до 
міжнародних наукометричних баз, 3 – у матеріалах конференцій і тезах доповідей,   
1 – у каталозі інноваційних розробок, 2 патенти України на винахід та 3 патенти 
України на корисну модель. Загальний обсяг публікацій становить 4,25 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг 
дисертаційної роботи 199 сторінок. Основна частина роботи викладена на 124 
сторінках комп’ютерного тексту, містить 44 рисунки, 19 таблиць та 15 додатків. 
Список використаних джерел містить 165 найменувань, з них 8 латиницею. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі – “Стан досліджень і аналіз конструкцій дозаторів і 
змішувачів сипких компонентів кормосуміші” – здійснено аналіз впливу параметрів 
дозаторів і змішувачів на процес приготування комбікормів, проаналізовано 
конструкційно-технологічні особливості дозаторів і змішувачів. Подано огляд 
конструкцій та основні напрямки вдосконалення дозаторів і змішувачів, систем для 
приготування кормів, проаналізовано наукові праці з теорії дозування та змішування 
сипких матеріалів. 

Питанням дослідження впливу конструкційно-технологічних параметрів 
обладнання та характеристик компонентів суміші на процес дозування і змішування 
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сипкого матеріалу присвячені праці як вітчизняних, так і зарубіжних учених, 
зокрема: В. В. Адамчука, І. І. Ревенка, В. М. Сиротюка, Г. М. Третьякова, 
Г. А. Рогинского, Г. А. Голуба, В. І. Банги, В. В. Братішка А. В. Варламова, 
И. В. Горюшинского, Л. В. Гячева, В. В. Денисова та ін. Аналіз і систематизація 
праць дають змогу встановити характеристики процесу змішування залежно від 
конструкційних і кінематичних параметрів дозаторів і змішувачів. 

Проте на сьогодні немає єдиного підходу до теоретичного обґрунтування 
параметрів ротаційного дозатора-змішувача та методики визначення якості 
змішування сипких матеріалів. Досліджуючи однорідність суміші науковці 
припускають, що суміш складається лише з двох компонентів: один контрольований 
компонент, а суму всіх інших добавок вважають другим компонентом. Оскільки 
співвідношення компонентів у різних точках суміші – величина випадкова, виникає 
необхідність у введенні критерію оцінки якості змішування кормових сумішей для 
визначення якісного параметра перемішування компонентів. 

Отже, виникає потреба у проведенні теоретичних та експериментальних 
досліджень дозатора-змішувача сипких компонентів комбікормів. 

У другому розділі – “Моделювання технологічного процесу дозування і 
змішування компонентів комбікормів” – на основі аналізу досліджень процесів 
дозування і змішування сипких (дисперсних) компонентів комбікормів і відомих 
технічних рішень розроблена математична модель дискового ротаційного конусного 
дозатора-змішувача сипкого компонента комбікорму.  

Для визначення характеру руху потоку 
сипкого матеріалу по поверхні диска, 
твірна якого задана кутом α до 
горизонталі і диск обертається з 
кутовою швидкістю ω, розглянемо 
модель у вигляді аналогічного руху 
матеріальної точки. Сили, які діють на 
частинку сипкого компонента 
дисперсного матеріалу, що рухається 
по поверхні конусного диска, подано 
на рис. 1.  

Диференціальне рівняння руху 
матеріальної точки у векторній формі 
має вигляд. 

KOPЦT FPNFFGam


 ,     (1) 

де G – сила тяжіння, gmG  , Н;        
Р – сила тиску вертикальної складової 
сипкого компонента корму, Н; FЦ – від-
центрова сила, rmFЦ  2 , Н; N – си-

ла нормальної реакції поверхні конус-
ного дика, cosGN , Н; FT – сила 

тертя частинки об поверхню диска, NfF ЗT  , Н; FKOP – сила Кориоліса, 

Рисунок 1 – Схема сил, що діють на час-
тинку під час її руху похилою поверхнею 
ротаційного конусного диска дозатора-
змішувача: а) у площині осі обертання 
диска та радіуса r; б) вигляд зверху 
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ymFКОР  2 , Н; ω – кутова швидкість конусного диска, рад/с; r – радіус від осі 

обертання до частинки; α – кут підйому твірної конуса диска, град.; ρk1 – густина 
сипкого матеріалу, що рухається по конусному диску, кг/м3; Vk1 – об'єм матеріалу 
над частинкою, м3; g – прискорення вільного падіння, м/с2; fЗ – зовнішній коефіцієнт 
тертя ковзання між частинкою сипкого матеріалу і поверхнею конусного диска; y  – 
швидкість переміщення частинки по осі Y, м/с; m – маса частинки, кг. 

Замінивши сили через їхні складові та перетворення, в першому наближенні 
одержимо систему диференціальних рівнянь руху частинки: 
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.  (2) 

Продиференціювавши перше рівняння системи (2) і підставивши замість 
22 dtyd  його значення із другого рівняння системи (2), одержимо: 
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де  sin4cos 222 а ; 





 

m

g
Vgfl kkЗ 11cos2  .           

