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КОРМОСУМІШЕЙ 
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Анотація. Проведено аналіз різних типів диспергування: 

подрібнення з тілами, що мелють (кульові, бісерні, вібраційні, 

дезінтегратори); пристрої самоподрібнення (барабанні, відцентрові, 

струменеві); вибухові подрібнювачі (із скиданням тиску, з 

використанням вибухових речовин). Визначені основні недоліки цих 

типів пристроїв: знос тіл, що мелють; забруднення продуктами зносу 

подрібнюваного матеріалу; велика енергоємність диспергування; 

низький ККД, агрегація (злипання) частинок при збільшенні 

дисперсності матеріалу. Для усунення зазначених недоліків розроблено 

конструктивно-технологічну схему роторно-кавітаційного 

диспергатора. 

Ключові слова: кормозабезпечення, кормосуміш, диспергатор, 

кавітація, конструктивно-технологічна схема. 

 

Постановка проблеми.  Найважливішою складовою успіху 

виробництва тваринницької продукції є створення міцної кормової 

бази для забезпечення потреб галузі тваринництва. Органічне 

тваринництво, яке набуло в останні роки особливої уваги, передбачає 

використання екологічно чистих кормових компонентів, які доцільно 

доставляти тваринам в необхідній кількості. В зв'язку з цим техніко-

технологічна система кормозабезпечення органічного тваринництва 

потребують постійного удосконалення та розвинення [1]. 
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Останнім часом, завдяки пошуку нових технічних і технологічних 

рішень щодо економії енергоресурсів, зменшення втрат біологічної 

цінності рослинної сировини, а також вивченню наукових основ дії 

дезинтегрованих компонентів біосировини на показники 

життєзабезпечення тварин, набувають значного розповсюдження в 

сільськогосподарському виробництві технології, що базуються на 

підготовці кормової сировини на принципі диспергації, гомогенізації і 

кавітації. Спрощення технологічного процесу, зниження втрат 

поживних речовин і енерговитрат при даній обробці  досягається тим, 

що дезинтеграція зеленої маси проводиться до пульпоподібного стану 

при максимально можливому руйнуванні клітин рослин без зміни 

природної структури – органічності корму. В результаті обробки 

кавітацією поліпшуються хіміко-біологічні властивості корму: 

нейтралізуються антипоживні речовини, виділяються моноцукри, 

протеїн переходить в доступнішу для травного тракту тварини форму, 

корми знезаражуються.  Згодовування таких  кормосумішей сприяє  

поліпшенню як продуктивних, так і репродуктивних якостей тварин, 

підвищенню якості готової продукції і істотному зниженні витрат на 

годівлю. Перспективність даної нанотехнології доведена виробничими 

випробуваннями на тваринах.   Втілення у виробництво кавітаційної 

технології дозволяє господарствам понизити витрати кормів на 10-15%, 

при одночасному зниженні прямих витрат на корми на чверть [2].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На теперішній час 

існує багато установок, працюючих на використанні ефекту кавітації, в 

тому числі і для переробки кормових компонентів в корми підвищеної 

засвоюваності. 

Гідродинамічна установка кавітації, призначена для 

виготовлення вологих кормових паст із зерна злакових і бобових 

культур, кормів тваринного походження для молодняка і дорослих 

сільськогосподарських тварин з одночасним їх знезараженням і 

руйнуванням токсичних речовин (мікотоксинів і алкалоїдів) 

реалізована в дослідному промисловому  устаткуванні малого 

інноваційного підприємства ТОВ «НПП Ач Біон» м. Вороніж і 

ТОВ «БАСМ» м. Вороніж. Дуже ефективна технологія дозволяє з 

практично будь-якої сировини або навіть відходів (зокрема послід) 
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виготовляти високоякісні корми для тварин. Використання установки 

технологічно не складне – справляється один оператор. Ця технологія 

успішно використовується для відгодівлі молодняка в Германії і 

Голландії [3]. 

 За інформацією дослідників Красноярського державного 

університету [4] здійснення даної технології можливе при застосуванні 

кавітаційного подрібнювача  принципово нового виду, що 

використовується у виробництві емульсій і суспензій різного 

призначення. Він є останнім досягненням нової галузі науки – фізико-

хімічної механіки. 

Відомі наступні типи устаткування для диспергування: 

– подрібнення з тілами, що мелють (кульові, бісерні, 

вібраційні, дезінтегратори); 

– пристрої самоподрібнення (барабанні, відцентрові, 

струменеві); 

– вибухові подрібнювачі (із скиданням тиску, з 

використанням вибухових речовин). 

Недоліки цих типів пристроїв: знос тіл, що мелють; забруднення 

продуктами зносу подрібнюваного матеріалу; велика енергоємність 

диспергування; низький ККД, агрегація (злипання) частинок при 

збільшенні дисперсності матеріалу. 

