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Для цього рівняння на 95 % рівні довірчої ймовірності дисперсії однорідні
і значення критерію Кохрена в = 0,1447 < О0,05(2, 15) = 0,3346. Дисперсія
;екватності математичної моделі 5ад2 = 14572; дисперсія похибки дослідів Бу' =
т 192; значення критерію Фішера ¥ = 0,8999 < Р0.05(7, 30) = 2,33; модель є
цекватною на будь-якому рівні довірчої ймовірності. Графічна інтерпретація
- зняння (4) представлена на рис. 5.
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Рис. 5. Залежність споживаної
факторів, що досліджуються.
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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:
Р ( я , п , Ш ) —> т іп ;

< 0 ( я ,п , \ ¥ ) - > т а х ;

(5)

р ^ , п , \ ¥ ) > 600кг / м 3.
Вирішення задачі (5) за допомогою програмного пакета «МаШетаіїса»
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призвели до оптимальних конструктивно-технологічних параметрів установки
для виготовлення пелет:
Р
— (q = 35,7 кг/год., п = 50,5 об/хв., W = 28,9 %) = 20,2 Вттод/кг,

^

р (q = 35,7 кг/год., п = 50,5 об/хв., W = 28,9 %) = 601 кг/м"1.
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 технологічного процесу
виготовлення пелет з макухи насіння олійних культур встановлені залежності
продуктивності Q та потужності установки Р і об’ємної маси отриманих пелет р
від швидкості подачі матеріалу q, частоти обертів робочого органу п, вологості
білкової фракції W. Оптимальними конструктивно-технологічними параметрами
установки для виготовлення пелет є q = 35,7 кг/год, п = 50,5 об/хв, W = 28,9 %, Р
= 973 Вт, Q = 48 кг/год.
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РЕЗУ ЛЬТА ТЫ ЭКСП ЕРИ М ЕН ТА ЛЬН Ы Х ИССЛЕДОВАНИЙ
УСТАНОВКИ ДЛЯ П О Л У Ч ЕН И Я П ЕЛЛ ЕТ ИЗ БЕЛКО ВО Й
Ф РАКЦИИ М АКУХИ М АСЛИЧНЫ Х КУЛЬТУР

Э.Б. Алиев, А.Н. Пацула
Институт масличных культур НААН
В результате экспериментальных исследований технологического
процесса получения пеллет из макухи семян масличных культур
установлены зависимости производительности, мощности установки и
объемной массы полученных пеллет от скорости подачи материала,
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частоты вращения рабочего органа, влажности белковой фракции.
Оптимальными
конструктивно-технологическими
параметрами
установки для изготовления пеллет есть подача материала q = 35,7
кг/час, частота оборотов рабочего органа, п = 50,5 об/мин, влажность
белковой фракции W = 28,9 %. При данных оптимальных значениях
параметров мощность электродвигателя установки для изготовления
пеллет становила Р = 973 Вт, а её производительность Q = 48 кг/час.

' іючевьіе
слова:
макуха,
пеллета,
белковая
фракция,
гхнологический параметр, экспериментальное исследование.

установка,

RESULTS OF THE EX PERIM EN TA L STUDIES OF THE FA C ILITY FO R
PELLET PRODUCTION FRO M THE PRO TEIN FRA CTION OF
O ILSEED CAKE
E.B. Aliev, A.N. Patsula
Institute o f Oilseed Crops NAAS
Increased production and improved quality of protein feeds, being one of
the most important tasks in increasing the productivity of animals and birds,
can be achieved by improving mea! processing technology, which is
currently limited to grinding followed by addition to the feed.
Advanced Institute oilseed cake processing technology through the
introduction of additional mechanical operations fractionation crushed cake
and husk the protein fractions can provide more than 40% protein powder
protein content of at least 38%.
To increase the travel time of the oxidation process proposed to produce
a protein fraction in the form of pellets
Purpose is increased efficiency in the process of formation of feed pellets
from the protein fraction obtained by mechanical fractionation cake with
crushed oilseeds by study structural and technological parameters and
modes of installation for the production of pellets.
To study the process of manufacturing pellets from pomace oil seeds
developed constructive-technological scheme and an experimental plant for
its implementation. Installation for the production of pellets consists of
frame, motor, pulleys, bearing assembly, screw, cylindrical body, hopper,
and five forming cams, cylindrical matrices knife.
Installation for the production of pellets is joined by a drive shaft to the
gear motor maximum power - 7.5 kW. For the experiment turns on the
electric motor and gearbox using frequency converter Danfoss VLT Micro
Drive set required speed shaft drive installations for the production of
pellets.
The protein fraction weighing 10 kg is loaded into the bunker and using
calibrated regulating valve set given material feed rate to the plant for the
production of pellets.
The beginning of the production cycle was considered the process of
loading the source material. The end of the production cycle - to complete
the process of accumulation of pellets.
As an elected oilseed sunflower.
Factors Research is the frequency speed drive shaft, feed rate of protein
fractions and its humidity.
Experiments conducted in the triple repetition.
For criteria selected research productivity of the manufacturing process
creating pellets Q, bulk density p and pellets motor power P, spent on the
process.
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Experimental studies process producing pellets from oilseed meal set
depending performance, power plants and the bulk density of the obtained
pellet feed speed, frequency of rotation of the working organ, humidity
protein fraction. Optimal structural and technological parameters of facility
for production of pellets feed material is q = 35,7 kg I hr, the revolutions of
the working body, n = 50,5 I min, moisture protein fraction W = 28,9%. Witn
optimal data values of parameters of electric power plants for production of
pellets totaled P = 973 W, and its performance Q = 48 kg / h.

Key words: oilseed meal, pellet, protein fraction, facility, technological parameter,
experimental research.
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