У рівнянні (4) виконаємо заміну tеtx  )(  і виділимо окремо диференціал: 

    0
3

3

  tt e
dt

d
ae

dt

d  .     (5) 

Розв'яжемо рівняння (5) у вигляді: 
tata eCCeCtx   321)( .     (6) 

Розв'язуючи диференціальне рівняння (5) з урахуванням рівняння (6) та 
використовуючи метод невизначених коефіцієнтів, розв'язок шукаємо у формі 

tbtxp  1)( , де b1 – коефіцієнт, що визначається підстановкою шуканої форми 

розв'язку в рівняння (5): 

0
)()(

3

3

 l
dt

tdx
a

dt

txd pр .     (7) 

Після диференціювання рівняння (5) набуде вигляду: 
,1 lba   звідки alb 1 .         (8) 

Тоді кінцевий розв'язок диференціального рівняння (5), враховуючи часткові 
розв'язки (6) і (8), буде мати вигляд: 

tata eCCeCt
a

l
tx   321)( .     (9) 

Постійні інтегрування рівняння (9) визначаємо за початкових умов t = 0,       
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x(0) = 0, 0
)0(


dt

dx , 0
)0(

2

2


dt

xd . Для цього диференціюємо його, і почергово 

підставивши початкові умови, отримаємо: 033  aCaC
a

l , або 
23 2 a

l
С


 . Тоді 

21 2 a

l
С


 , 02 С . 

Для розв'язування системи диференціальних рівнянь із першого рівняння 
системи рівнянь (2) визначаємо dtdy , і замінюємо x(t) з урахуванням постійних 
інтегрування рівняння (9) та значення m, отримаємо: 
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Інтегруючи рівняння (10) та враховуючи заміну а і постійну інтегрування С, 
отримаємо переміщення частинки по нормалі до твірної конуса диска: 
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У рівняння (9) підставивши значення а і m, отримаємо рівняння переміщення 
матеріалу по твірній конуса: 
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У рівняннях (11) і (12)  t –  час переміщення компонента по диску, с. 
Розглянемо дії векторів швидкостей частинки, яка переміщується по конусному 

диску (рис. 2). Положення матеріальної точки сипкого компонента в заданий момент 
часу задамо двома параметрами: x(t) – відстань від вершини конусного диска-
дозатора до точки M, м; y(t) – відстань від твірної конуса диска, м. 

Абсолютну швидкість частинки визначаємо за залежністю    tt yx
22   , де 

)(tx  – радіальна складова швидкості (швидкість вздовж твірної), м/с;            
)(ty  – поперечна складова швидкості (швидкість вздовж нормалі до твірної), м/с. 

Складові швидкості визначили з рівнянь (11) і (12), взявши диференціал за 
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часом: для радіальної швидкості: 
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для швидкості вздовж нормалі до твірної: 
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Аналіз залежностей (13) і (14) показує, що швидкість залежить від частоти 
обертання диска-дозатора, кута твірної диска і тиску матеріалу. Враховуючи, що 
наявні нормальна і радіальна складові швидкості руху частинки по конусу, а також 
висота матеріалу, що діє на конус, є функцією від параметрів технологічного 
процесу, розробимо уточнену модель руху частинки по конусі дозатора-змішувача 
сипких кормів. 

Розроблення уточненої моделі руху частинки по диску дозатора змішувача 
враховуємо, що сила тертя частинки об поверхню диска розкладається на нормальну 
і радіальну проекції.  

Проекції сили тертя на осі Х і Y будуть відповідно становити: 

22 yx

x
FF ТTx






 ,     

22 yx

y
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 .   (15) 

Товщину шару сипкого матеріалу над диском визначимо, враховуючи 
залежності для визначення подачі компонента. Знаючи діаметр бункера та зазор між 
поверхнею диску і торцем бункера, запишемо залежність для визначення подачі як: 

  02 hRQ ,     (16) 

де R – радіус нижньої кромки бункера компонента, м; 
     h0 – зазор між торцем бункера і поверхнею конусного диска, м. 

Враховуючи радіальну швидкість, подачу дозатора можна визначити за 
залежністю:  

xhxQ   2cos ,     (17) 
де h – товщина шару сипкого матеріалу над конусним диском, м. 

Прирівнявши залежності (16) і (17) та враховуючи вираз для визначення 
абсолютної швидкості 22 yx   , залежність (товщини шару сипкого шару над 

конусним диском) буде мати вигляд: 
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.     (18) 

Виконано уточнення сил у рівняннях системи (2), зокрема сил тертя і сили 
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Рисунок 2 – Схема векторів швидкос-
тей матеріальної точки, що рухається 
по поверхні ротаційного конусного 
дискового дозатора-змішувача 

тиску. Кориолісову силу враховуємо при проектуванні сил на вісь Y. Маса 
визначається залежністю 2

01 Rhm k   , система рівнянь (2) набуде вигляду: 
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, (19) 

Цю систему рівнянь (19) розв’язано числовим методом у середовищі 
математичного пакету MathCad. Результати моделювання швидкості подано на 
рис. 3. 

