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ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА 
ЯКОСТІ ПОДРІБНЕННЯ 
ЗЕРНОВИХ КОРМІВ ЗАЛЕЖНО 
ВІД КОНСТРУКЦІЙНИХ 
ПАРАМЕТРІВ ТА РЕЖИМІВ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВІБРАЦІЙНОЇ 
ДИСКОВОЇ ДРОБАРКИ 
 

Передумовою успішного функціонування та 
ефективного розвитку галузі виробництва продукції 
тваринництва є повноцінна годівля тварин, яка може бути 
забезпечена лише за умови виробництва достатньої 
кількості кормів, зниженням втрат їхньої поживності під час 
заготівлі, зберігання, а також правильною підготовкою 
кормів до згодовування. Використання концентрованих 
кормів у системі годівлі дозволяє збалансувати раціони 
тварин за вмістом енергії, протеїну, амінокислот. 
Складання і підбір компонентів кормових раціонів 
здійснюється технологами в залежності від виду, вікової 
групи, морфологічних і біологічних показників тварин і 
багатьох інших факторів. При цьому, незалежно від обраної 
фахівцем технології і схеми годування незамінним джерелом 
поживних речовин для тварин залишаються концентровані 
корми, на основі зерна пшениці, ячменю, кукурудзи та інших 
сільськогосподарських культур, що пройшли попередню 
технологічну обробку. Разом із тим, їх якість подрібнення є 
особливо важливим показником, який впливає на 
продуктивність тварин. В результаті такої обробки 
створюється значна кількість часток із більшою площею 
поверхні, що сприяє прискоренню травлення і підвищенню 
засвоюваності поживних речовин тваринами. 

Подрібнення є однією із найбільш енергоємних 
операцій, що застосовуються в технології приготування 
кормів для тваринництва. Тому, наукові дослідження 
спрямовані на мінімізацію споживання енергетичних 
ресурсів технологічними машинами, зокрема, дробарками 
та підвищення енергоефективності процесу в цілому є 
актуальною задачею. 

В статті представлені результати 
експериментальних досліджень підготовки зерна для годівлі 
сільськогосподарських тварин, шляхом подрібнення 
вібраційною дисковою дробаркою, що була спроектована на 
базі кафедри Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці 
Вінницького національного аграрного університету та 
пройшла попередні експериментальні випробування. Вибір 
діапазону конструктивно-режимних параметрів 
виконувався на основі оцінки відповідності ступеня 
подрібнення готового продукту зоотехнічними вимогами 
стосовно цільової фракції готового продукту.  

Ключові слова: ступінь подрібнення, сепарація, 
ситовий аналіз, фракція, перетравність корму. 
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Вступ. Необхідність подрібнення 
зернових кормів обумовлюється фізіологічними 
особливостями сільськогосподарських тварин, 
оскільки швидкість обробки корму шлунковим 
соком прямо-пропорційна площі його 
внутрішньої поверхні [1]. Разом з тим, в 
технологічному процесі приготування кормів 
частка енерговитрат на подрібнення може 
досягати 65 % [2, 3]. Тому стає очевидним, що 
прибутковість та конкурентоспроможність галузі 
тваринництва в значній мірі залежать від 
енергетичної ефективності реалізації даної 
технологічної операції, а зниження 
енергоємності процесу є актуальним 
завданням. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Попередніми дослідженнями [4. 5] 
було встановлено, що серед низки варіантів 
підвищення енергоефективності обладнання 
для подрібнення кормів можна відзначити два 
перспективні напрямки:  

- мінімізація дисипативних втрат в умовах 
пластичної деформації некондиційного 
фуражного зерна при взаємодії їз робочими 
органами машини [6, 7]; 

- зведення до мінімуму часу перебування 
матеріалу в зоні подрібнення та максимальне 
наближення фактичної пропускної здатності 
машини до теоретичної сепараційної здатності 
сита, що може бути забезпечено своєчасною 
евакуацією вже подрібненого матеріалу із 
робочого простору машини [6]. 

З метою вирішення перелічених 
завдань, на базі лабораторій кафедри 
Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці 
Вінницького національного аграрного 
університету було розроблено фізичну модель 
вібраційної дискової дробарки [16]. 
Конструктивне виконання цього обладнання 
дозволяє виконувати локалізований ударно-
ріжучий вплив гострого клина дискового 
молотка на матеріал, а також інтенсифікувати 
сепарацію повітряно-продуктового шару за 
рахунок забезпечення еліптичних коливань 
сита.  

