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транспортних і нетранспортних підприємствах, де є автомобілі, й 

обіймати посади середнього та вищого рівня на цих підприємствах. 

Випускники спеціальності «Транспортні технології 

(автомобільний транспорт)» можуть працювати у транспортних, 

транспортно-логістичних і транспортно-експедиторських підприємст-

вах різних форм власності, що здійснюють міські, приміські, міжміські 

та міжнародні перевезення вантажів та пасажирів, в організаціях 

транспортного комплексу, на транспортних вузлах, на вантажних та 

пасажирських станціях, у транспортних відділах муніципальних 

установ, у проектних і науково-дослідних інститутах, у фірмових і 

дилерських центрах автомобільних компаній. 
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Однією з найбільш актуальних проблем при впровадженні 

сучасних високоінтенсивних технологій у переробному сільськогоспо-
дарському виробництві є проблема приготування якісних сумішей, що 
визначається у досягненні однорідності при збереженні потрібного 
функціонального складу основних компонентів. Накладання вібрацій 
дозволяє поліпшити технологічні параметри основного процесу: 
збільшити продуктивність машини за рахунок інтенсифікації 
перемішування, зменшити  енергомісткість унаслідок істотного 
зниження технологічного опору сипкого середовища та поліпшити 
показники якості отриманої суміші, що обґрунтовує актуальність 
приведених досліджень і перспективи їх розвитку [1]. 

Одним із напрямків досягнення однорідності суміші вважається 
процес змішування, який характеризується великою витратою енергії 
та складністю отримання необхідної якості. Найбільш часто в 
промисловості використовують лопатеві змішувачі [2], але для 
приготування невеликих партій продукції з часто мінливим 
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інгредієнтним складом вони недостатньо ефективні. На сучасному 
етапі технічного прогресу віброзмішувачі розглядаються, як найбільш 
ефективні, які дозволяють домогтися потрібного результату, тобто 
високої якості продукції при низьких енерговитратах. Проектування 
віброзмішувача нового покоління, що відрізняються простотою 
конструкції, а також пошуки шляхів наукового прогнозування 
результатів є можливістю просування у вирішенні поставлених перед 
дослідниками завдань щодо поліпшення якісно-енергетичних 
показників процесу [3]. 

У лабораторії кафедри процесів та обладнання переробних і 
харчових виробництв Вінницького національного аграрного 
університету розроблено вібровідцентровий змішувач, у якому 
забезпечується коливний та обертовий рух виконавчого органу із 
спіралевидним інтенсифікатором. 

Принципова схема вібровідцентрового змішувача наведена на 
рис.1. Особливістю цієї конструкції є створення комбінованого 
вібраційного й обертового рухів виконавчого органу з можливістю 
змішування оброблюваного середовища в псевдозрідженому стані [4]. 

Вібровідцентровий змішувач працює наступним чином.  
Після завантаження необхідної кількості сировини через 

патрубок (9) у циліндричний контейнер (7) для приготування однієї 
партії продукції вмикають електродвигун (17) та вібропривод (2), що 
призводить до коливання підпружиненої платформи (1) у напрямку 
горизонтальної площини. У свою чергу крутний момент від 
електродвигуна (17) через еластичну муфту (16), приводний вал (13) і 
шестерню (12) створює обертання вінця (11), а як наслідок 
циліндричного контейнера (7) із спіралевидним інтенсифікатором (8). 
За досягнення необхідної однорідності матеріалу сировину 
вивантажують через патрубок (10). 

 

 
 

Рис. 1. Принципова схема розробленого вібровідцентрового змішувача 
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Вплив на технологічне середовище декількох механічних рухів 

підвищує енергонасиченість системи та створює необхідні передумови 

для інтенсифікації процесу обробки.  
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В АСПЕКТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ 
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Стан вивченості питання. Промислові коноплі – цінна технічна 

культура, що забезпечує сировиною різні галузі виробництва. 

Сировина цієї культури використовується для виробництва широкого 

спектру товарів: різних видів кручених виробів, тканин, утеплювачів 

основ для вироблення косметики, лаків, фарб, паливного матеріалу, 

харчових продуктів тощо (рис. 1). 

 