      Продуктивність ротаційного конусного 
диска-дозатора визначаємо за швидкості, 
що відповідає положенню частинки на його 
кромці, за формулою: 

хkдк hDQ   10..
,  (20) 

де D – діаметр конусного диска, м; h0 – за-
зор між диском і кромкою бункера, м. 
     Вихідними даними для моделювання 
для дискового конусного дозатора-
змішувача були: діаметр конусного диска 
D = 0,1 м; кут між твірною конуса диска і 
горизонталлю α = 0-20 град.; кутова 
швидкість обертання конусного диска 
дозатора-змішувача  ω = 0,2-1,5 рад/с; 
зазор між поверхнею диска і кромкою 
бункера h = 0,007 м; густина сипкого 
компонента, що вводиться, ρк1 = 645 кг/м3. 

Аналіз результатів моделювання 
(рис. 3) показує, що швидкість вильоту 

частинки з конусного диска залежить від кута конуса і частоти обертання, при 
цьому спостерігається зменшення швидкості на плоскому диску із збільшенням 
частоти обертання диска. Це можна пояснити інерційними силами, які спричинюють 
зменшення сил тертя, а відтак – зменшення абсолютної швидкість за зростання 
частоти обертання. 

Характер зміни продуктивності конусного дискового дозатора-змішувача 
(рис. 4) ідентичний характеру швидкості елементарної частинки. Так, 
найстабільніший конусний диск з кутом α = 20 град., продуктивність змінюється від 
Q = 2,296 кг/с до  Q = 2,285 кг/с за частоти обертання ω = 0,2-1,5 рад/с. 

Відсутність лопаток на конусному дисковому дозаторі-змішувачі призводить до 
нестабільної продуктивності.  

Під час встановлення лопаток на дисковий дозатор-змішувач сипких матеріалів 
на матеріальну частинку компонента комбікорму будуть діяти додаткові сили 
взаємодії з лопаткою: нормальна сила N2, яка діє в поперечному напрямі, та сила 
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тертя 2NfF ЗЗТ 


, спрямована протилежно до радіального напряму (рис. 5). 

          
 
 
 
 
 

                              
                                  а)                                                              б) 
Рисунок 5 – Схема сил під час руху частинки по похилій поверхні ротаційного 
конусного диска дозатора-змішувача з лопатками: а) у площині осі обертання диска 
та радіуса r; б) вигляд зверху 

Оскільки, вісь x приймаємо співнапрямленою з радіусом диска r, то запишемо 
рівняння для одної координати x, позначивши її re – твірна, що співпадає з 
напрямком радіуса: 
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де   – кут між твірною конуса і віссю re, яка проходить через частинку в заданий 
момент часу і дотичну до лопатки в цій точці, град. 

У нашому випадку криволінійні лопатки виконані у формі круга з радіусом Rρ, 
який задається рівнянням у полярній системі координат: 

   cos2 Rre ,    (22) 

Рисунок 3 – Залежність абсолютної υ і 
радіальної υх швидкостей елементарної 
частинки компонента від частоти обер-
тання ω і кута конуса α конусного 
дискового дозатора-змішувача 

Рисунок 4 – Залежність продуктивності
Q конусного дискового дозатора-
змішувача компонента від частоти 
обертання ω і кута конуса α диска
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де Rρ – радіус лопатки, виконаний у вигляді круга, м. 
Загальний вигляд знаходження частинки на лопатці диска показано на рис. 6. 
Із виразу (22) визначимо кут і першу похідну: 
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Виразивши конуси кутів і відносну швидкість у 
рівнянні (21) через диференціали, врахувавши, 
те що криволінійні лопатки виконані у формі 
круга з радіусом Rρ, який задається рівнянням у 
полярній системі координат, отримаємо: 
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. (24) 

Диференціальне рівняння (24) другого порядку 
нелінійне і розв’язуємо його числовим методом. Початкові та граничні умови цього 
рівняння визначили для дозатора-змішувача з конструкційно-технологічними пара-
метрами: радіус лопатки, виконаний у вигляді круга Rρ = 0,03-0,07 м; твірна конуса 
диска re = 0-0,05 м; кут між твірною конуса диска і горизонталлю α = 0-20 град.; 
кутова швидкість обертання конусного диска дозатора-змішувача ω = 0,2-1,5 рад/с.  

Найефективнішим за абсолютною швидкістю виходу частинки з нього є 
конусний дисковий дозатор-змішувач з лопаткою радіусом 0,03 м на всіх кутах 
конуса. Абсолютна швидкість вильоту частинки для конусного диска з лопаткою 
радіусом 0,03 м змінюється в межах від 0,301 м/с за α = 0 град. і ω = 0,2 рад/с до  
5,33 м/с за α = 20 град. і ω = 1,5 рад/с (рис. 7). Тенденція зберігається, за зростання 
частоти обертання, абсолютна швидкість вильоту частинки зростає. 

