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Анотація: в результаті експериментальних досліджень установки для виготовлення пелет
встановлені залежності продуктивності Q та потужності установки P і об’ємної маси отриманих пелет ρ
від швидкості подачі матеріалу q, частоти обертів робочого органу n, вологості білкової фракції W.
Оптимальними конструктивно-технологічними параметрами установки для виготовлення пелет є q = 35,7
кг/год., n = 50,5 об/хв., W = 28,9 %, P = 973 Вт, Q = 48 кг/год.
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Вступ
Збільшення виробництва і покращення якості білкових кормів, як однієї з найважливіших
задач в підвищенні продуктивності тварин та птиці, може бути здійснено за рахунок удосконалення
технології переробки макухи, яка на сьогодні обмежується подрібненням з подальшим введенням в
комбікорми.
На сьогодні основним способом переробки макухи є подрібнення з подальшим введенням в
комбікорми. Удосконалена в Інституті олійних культур технологія переробки макухи за рахунок
введення додаткової операції механічного фракціонування подрібненої макухи на білкову і лушпинну
фракції дозволяє виділити більш як 40 % білкового порошку з вмістом протеїну не менше 38 %.
Лушпинна фракція, що включає основну масу клітковини, використовується для виготовлення
паливних брикетів. Вміст в білковому порошку 8-12 % олії сприяє швидкому його окисленню, що
призводить до зниження якості протеїнової добавки. Для збільшення часу проходження процесу
окислення запропоновано виготовляти білкову фракцію у вигляді пелет [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Аналіз останніх наукових праць щодо переробки макухи олійних культур на кормові цілі
свідчить про доцільність проведення подальших наукових досліджень в напряму створення
установки для виготовлення пелет [2-3].
На основі проведених патентно-інформаційних досліджень сучасних технологій та аналізу
конструкцій робочих органів пресувальних машин [4-8] встановлено, що найбільш прийнятною
конструкцією може бути гвинтова установка. В зв’язку з цим розроблена конструктивна схема
гвинтової установки для виготовлення пелет з білкової фракції макухи насіння олійних культу [9].
Мета досліджень
Метою проведення досліджень є визначення раціональних параметрів робочих органів установки
для виготовлення пелет з білкової фракції макухи насіння.
Результати випробувань
Для дослідження технологічного процесу виготовлення пелет з макухи насіння олійних
культур розроблено конструктивно-технологічну схему й створено експериментальну установку
(рисунок 1) для його реалізації. До складу установки входить циліндрична матриця з відповідними
діаметрами отворів – 3 мм.
Установка для виготовлення пелет приєднується через вал привода до мотор-редуктора
максимальної потужності – 7,5 кВт, який з’єднується із частотним перетворювачем Danfoss VLT
Micro Drive. З використанням частотного перетворювача є можливість змінювати частоту обертання
вала привода в діапазоні – 0-100 об/хв. Задана подача білкової фракції до завантажувального бункера
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здійснюється за допомогою регулюючої заслінки. Швидкість подачі білкової фракції можна
змінювати в діапазоні – 0-80 кг/год.
Об’ємна маса кожної порції білкової фракції насіння олійних культур визначається за
методикою [10], яка передбачає зважування маси білкової фракції, розміщеної в ящику розмірами не
менше 10 см × 10 см × 10 см без ущільнення та врівень з його краями, при вільному падінні білкової
фракції з висоти 10 см від його верхнього краю. Маса зразка білкової фракції визначається шляхом
статичного зважуванням на електронних вагах АА-200. В процесі дослідження фіксується значення
потужності електродвигуна, яка витрачається, на частотному перетворювачі Danfoss VLT Micro Drive
і час проходження 10 кг матеріалу крізь установку для виготовлення пелет. Тривалість виробничого
циклу заміряється секундоміром. Початком виробничого циклу вважався процес завантаження
вихідного матеріалу. Закінчення виробничого циклу – по завершенні процесу накопичення пелет.

б

в
г
а
Рис. 1. Експериментальний зразок установки для виготовлення пелет (пелетератора): а
– загальний вигляд; б – гвинт; в – формуючий кулачок; г – циліндрична матриця
В якості олійної культури обрано соняшник. Факторами досліджень є частота обертів вала
привода, швидкість подачі білкової фракції та її вологість. Інтервали і рівні варіювання факторами
наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Інтервали і рівні варіювання факторів при експериментальних дослідженнях установки для
виготовлення пелет
Позначення
факторів
Кодове
Натуральне
х1

q

х2

n

х3

W

Найменування факторів та
одиниця вимірювання
Швидкість подачі
матеріалу, кг/год.
Частота обертів
робочого органа, об/хв.
Вологість білкової
фракції, %

Рівні
варіювання
–1
0
+1

Інтервал
варіювання

25

50

75

25

30

60

90

30

20

30

40

10

Дослідження проводяться за планом трьохфакторного експерименту 33, при варіюванні
факторів використовувалась матриця планування експериментів Бокса-Бенкіна. Досліди проводяться
у триразовій повторності. За критерії досліджень обрано продуктивність виробничого процесу
створення пелет Q, об’ємна маса пелет ρ і потужність електродвигуна P, що витрачається на
здійснення процесу. В якості критерію оптимізації факторів досліджень обрано питомі
енерговитрати, які визначаються за формулою:
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E = P / Q,
(1)
Згідно з результатами досліджень було створено математичну модель впливу досліджуваних
факторів на ефективність технологічного процесу формування пелет з білкового порошку.
Отримана математична модель впливу досліджуваних факторів на об’ємну масу пелет мала
вигляд:
ρ = -119,194 – 0,0302469 n2 +6,50741 n +
(2)
+ 0,00722222 W n + 21,8917 W – 0,217222 W2
Аналізуючи рівняння (2), можна стверджувати, що на об’ємну масу пелет впливає лише
вологість вихідного матеріалу і частота обертів робочого органа. При цьому зі збільшенням зазначених
факторів збільшується і об’ємна маса пелет. Оптимальним значенням для даного рівняння є:
ρ (n = 90 об/хв., W = 40 %) = 775 кг/м3
(3)
Графічна інтерпретація рівняння (2) представлена на рисунку 2.