Енергоефективність такого технічного 
рішення була доведена при лабораторних 
випробуваннях, проте для подальшого 
використання вібраційної дробарки в умовах 
виробництва виникає потреба в обґрунтуванні 
режимних параметрів дробарки з врахуванням 
зоотехнічних вимог щодо дисперсності 
подрібненого корму. 

Якість подрібнення концентрованих 
кормів є особливо важливим показником, що 
впливає на загальну продуктивність тварин. В 
результаті подрібнення кормів створюється 
значна кількість частин із більшою загальною 
поверхнею, що сприяє прискоренню травлення 
та підвищенню засвоєння поживних речовин. 

Однак при подрібненні зерна для годівлі 
свиней слід враховувати, що занадто дрібний 
помел ускладнює евакуаторну функцію шлунка 
та кишечника, що негативно відображується як 
на засвоєнні поживних речовин, так і в цілому 
на окремих функціях органів травлення. Крім 
того надлишкове подрібнення супроводжується 
зростанням питомої витрати електроенергії, що 
негативно відображається на собівартості 
всього процесу. 

Згідно з чинною нормативною 
документацією [1, 2, 5], розрізняють три ступені 
помелу зерна: тонкий (0,2–1 мм), середній (1,0–
1,8 мм) і грубий (1,8–2,6 мм). 

Рекомендована тонина помелу зерна 
для різних груп тварин:  

- для поросят сисунів – 0,46…0,78 мм; 
- для відлучених поросят – 0,8…0,86 мм; 
-  для свиней на відгодівлі – 1,0…1,1 мм; 
- для коней – 2,0…3,0 мм; 
- для великої рогатої худоби, овець – 

1,5…2,0 мм; 
- для телят, птиці – 1,0…1,5 мм. 

Аналіз зоотехнічних вимог до 
фракційного складу корму [1, 14, 15, 18, 19, 20] 
для різних груп тварин показав, що традиційна 
технологія годівлі передбачає використання 
тонкої фракції (0,4…1,0 мм) для свиней, 
середньої (1,0…2,0 мм) для ВРХ, телят, овець і 
птиці та грубої (2,0…3,0 мм) для коней. При 
цьому, на думку фахівців [12, 14], в сукупному 
об’ємі готового продукту вміст цільової фракції 
має становити не менше 70 %. 

Таким чином вказані діапазони, умовно, 
можуть прийняті, як контрольні показники якості 
процесу подрібнення та бути базисом при 
виборі та обґрунтуванні режимних параметрів 
дробарки. 

Метою досліджень є обґрунтування 
діапазонів значень режимних та конструктивних 
параметрів вібраційної дискової дробарки при 
застосуванні в технології приготування 
концентрованих кормів для згодовування 
сільськогосподарським тваринам, шляхом 
експериментальної оцінки процесу подрібнення 
за критерієм якості готового продукту та 
відповідності нормативним вимогам технології 
годівлі. Для досягнення поставленої мети було 
сформульовано наступні завдання: 

- здійснити пошукові експериментальні 
випробування та встановити робочі діапазони 
амплітудно-частотних характеристик 
вібраційної дискової дробарки; 

- провести експерементальні дослідження 
процесу подрібнення фуражного зерна при 
використанні сит із різним діаметром отворів d 
та визначити варіанти типорозмірів, які можуть 
бути встановлені для забезпечення 
гранулометричного складу готового продукту 
відповідно зоотехнічним вимогам. 
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Матеріали і методи. Експериментальну 
частину роботи виконано на базі лабораторій 
кафедри технологічних процесів та обладнання 
переробних і харчових виробництв інженерно-
технологічного факультету та кафедри годівлі 
сільськогосподарських тварин та водних 
біоресурсів факультету технології виробництва 
і переробки продукції тваринництва та 
ветеринарії Вінницького національного 
аграрного університету. 

Лабораторні дослідження виконували з 
використанням експериментального зразка 
вібраційної дискової дробарки [5] (рис. 1), в якій 
при включені електродвигуна 5 крутний момент 
через муфту 6, передається на кінематичний 
вал 7 з противагами 8, обертання якого 
призводить до створення комбінованої силової 
та моментної незрівноваженості розміщеного 
на ньому ротора 9 з осями та дисковидними 
билами 10. 

Оброблювальний матеріал безперервно 
надходить через завантажувальну горловину 2 і 

подрібнюється внаслідок обертового та 
коливного руху дисковидних бил 10. Зі 
зменшенням розмірів частинок подрібнений 
матеріал під впливом відцентрових сил та 
знакозмінних навантажень через ситову 
поверхню зазнає інтенсивної класифікації: 
частинки рівні або менші діаметру отворів сита 
4 вивантажуються через горловину 3, решта – 
на повторне подрібнення. 