      
Рисунок 7 – Графіки зміни абсолютної швидкості υ переміщення частинки на 
дисковому дозаторі-змішувачі з лопатками за заданої частоти обертання ω диска, 
радіуса лопатки Rе і кута α твірної конуса диска 

Рисунок 6 – Схема знаходження 
частинки на лопатці диска 
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Рисунок 8 – Залежність абсолютної 
швидкості υ сходження частинки з ко-
нусного дискового дозатора-змішувача з
лопатками від частоти обертання ω
диска і кута конуса α за заданого радіуса 
лопатки Rе 

Рисунок 9 – Залежність продуктивності 
Q конусного дискового дозатора-
змішувача з лопатками від частоти 
обертання ω диска і кута конуса α за
заданого радіуса лопатки Rе 
 

Продуктивність дозатора-змішувача із конусним дисковим робочим органом з 
лопатками радіусом 0,03 м перебуває в межах від Q = 0,427 кг/с для плоского диска 
за частоти обертання конусного диска ω = 1,5 рад/с до  Q = 7,559 кг/с для конусного 
диска з кутом конуса α = 20 град. (рис. 8 і 9). 

0 10 20 α, град 

0,2  
0,625

1,5 ω, рад/с 

υ, м/с 

Rе=0,05 м 

Rе=0,07 м 

Rе=0,03 м 

           10 20 

0,2  

0,625

1,5 ω, рад/с

Q, кг/с 

Rе=0,05 м

Rе=0,07 м

Rе=0,03 м 

0α, град  

 
Продуктивність ротаційного конусного дозатора-змішувача з криволінійними 

лопатками сипких компонентів залежить від радіуса закруглення лопатки та кута 
твірної конуса конусного диска. 

У третьому розділі  – “Програма і методика експериментальних досліджень” – 
описано програму і методику експериментальних досліджень, функціональну схему 
стенда для експериментальних досліджень дозатора-змішувача компонентів 
комбікормів, наведено методику опрацювання експериментальних даних.  

Програмою експериментальних досліджень передбачено: розробити 
експериментальну установку для дослідження дозатора-змішувача; визначити 
фізико-механічні характеристики компонентів комбікормів; дослідити вплив 
конструкційно-технологічних параметрів дозатора-змішувача на продуктивність і 
якість змішування компонентів комбікормів; дослідити енергетичну ефективність 
дозатора-змішувача компонентів комбікормів. 

Відповідно до програми експериментальних досліджень процесу дозування та 
змішування в середовищі вакууму на кафедрі механізації та автоматизації 
тваринництва Львівського національного аграрного університету розроблено 
експериментальну установку (рис. 10). 

Дозатор компонента, що вводиться (рис. 10), за допомогою ротаційного 
конусного диска частинкам надає відцентрову силу, що забезпечує задану 
траєкторію їх входження в основний компонент. Для зміни траєкторії входження 
компонента, що вводиться, змінювали кут твірної конуса α за його основи і радіус 
заокруглення лопаток (рис. 11).  
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              а)                                                                        б) 

Рисунок 10 – Схема (а) і загальний вигляд (б) експериментальної установки для 
дослідження дозатора-змішувача компонентів комбікормів: 1 – корпус; 2 – бункер 
основного компонента; 3 – бункер компонента, що вводиться; 4 – диск дозатор 
основного компонента; 5 – дозувальний диск компонента, що вводиться;            
6 – механізм регулювання зазору h; 7 – вакуумметр; 8 – рукав; 9 – збірна місткість; 
10 – блок живлення ВИП-009; 11 – електронний частотомір Ч3-54; 12 – вакуумний 
балон; 13 – рукав під’єднання вакуумної установки; 14 – блок живлення і керування 
електродвигуном Б5-44; 15 – вакуумна установка; 16 – блок зчитування імпульсів 
геркона; 17 – геркон; 18 – електродвигун 
 

 
а) б) в) 

Рисунок 11 – Загальний вигляд дозувального диска компонента, що вводиться з 
кутом α твірної конуса при його основі: а) 0о; б) 10о; в) 20о; 1 – дозувальний диск;     
2 – лопатки 

 
Привод ротаційного конусного диска дозатора-змішувача здійснювали 

двигуном постійного струму. Частоту обертання дозувального диска визначали за 
допомогою блока зчитування імпульсів геркона і частотоміра Ч3-54.  

Для підтвердження результатів теоретичних досліджень продуктивності, 
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приведеної потужності та однорідності змішування дозатором-змішувачем 
компонента, що вводиться, проведено повнофакторні плановані експерименти.  

Основними факторами, які впливають на продуктивність та приведену 
потужність дозатора-змішувача, є частота обертання диска х1, кут твірної конуса 
дозуючого диска х2 і радіус кривизни лопаток диска х3. 

Основними факторами, що впливають на однорідність змішування дозатором-
змішувачем компонента, що вводиться, є аналог імпульсу кінетичної енергії х4, кут 
твірної дозуючого диска х2 і масштабний фактор х5.  