Останніми роками з'явилося устаткування для диспергування з 

одночасною гомогенізацією: 

– ультразвукові пристрої; 

– ультразвукові пристрої кавітацій; 

– електрогідравлічні пристрої; 

– пристрої роторних пульсацій; 

– гідроударні установки. 

Принцип кавітаційної переробки кормових компонентів 

використовували багато розробників техніки і, так званих, нових 

технологій кормоприготування. В Україні – це дослідження, пов’язані 

із створенням і випробовуванням кормоприготувальних агрегатів серії 

АКГСМ «Мрія», в Росії – роторно-пульсаційних апаратів (Институт 

органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН) для 

одержання кормових добавок з амаранту та інших зернових матеріалів.  
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В ході кавітації нейтралізуються антипоживні речовини, що 

містяться в житі. В результаті її частка в раціонах всіх груп тварин може 

бути доведена до 30-60 % без попередньої обробки ферментними 

препаратами, що істотно знижує собівартість кормової суміші [5]. 

Мета дослідження. Підвищення ефективності диспергування 

кормосумішей шляхом застосування роторно-кавітаційного 

диспергатора із обґрунтованою конструктивно-технологічною схемою. 

Виклад основного матеріалу. Поставлена задача створення 

такого роторного кавітаційного диспергатора, в якому завдяки 

розміщенню, гідравлічних кавітаційних пристроїв в два ряди зі 

зміщенням та певним кроком в бічних стінках циліндричного ротора 

(насадки Вентурі) та двох коаксіальних кільцях статора (насадка Борда 

та Вентурі), розміщенню у всмоктуючому отворі ротора радіально 

лопатей та виконанню закріплених на привідних валах послідовно двох 

рядів ножів різної форми та з різними ріжучими кромками, 

забезпечується швидкісне і якісне подрібнення та знезараження 

складових корму шляхом більш інтенсивної гідравлічної й кавітуючої 

дії на них, а виконання конусоподібної напрямної складеною із двох 

частин, верхню частину суцільною, а нижню частину у вигляді 

коаксіально розміщених на певній відстані одне від одного кілець із 

зменшенням діаметра кожного наступного кільця за конусоподібною 

напрямною і збільшенням відстані між кільцями по ходу 

технологічного процесу, забезпечується швидкісне і якісне 

подрібнення та знезараження складових корму шляхом більш 

інтенсивної гідравлічної й кавітуючої дії на них, а також забезпечується 

потоковий (без пульсації потоку) режим кавітаційної обробки 

компонентів кормосуміші за замкненим циклом шляхом організації 

безперервної подачі оброблюваного середовища в зону дії робочого 

органу, що робить процес кавітаційної обробки компонентів кормової 

суміші при незначних енерговитратах високоефективним й не 

тривалим в часі. Поставлена задача вирішується тим, що в роторному 

кавітаційному диспергаторі, що містить робочу камеру з 

конусоподібною напрямною, закріплені на привідному валу 

послідовно два ряди ножів, ротор з всмоктуючим отвором й лопатями, 

статор та кавітаційні пристрої, згідно з корисною моделлю, ротор має 
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форму порожнистого циліндра з розміщеними у всмоктуючому отворі 

радіально лопатями, в бічних стінках ротора в два ряди зі зміщенням та 

певним шагом встановлені гідравлічні кавітаційні пристрої у вигляді 

насадки Вентурі, статор виконаний у вигляді двох коаксіальних кілець 

з радіально розміщеними в них в два ряди зі зміщенням та певним 

кроком гідравлічними кавітаційними пристроями, причому розміщені 

у внутрішньому кільці гідравлічні кавітаційні пристрої виконані у 

вигляді насадки Борда, а в зовнішньому – у вигляді насадки Вентурі; 

ніж першого ряду виконаний чашоподібної форми з криволінійною 

ріжучою кромкою, а ніж другого ряду - плоским з прямолінійною 

ріжучою кромкою, конусоподібна напрямна складена із двох частин, 

верхня частина виконана суцільною, а нижня частина у вигляді 

коаксіально розміщених на певній відстані одне від одного кілець, 

причому діаметр кожного наступного кільця зменшується за 

конусоподібною напрямною, а відстань між кільцями збільшується по 

ходу технологічного процесу. Виконання ротора у формі порожнистого 

циліндра з розміщенням у всмоктуючому отворі радіальних лопатей 

дозволяє інтенсифікувати процес всмоктування рідини з компонентами 

кормової суміші в порожнину ротора, і таким чином створити ідеальні 

передумови для інтенсивної гідравлічної дії на всмоктуваний матеріал, 

тим самим підвищити ефективність процесу подрібнення компонентів 

кормової суміші. Розміщення в бічних стінках ротора в два ряди зі 

зміщенням та певним кроком гідравлічних кавітаційних пристроїв у 

вигляді насадки Вентурі дозволяє значною мірою інтенсифікувати 

процес кавітації всмоктуваного в ротор матеріалу шляхом організації 

знакоперемінних навантажень на нього, і таким чином значною мірою 

підвищити ефективність процесу 30 подрібнення компонентів 

кормової суміші. Виконання статора у вигляді двох коаксіальних 

кілець з радіально розміщеними в них в два ряди зі зміщенням та 

певним кроком гідравлічними кавітаційними пристроями дозволяє за 

рахунок організації поетапної динамічної дії на кормової суміш 

значною мірою підсилити ефект гідродинамічної кавітації, і таким 

чином значно підвищити інтенсивність подрібнення компонентів 

кормової суміші, тим самим підвищити ефективність роботи 

диспергатора. Виконання розміщених у внутрішньому кільці статора 
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гідравлічних кавітаційних пристроїв у вигляді насадки Борда дозволяє 

