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Облік порцій молока відбувається при подачі сигналу на відкриття 

клапану 6. Об’єм порції молока регулюється встановленням часу 

відкачування порції молока та програмується на блоці управління 

дозатором-лічильником. 

В результаті лабораторних та виробничих досліджень встановлено, 

що пропускна здатність автоматизованого лічильника групового обліку 

молока становить не менше 11 л/хв., чого достатньо при доїнні сучасного 

високопродуктивного поголів’я корів. 
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В Україні поступово відновлюється тваринництво. Забезпечення 

галузі достатньою кількістю якісних кормів стає все гострішою 

проблемою. Відомо, що чим тонший помел корму, тим краще він 

засвоюється. Тому, створення обладнання і технологій для якісного і 

ефективного подрібнення є актуальним питанням сьогодення. 

В залежності від виду тварин, їх вікової групи потрібні корми 

грубого, середнього та тонкого подрібнення. Найбільш енерговитратним є 

тонкий помел. При тонкому помелі значно збільшується площа поверхні 

частинок і корм краще засвоюється тваринами, покращуються 

характеристики змішування, покращується якість гранул при 

екструдуванні і грануляці [1]. 

Здійснення тонкого помелу потребує значних енергозатрат. 

Зменшення зусиль на подрібнення матеріалу обумовлює доцільність 

використання одного із прогресивних типів подрібнювачів – вібраційних 
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млинів, які мають високу продуктивність, малі енерговитрати і високі 

технологічні можливості [2]. 

Для досягнення поставлених завдань розроблена конструкція млина 

кутових коливань (рис. 1) за рахунок переферійного розміщення джерела 

вібрації на опозитно розміщених помольних камерах дозволяє зменшити 

енерговитрати при пуску та експлуатації дослідної машини. Також при 

такому русі підвищується силовий вплив технологічного наповнювача на 

оброблюваний матеріал, що призводить до збільшення продуктивності 

машини та якості продукту. 

  

Рисунок 1 – Вібраційний млин кутових коливань: 1 – електродвигун; 

2 – еластична муфта; 3 – станина; 4 – приводний вал; 5 – дебаланси;  

6 – підшипникові вузли віброприводу; 7 – стійки; 8 – завантажувальний 

бункер; 9 – живильні патрубки; 10 – помольні камери; 11 – траверси;   

12 – підшипниковий вузол центральної вісі; 13 – вісь 

 

Млин кутових коливань складається з електродвигуна 1, рух від 

якого через муфту 2 передається приводному валу 4, на якому розміщенні 

дебаланси 5. Приводний вал опирається на підшипникові вузли 6, які 

прикріплені до стійок 7. Помольні камери 10 операються на стійки і 

з’єднані між собою за допомогою траверс 11. До траверс прикріплені 

підшипникові вузли 12 з центральною віссю 13. Сипкий матеріал 

завантажується з завантажувальних бункерів 8 через живильні патрубки 9 

у помольні камери 10, які попередньо наповнені помольними тілами, у 
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вигляді куль. Вся конструкція змонтована на станині 3.  

Результати досліджень амплітудно-частотних та енергетичних 

характеристик виконавчого органу наведені на рис. 2. 
 

 
Амплітуда коливань залежно від 

кутової швидкості приводного вала 

 
Енерговитрати залежно від кутової 

швидкості приводного вала 

Рисунок 2 – Амплітудно-частотні та енергетичні характеристики 

виконавчого органу: 1 – без технологічного наповнювача; 2 – при 

завантаженні контейнера на ½ від його повного об’єму; 3 – при 

завантаженні контейнера на ¾ від його повного об’єму 
 

Дослідження амплітудно-частотних та енергетичних характеристик 

млина кутових коливань дозволили встановити ефективність розробленої 

конструкції в контексті мінімізації дисипативних властивостей 

досліджуваної вібросистеми.  

Дослідження і розвиток вібраційних технологій дають можливість 

створення нового обладнання і технологічних схем для виробництва 

якісних кормів, а отже і для розвитку тваринництва. 
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