Реалізували планований експеримент з некомпозиційним планом другого 
порядку Бокса-Бенкена на трьох рівнях і триразовою повторюваністю дослідів. Рівні 
варіювання факторів були для: 

- дослідження продуктивності і приведеної потужності дозатора-змішувача 
компонента, що вводиться: частота обертання диска (ω) у межах 25,12-75,36 хв-1 з 
інтервалом 25,12 хв-1, кут твірної конуса дозуючого диска (α) у межах 0-20 град. з 
інтервалом 10 град., радіус кривизни лопаток диска (Rρ) у межах 0,03-0,07 м з 
інтервалом 0,02 м; 

- дослідження однорідності змішування дозатором-змішувачем компонента, що 

вводиться: аналог імпульсу кінетичної енергії (
gК

Q

р 
 ) у межах 0,01226-0,11732 кг/м 

з інтервалом 0,05253 кг/м, кут твірної конуса дозувального диска (α) у межах           

0-20 град. з інтервалом 10 град., масштабний фактор (
DR

R ) у межах 0,6-1,4 з 

інтервалом 0,4; 
- під час дослідження потужності значення тиску змінювали від атмосферного до 

вакуумметричного 6 кПа з кроком 3 кПа. 
Дані експериментальних досліджень опрацювали з використанням програмних 

продуктів Мicrosoft Excel і Statistica. 
У четвертому розділі – “Результати експериментальних досліджень дозатора-

змішувача” – наведено результати експериментальних досліджень. 
Апроксимація експериментальних даних виконана поліномінальною функцією 

другого порядку. Перевірка адекватності математичних моделей проведена з 
використанням елементів дисперсійного аналізу за критерієм Фішера на рівні 
довірчої ймовірності 0,95, оцінка значущості коефіцієнтів регресії визначена за 
критерієм Стьюдента (1,980) для вибраного рівня значущості 0,95. 

 Одержані емпіричні залежності після розкодування коефіцієнтів рівняння 
регресії набули вигляду: 

- для визначення продуктивності дозатора-змішувача компонента, що 
вводиться за атмосферного тиску: 









RRR

RQ



 

7,460064538217,032421

0488463,0104278,362472,29,5116
2

225

         (25) 

- для визначення продуктивності дозатора-змішувача компонента, що 
вводиться за вакуумметричного тиску 3 кПа: 
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RRR

RQ



 

1,5600715,032531

064,0108794,662606,20091,62,118
2

225

     (26) 

- для визначення продуктивності дозатора-змішувача компонента, що 
вводиться за вакуумметричного тиску 6 кПа: 









RRR

RQ





65,98,41048,030000

041,00026,054201,33,591
2

22

          (27) 

 
 
 
 
 
 
          

- для визначення однорідності змішування дозатора-змішувача компонента, що 
вводиться: 

Dр R

R

gК

Q
у 





 0990177,0088567,00883921,0                     (28) 

- для визначення приведеної потужності дозатора-змішувача компонента, що 
вводиться: 













RR

R

RQN










007777778,0003383758,0

1028273,125,41023457,11058475,1

587777778,01041975,6000229786,0033673765,0/
622526

6

  (29) 

Аналіз отриманих поверхонь (рис. 13-16) свідчить, що на продуктивність і 
приведену потужність дозатора-змішувача компонента, що вводиться, суттєво 
впливають кут твірної конуса дозувального диска і радіус кривизни лопаток.  

Характер зміни продуктивності дозатора-змішувача компонента, що вводиться, 
однаковий для всього інтервалу зміни факторів. Із збільшенням кутової частоти 
обертання диска і кута твірної дозувального диска та зменшенням радіуса кривизни 
лопаток диска продуктивність дозатора-змішувача зростає (рис. 13-15). 

Рисунок 14 – Залежність продуктивності 
Q дозатора-змішувача за вакуумметрич-
ному тиску Рв = 3 кПа від частоти обер-
тання ω, кута твірної конуса дозувально-
го диска α і радіуса кривизни лопаток Rρ 

Рисунок 13 – Залежність продуктивності 
Q дозатора-змішувача за атмосферного 
тиску від частоти обертання ω, кута 
твірної конуса дозувального диска α і 
радіуса кривизни лопаток Rρ  
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Із збільшенням кутової частоти обертання диска та збільшенням радіуса 

кривизни лопаток диска приведена потужність дозатора-змішувача зростає (рис. 16). 
На рисунку 17 зображено залежність продуктивності Q дозатора-змішувача 

компоненту що вводиться, від кутової частоти ω обертання  диска за радіуса 
кривизни лопаток диска Rρ при куті твірної дозуючого диска α = 10 град. відповідно 
до теоретичного рівняння (2.40 і 2.46) та отриманих експериментальних даних. 
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Рисунок 17 - Залежність продуктивності Q дозатора-змішувача компоненту що 
вводиться, від кутової частоти ω обертання  диска за радіуса кривизни лопаток 
диска Rρ при куті твірної дозуючого диска α = 10 град. при атмосферному тиску 
 

Характер зміни залежностей є ідентичний. Похибка коливається в межах від 3 
до 16 %, що характеризується зміною коефіцієнта тертя в залежності від частоти 

Рисунок 15 – Залежність продуктивності 
Q дозатора-змішувача при вакуумметр-
ричного тиску Рв = 6 кПа від частоти 
обертання ω, кута твірної конуса 
дозувального диска α і радіуса кривизни 
лопаток Rρ  

Рисунок 16 – Залежність приведеної 
потужності N/Q дозатора-змішувача від 
частоти обертання ω, радіуса кривизни 
лопаток Rρ і кута твірної конуса 
дозувального диска α  

0,03 
0,05

Rρ=0,05 м

ω, с-1

Q, кг/год. 