Рис. 2. Залежність об’ємної маси пелет від факторів, що досліджуються
Отримана математична модель впливу досліджуваних факторів на продуктивність
виробничого процесу створення пелет мала вигляд:
Q = – 133,229 – 0,0105833 n2 + 0,905278 n + 0,0102778 q n +
(4)
+ 0,586167 q – 0,00837333 q2 + 7,47125 W – 0,0983333 W2
Графічна інтерпретація рівняння (4) представлено на рисунку 3.
Аналізуючи рівняння (4), можна стверджувати, що на продуктивність виробничого процесу
створення пелет впливають всі фактори. При цьому зі збільшенням вологості вихідного матеріалу
збільшується і продуктивність, а при варіюванні значень частоти обертів робочого органа і подачі
вихідного матеріалу спостерігається максимум. Оптимальним значенням для даного рівняння є:
Q (q = 75 кг/год., n = 79,2 об/хв., W = 37,9 %) = 71,91кг/год.
(5)

Рис. 3. Залежність продуктивності виробничого процесу від факторів, що
досліджуються при фіксованих оптимальних значеннях (5)
Отримана математична модель впливу досліджуваних факторів на споживану потужність
електродвигуна мала вигляд:
P = 8962,92 + 1,17716 n2 -137,718 n + 0,643333 q n - 38,6111 q +
(6)
0,229778 q2 - 320,792 W + 6,17778 W2.
Графічна інтерпретація рівняння (6) представлена на рисунку 4.
Аналізуючи рівняння (6), можна стверджувати, що на споживану потужність електродвигуна
впливають всі фактори. При цьому зі збільшенням вологості вихідного матеріалу збільшується і
потужність, а при варіюванні значень частоти обертів робочого органа і подачі вихідного матеріалу
спостерігається мінімум. Оптимальним значенням для цього рівняння є:
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P (q = 25 кг/год., n = 51,7 об/хв., W = 25,9 %) = 834 кВт.
(7)
Завданням вирішення компромісної задачі була мінімізація витрат споживаної потужності
електродвигуна при максимальному значенні продуктивності пелетератора. При цьому об’ємна маса
отриманих пелет не повинна бути меншою за 600 кг/м3:
Pq, n, W   min;
(8)
Qq, n, W   max; 3
q, n, W   600 кг / м .

Рис. 4. Залежність споживаної потужності електродвигуна від факторів, що
досліджуються при фіксованих оптимальних значеннях (7)
Взявши відношення споживаної потужності до продуктивності, перетворимо поставлену
задачу (8) до вигляду:
Pq, n, W 

 min;
Eq, n, W  

Qq, n, W 
3
q, n, W   600 кг / м .

(9)

Вирішення задачі (9) за допомогою програмного пакета «Mathematica» призвели до
оптимальних конструктивно-технологічних параметрів установки для виготовлення пелет:
P (q = 35,7 кг/год., n = 50,5 об/хв., W = 28,9 %) = 20,2 Вт·год/кг,
(10)
ρ (q = 35,7 кг/год., n = 50,5 об/хв., W = 28,9 %) = 601 кг/м3.
При даних оптимальних значеннях конструктивно-технологічних параметрів споживана
потужність електродвигуна установки для виготовлення пелет складає 973 Вт, а її продуктивність –
48 кг/год.
Висновки
В результаті експериментальних досліджень установки для виготовлення пелет встановлені
залежності продуктивності Q та потужності установки P і об’ємної маси отриманих пелет ρ від
швидкості подачі матеріалу q, частоти обертів робочого органу n, вологості білкової фракції W.
Оптимальними конструктивно-технологічними параметрами установки для виготовлення пелет є q =
35,7 кг/год., n = 50,5 об/хв., W = 28,9 %, P = 973 Вт, Q = 48 кг/год.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КОНСТРУКТИВНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕЛЛЕТ
Аннотация: в результате экспериментальных исследований установки для получения пеллет
установлены зависимости производительности Q и мощности установки P и объемной массы полученных
пеллет ρ от скорости подачи материала q, частоты вращения рабочего органа n, влажности белковой
фракции W. Оптимальными конструктивно-технологическими параметрами установки для изготовления
пеллет есть q = 35,7 кг / ч., n = 50,5 об / мин., W = 28,9%, P = 973 Вт, Q = 48 кг / час.
Ключевые слова: жмых, масличные культуры, пеллеты, установка, оптимум, исследования,
эксперимент.

RESULTS OF EXPERIMENTAL RESEARCH DESIGN AND TECHNOLOGICAL
PARAMETERS OF THE INSTALLATION FOR PELLETS
Summari: experimental studies in plants for producing pellets according to established performance Q and
the capacity of the plant P and the bulk density ρ of the obtained pellet material feed rate q, the frequency of rotation n
of the working body, humidity protein fraction W. optimum design-technological parameters of the apparatus for
producing pellets is q = 35.7 kg / hr., n = 50.5 rev / min., W = 28.9%, P = 973 W, Q = 48 kg / h.
Keywords: cake, oilseeds, pellets, installation, optimum, research, experiment.
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