за рахунок розширення потоку й утворення кільцевих коловоротних 

зон забезпечити найбільш інтенсивну кавітуючу дію на кормову суміш, 

що пропускається через насадку, і таким чином досягти необхідного 

ступеня подрібнення компонентів кормової суміші, тим самим 

підвищити ефективність усього процесу подрібнення кормової суміші. 

Виконання розміщених в зовнішньому кільці статора гідравлічних 

кавітаційних пристроїв у вигляді насадки Вентурі дозволяє за рахунок 

стискання потоку й утворення кільцевих коловоротних зон забезпечити 

найбільш інтенсивну кавітуючу дію на кормову суміш, що 

пропускається через насадку, таким чином досягти необхідного 

ступеня подрібнення компонентів кормової суміші, тим самим 

підвищити ефективність подрібнення кормової суміші. Виконання 

ножа першого ряду чашоподібної форми з криволінійною ріжучою 

кромкою дозволяє за рахунок організації першорядного розсікання 

потоку кормової суміші за криволінійною поверхнею забезпечити 

найінтенсивніше подрібнення компонентів кормосуміші, і таким чином 

підвищити ефективність процесу одночасного подрібнення 

різноманітних компонентів кормової суміші, тим самим значно 

розширити функціональні можливості диспергатора. Виконання ножа 

другого ряду плоским з прямолінійною ріжучою " кромкою дозволяє за 

рахунок організації другорядного розсікання потоку кормової суміші в 

прямолінійній площині забезпечити додаткове подрібнення 

компонентів кормової суміші, і таким чином підвищити ефективність 

процесу одночасного подрібнення різноманітних компонентів 

кормової суміші, тим самим значно розширити функціональні 

можливості диспергатора [6]. 

Роторний кавітаційний диспергатор (Рисунок1) містить робочу 

камеру 1 з конусоподібною напрямною 2, 25 закріплені на привідному 

валу 3 послідовно два ряди ножів 4 і 5. Ножі 4 першого ряду виконані 

чашоподібної форми з криволінійною ріжучою кромкою 6. Ножі 5 

другого ряду виконані плоскими з прямолінійною ріжучою кромкою 7. 

Ротор 8 виконано у формі порожнистого циліндра з всмоктуючим 

отвором 9 та розміщеними в ньому радіально лопатями 10. В бічних 

стінках ротора 8 в два ряди зі зміщенням та певним кроком встановлені 
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гідравлічні кавітаційні 30 пристрої 11 у вигляді насадки Вентурі. 

Статор 12 виконаний у вигляді двох коаксіальних кілець - 

внутрішнього 13 і зовнішнього 14 з радіально розміщеними в них в два 

ряди зі зміщенням та певним кроком гідравлічними кавітаційними 

пристроями 15 та 16. У внутрішньому кільці 13 гідравлічні кавітаційні 

пристрої 15 виконані у вигляді насадки Борда. В зовнішньому кільці 14 

гідравлічні кавітаційні пристрої 16 виконані у вигляді насадки Вентурі. 

Конусоподібна напрямна 35 2 складена із двох частин 17 і 18. Верхня 

частина 17 виконана суцільною. Нижня частина 18 конусоподібної 

напрямної 2 виконана у вигляді коаксіально розміщених на певній 

відстані одне від одного кілець 19. Діаметр кожного наступного кільця 

19 зменшується за конусоподібною напрямною 2. Відстань між 

кільцями 19 збільшується по ходу технологічного процесу [6]. 

 

 

 
Рисунок 1. Конструктивно-технологычна схема роторно-кавітаційного 

диспергатора 
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Висновки. Проведено аналіз різних типів диспергування: 

подрібнення з тілами, що мелють (кульові, бісерні, вібраційні, 

дезінтегратори); пристрої самоподрібнення (барабанні, відцентрові, 

струменеві); вибухові подрібнювачі (із скиданням тиску, з 

використанням вибухових речовин). Визначені основні недоліки цих 

типів пристроїв: знос тіл, що мелють; забруднення продуктами зносу 

подрібнюваного матеріалу; велика енергоємність диспергування; 

низький ККД, агрегація (злипання) частинок при збільшенні 

дисперсності матеріалу. Для усунення зазначених недоліків розроблено 

конструктивно-технологічну схему роторно-кавітаційного 

диспергатора. 
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