               - теоретичні дані;                  - експериментальні дані 
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обертання і не було враховано при теоретичних дослідженнях. Тому при 
теоретичному моделюванні вводимо поправочний коефіцієнт в межах  1,06-1,15. 

Аналіз поверхні (рис. 18) показав, що характер зміни однорідності змішування 
дозатора-змішувача є однаковий для всього інтервалу зміни факторів. Так, якщо кут 
твірної дозувального диска 20 і 0 градусів, збільшення аналога імпульсу енергії за 
масштабного коефіцієнта 0,6-1,4 сприяє збільшенню однорідності змішування. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
твірної дозувального диска 0-20 град. і масштабного коефіцієнта DRR  = 0,6-1,4 

однорідність змішування дозатора-змішувача із конусним дисковим робочим 
органом перебуває в межах 95,51-99,67 %. 

Характер зміни наведеної потужності дозатора-змішувача компонента, що 
вводиться, однаковий для всього інтервалу зміни факторів. Аналіз показує, що за 
частоти обертання ω 25,12-75,36 хв-1, кута твірної α дозувального диска 0-20 град. і 
радіуса кривизни лопаток диска Rρ 0,03-0,07 м приведена потужність N/Q дозатора-
змішувача із конусним дисковим робочим органом перебуває в межах             
0,01483 - 0,03287 Вт·год/кг. 

У п’ятому розділі  – “Економічна ефективність використання дозатора-
змішувача” – розрахували економічну ефективність використання дозатора-
змішувача компонента, що вводиться, відповідно до літературних джерел та відомих 
методик. Розрахунок здійснений за цінами і тарифами на червень 2015 року. Оцінку 
ефективності роботи дозатора-змішувача проводили порівнянно з лопатевим 
горизонтальним змішувачем СВГ-3. 

Розрахунковий річний економічний ефект від впровадження дозатора-змішу-
вача із конусним дисковим робочим органом становитиме 27466 грн., економічний 
ефект за весь термін використання – 122044,4 грн, термін окупності два місяці. 

Рисунок 18 – Залежність однорідності 
змішування y дозатора-змішувача від 
аналога імпульсу кінетичної енергії 

gК

Q

р 
 , масштабного коефіцієнта 

DR

R , кута 

твірної конуса дозувальго диска α

У всіх інших випадках за збільшення 
аналогу імпульсу кінетичної енергії і 
зменшення масштабного коефіцієнта та 
кута твірної дозувального диска одно-
рідність змішування дозатора-змішувача 
зменшується. 

Аналіз отриманих залежностей 
показав, що за атмосферного тиску 
продуктивність перебуває в межах 
Q = 91,1792–344,528 кг/год за зміни 
частоти обертання ω від 25,12 до 
75,36 хв-1, кут твірної дозувального диска 
α від 0 до 20 град. і радіуса кривизни 
лопаток Rρ від 0,03 до 0,07 м. За 
вакуумметричного тиску 3 кПа 
продуктивність змінюється від 86,8365 
до 350,1393 кг/год, за вакуумметричного 
тиску 6 кПа – Q=69,08968-327,775 кг/год.
За аналога імпульсу кінетичної енергії

gК

Q

р 
   =  0,01226 - 0,11732  кг/м,  кута  α 
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ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі подані теоретичне узагальнення і нове вирішення задачі 

підвищення ефективності дозування і змішування компонентів комбікормів через 
обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів дозатора-змішувача. 

1. На підставі аналізу проведених досліджень встановлено необхідність 
розроблення дозатора-змішувача компонентів комбікорму із ротаційним конусним 
диском з криволінійними лопатками, спроможного забезпечити високу однорідність 
приготування комбікормів у безперервному потоці з максимальною продуктивністю 
і мінімальною питомою потужністю. 

2. Удосконалено спосіб змішування сипких компонентів комбікорму з 
використанням ефекту низького вакуумметричного тиску безпосередньо в робочій 
зоні процесу змішування та ротаційного конусного диска з криволінійними 
лопатками, що забезпечує регулювання продуктивності змішування і підвищує 
однорідність суміші та зменшує питомі енерговитрати. 

3. Розроблені залежності переміщення частинки по поверхні ротаційного 
конусного дискового дозатора-змішувача без лопаток (19) і з криволінійними 
лопатками (24) розкривають вплив конструкційно-технологічних параметрів    
дозатора-змішувача на абсолютну швидкість руху частинки сипкого матеріалу і 
його продуктивність. 

Встановлено, що абсолютна швидкість частинки для конусного диска з 
лопаткою радіусом 0,03 м за α = 0 град. і ω = 0,2 рад/с становить 0,301 м/с, а за         
α = 20 град. і ω = 1,5 рад/с зростає до 5,33 м/с. Продуктивність дозатора-змішувача із 
конусним дисковим робочим органом з лопатками радіусом 0,03 м становить            
Q = 0,427 кг/с для плоского диска за частоти обертання ω = 1,5 рад/с і Q = 7,559 кг/с 
для конусного диска з кутом твірної конуса α = 20 град. 

4. Дослідженнями встановлено, що раціональний діаметр конусного диска        
D = 0,1 м, кут твірної конуса диска α = 10 град., продуктивність Q змінюється від 2,1 
до 2,53 кг/с за частоти обертання в межах ω = 0,2-1,1 рад/с. 

5. Із збільшенням вакуумметричного тиску продуктивність дозатора-змішувача 
знижується, а однорідність суміші комбікорму зростає. 

За зміни частоти обертання в межах 25,12-75,36 хв-1, кута твірної конуса 
дозуючого диска від 0 до 20 град. і радіуса кривизни лопаток від 0,03 до 0,07 м 
продуктивність перебуває в межах: за атмосферного тиску – 91,179-344,528 кг/год,  
за вакуумметричного тиску 3 кПа – 86,836-350,139 кг/год, за вакуумметричного 
тиску 6 кПа – 69,09-327,775 кг/год, однорідність змішування дозатора-змішувача із 
конусним диском з криволінійними лопатками – в межах 95,5127-99,6703 %. 

6. Експериментально-теоретичними дослідженнями обґрунтовано раціональні 
конструкційно-технологічні параметри: діаметр ротаційного конусного диска з 
лопатками D = 0,1 м, кут твірної конуса диска α = 10 град, радіус кривизни лопатки 
диска Rρ = 0,03 м, кількість лопаток Zл = 4 шт, приведена потужність дозатора 
змішувача N/Q = 0,01483 Вт·год/кг, вакуумметричний тиск безпосередньо в робочій 
зоні процесу змішування Р = 6 кПа, продуктивність Q = 69,09-327,775 кг/год за 
частоти обертання ротаційного конусного дискового дозатора-змішувача з 
криволінійними лопатками в межах 25,12-75,36 хв-1. 

7. Розрахунковий річний економічний ефект від впровадження дозатора-
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змішувача із конусним дисковим робочим органом становитиме 27466 грн, 
економічний ефект за весь термін використання – 122044,4 грн, термін окупності 
два місяці. 
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АНОТАЦІЯ 
Городняк Р. В. Обґрунтування параметрів дозатора-змішувача 

компонентів комбікормів. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського 
виробництва. – Львівський національний аграрний університет Міністерство освіти і 
науки України, Львів, 2017. 

Дисертація присвячена вирішенню прикладної задачі, що полягає у підвищенні 
якості приготування комбікормів за рахунок покращення однорідності змішування 
компонентів із використанням дозатора-змішувача. Запропоновано нові способи 
дозування і змішуванння компонентів комбікормів за використання низького 
вакуумметричного тиску в зоні змішування. 

Розглянуто процес сходження частинки компонента з ротаційного конусного 
диска. Розроблено аналітичні рівняння, що описують рух частинки компонента 
комбікорму по поверхні конуса без лопатки і з криволінійними лопатками заданого 
радіуса. Подано результати моделювання швидкості і траєкторії переміщення 
частинки по поверхні ротаційного конусного диска. Розроблено конструкцію і 
виготовлено дозатор-змішувач компонентів комбікормів, програму і методику 
експериментальних досліджень. Експериментально встановлено залежність 
продуктивності і приведеної потужності від радіуса кривизни лопатки, частоти 
обертання і кута твірної конусного дискового дозатора-змішувача та  
вакуумметричного тиску в зоні змішування. Наведено результати 
експериментальних досліджень однорідності змішування залежно від критеріальних 
параметрів технологічного процесу.  

Річний економічний ефект від впровадження дозатора-змішувача із конусним 
дисковим робочим органом становитиме – 27466 грн (у цінах на 30.06.2015 р.). 

Ключові слова: компоненти комбікормів, дозатор-змішувач, ротаційний 
конусний диск, сила Кориоліса, імпульс кінетичної енергії, масштабний фактор, 
планований експеримент, приведена потужність, однорідність змішування. 

 
SUMMARY 

Gorodnyak R. V. Substantiation of parameters of animal feed components 
proportioner-blender. – On the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of technical sciences candidate on speciality: 05.05.11 – 
machines and tools for mechanization of agricultural production. – Lviv national 
agricultural University, The Ministry of education and science of Ukraine, Lviv, 
Ukraine, 2017 

The dissertation deals with the problem of increasing of the animal feed mixing 
components uniformity using proportioner-blender in the working area which is created by 
the vacuum gage pressure, which leads to the creation of pseudo-liquefied mass of the 
animal feed components, which have positive impact on the uniformity of mixing. 

In this dissertation the analysis of existing equipment for dosing and mixing of 
granular materials is made. On the base of the analysis of existing feeders and mixers for 
granular materials, the granular materials dosing classification is made, which classifies 
the animal feed components proportioner-blender by type of control, kind of dosage and 
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by way of the material feeding. The proportioner-blender provides the ability to change the 
degree of the animal feed mixing components uniformity, depending on the operating 
mode, in the needed range.  

The sketch diagram of the proportioner-blender is made, which allows to create a 
pseudo-liquefied mass of the main component by the air flow passing through it during air 
exhaust from the proportioner-blender capacity, and rotary tapered drive rotates providing 
a pulse to the component particle that is brought in by which it is wedged into the main 
component flow, that is why the process of mixing happens. To determine the zone of the 
main component scattering and the performance of the main component proportioner, the 
planned experiment in static was conducted. 

A system of differential equations, that describe the motion of elementary agents by 
rotary tapered drive in three coordinates, is developed, and also by the system of 
differential equations the speed of the agents moving is defined. The result of the 
simulation showed that the biggest performance of the rotary tapered drive and the speed 
of elementary agents moving on it is at the 10 degrees corner of the tapered drive generant. 

To ensure the adjustment of the degree of the mixing homogeneity increasing 
productivity and energy consumption reducing, the blades with a given corner radius are 
tangentially placed at the rotary tapered drive. For the rotary tapered disc with blades a 
system of differential equations is developed. The simulation in the MatLab environment 
is conducted. The simulation results showed that the maximum performance of the rotary 
tapered disc and the moving speed of agents is found if blades are rounded R = 0,03 m.  

It is experimentally established that the rational diameter of the tapered drive is          
D = 0,1 m, the drive cone generant angle is α = 10 degrees, the radius of the drive blades 
curvature is R ρ = 0,03 m, the number of blades is Zl = 4 pcs, the vacuum gage pressure 
directly in the working zone of the mixing process is P = 6 kPa. 

The prototype of animal feed components proportioner-blender is made. To 
determine the influence of structural and technological parameters on the process of 
dispensing and mixing, which in turn will affect the degree of uniformity of mixing, the 
program and methodology of experimental research is developed. The degree of mixing 
uniformity is affected by many structural and technological parameters, so the 
equalizations in the form of complex numbers, which in turn reduces the number of factors 
and increases the reliability of criterion feedback, was used. According to the results of 
experimental research, the mathematical models are constructed to determine the 
performance of rotary tapered drive of the proportioner-blender, the degree of uniformity 
of the animal feed components mixing and the reduced power. The results of the 
experimental research are worked using the Statistica 6.1 software. The analysis of the 
results showed that under the frequency of rotation of the rotary tapered disk is in the 
range of 25,12-75,36 min -1 , the angle of the dosing drive taper generant from 0 to 20 
degrees and the radius of disk curvature from 0,03 to 0,07 m the performance under the 
atmospheric pressure is in the range of – 91,179-344,528 kg/h, under the vacuum gage 
pressure of 3 kPa – 86,836-350,139 kg/h, under the vacuum gage pressure of 6 kPa – 
69,09-327,775 kg/h, the uniformity of proportioner-blender mixing with a tapered drive 
with curved blades is in the range of 95,5127-99,6703%. The reduced power lies in the 
range of 0,01483 – 0,03287 W h/kg, the optimum of the reduced power is observed. 

After the analysis of the experimental results the following dependence is observed: 
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under the increased vacuum gage pressure in the working zone of the mixing the degree of 
mixing uniformity increases, but the performance of animal feed components proportioner 
decreases. 

The research results are transferred to the Design Bureau of the Bratslav JSC for 
making the research party of the proportioner-blender with a rotary typed tapered drive 
working body with tangentially placed blades. 

The estimated annual economical impact of the proportioner-blender implementation 
with a tapered drive working body will be – UAH 27466, the economical effect for the 
entire period of use will be – 122044,4 UAH (prices on June 30, 2015) 

Key words: Animal feed components, proportioner-blender, rotary tapered drive, 
Coriolis force, motional energy pulse, scaling factor, planned experiment, reduced power, 
uniformity of mixing. 

 
АННОТАЦИЯ 

Городняк Р.В. Обоснование параметров дозатора-смесителя компонентов 
комбикормов. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.05.11 – машины и средства механизации сельскохозяйственного 
производства. – Львовский национальный аграрный университет Министерства 
образования и науки Украины, Львов, 2017. 

Диссертация посвящена решению прикладной задачи, заключающейся в 
повышении качества приготовления комбикормов за счет улучшения однородности 
смешивания компонентов с использованием дозатора-смесителя. Предложены 
новые способы дозирования и смешивания компонентов комбикормов при 
использовании низкого вакуумметрического давления в зоне смешивания.  

Рассмотрен процесс схождения частицы компонента с ротационного конусного 
диска. Разработаны аналитические уравнения, описывающие движение частицы 
компонента комбикорма по поверхности конуса без лопасти и с криволинейными 
лопастями заданного радиуса. Приведены результаты моделирования скорости и 
траектории перемещения частицы по поверхности ротационного конусного диска. 
Разработана конструкция и изготовлен дозатор-смеситель компонентов 
комбикормов, программа и методика экспериментальных исследований. 
Экспериментально установлена зависимость производительности и приведенной 
мощности от радиуса кривизны лопасти, частоты вращения и угла образующей 
конуса дискового дозатора-смесителя и вакуумметрического давления в зоне 
смешивания. Приведены результаты экспериментальных исследований 
однородности смешивания в зависимости от критериальных параметров 
технологического процесса. 

Годовой экономический эффект от внедрения дозатора-смесителя с конусным 
дисковым робочим органом составит 27466 грн (в ценах на 30.06.2015 г.). 

Ключевые слова: компоненты комбикормов, дозатор-смеситель, ротационный 
конусный диск, сила Кориолиса, импульс кинетической энергии, масштабный 
фактор, планируемый эксперимент, приведеная мощность, однородность 
смешивания. 