Для запису амплітудно-частотних 
характеристик вібродискової дробарки був 
розроблений датчик на базі акселерометра ST 
Microelectronics LIS3DH (рис. 2), який має такі 
характеристики: наднизьке споживання 
електроенергії-2 мкА; споживання напруги 1,71-
3,6 В; регульований діапазон вимірювання 
прискорення: ± 4 г; ± 8 г; ± 16 г; Інтерфейс 
SPI/I2C для зчитування даних; вбудований 
модуль самоперевірки [12, 13]. 

 

 

 
а) б) 

Рис. 1. Вібраційна дискова дробарка: а) – принципова схема; б) – загальний вигляд; 1 
– корпус; 2, 3 – завантажувальна та розвантажувальна горловина; 4 – сито; 5 – 
електродвигун; 6 – муфта еластична; 7 – вал кінематичний; 8 – противаги; 9 – ротор; 10 – 
била дискові 

 
Принцип роботи розробленого датчика 

наступний: після підключення датчика до 
поверхні контейнера вмикають приводний 
механізм, створюючи змінні коливання 
контейнера та ротора вібраційної дробарки, що 
ініціює активізацію вбудованого акселерометра, 
який починає реєстрацію амплітудно-частотних 
характеристик. Отримана інформація щодо 
амплітудно-частотних характеристик 
обладнання за допомогою USB-кабеля 
інтерпретується на персональному комп'ютері у 
вигляді графічних залежностей та цифрової 
матриці даних. Розроблене програмне 
забезпечення дозволяє аналізувати 
віброприскорення, віброшвидкість, 
вібропереміщення та частоту коливань. 

Для реєстрації кутової швидкості 
приводного вала було використано 
бездротовий тахометр UNI-T UT372 (рис. 3, а), 
принцип роботи якого описаний в технічній 
документації. Для керування кутовою 
швидкістю вала електродвигуна 
використовували автотрансформатор АОЧ-20-
220-75 (рис. 3, б), призначений для роботи зі 
змінним струмом. 

При визначенні потенційно придатних 
до використання варіантів ситових поверхонь 
використовували показник питомої частки 
проходу подрібненого матеріалу (зерна 
кукурудзи) крізь контрольні сита. Під час 
проведення серії експериментальних 
досліджень було використано два комплекти 
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сит, які почергово встановлювались на 
лабораторну дробарку.  

 

 

а) 

 
б) 

Рис. 2. Акселерометр: а) Апаратно-
електронна схема; б) загальний вигляд 
пристрою; 1 – мікропорт для підключення 
датчика акселерометра; 2 – батарея 
живлення; 3 – карта пам'яті; 4 – кнопка 
живлення; 5 – адаптивний мікропорт для 
зчитування даних; 6 – корпус акселерометра 

 
Загальна маса матеріалу що підлягала 

подрібненню при використанні кожного 
типорозміру сита (табл. 1) становила 10 кг для 
одного досліду, який повторювали тричі. Далі, із 
кожної партії готового корму відбирали проби 
масою M=100 г для подальшого ситового 
аналізу. 

Якісну оцінку виконували шляхом 
знаходження відсоткового співвідношення маси 
матеріалу, що пройшов крізь сито до загальної 
маси проби [9, 10]:  

.                           (1) 

де  – маса матеріалу, що пройшов через i-те 
контрольне сито, г. M – маса проби, що 
відібрана для аналізу, г. 

Дослідний матеріал просіювали на 
лабораторному ситовому аналізаторі А-20 
(рис. 3, в), що оснащений наборами 
лабораторних контрольних сит, підібраних за 
принципом, відповідності діаметрів отворів dk, 

граничним значенням розміру частинок для 
тонкої, середньої та грубої фракцій: dlim=0,4 мм; 
dlim =1,0 мм; dlim =2,0 мм; dlim =3,0 мм. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Контрольно-вимірювальні 
пристрої: а) частотомір UNI-T UT372: 1 – 
лазерний зчитувач; 2 – цифровий індикатор; 
3 – панель управління; б) лабораторний 
автотрансформатор АОСН-20-220-75: 1-
зовнішній кожух; 2 - регулятори напруги; 3 - 
вхідні та вихідні клеми; в) ситовий 
аналізатор А-20: 1 – вібраційна платформа; 
2 – ситовий блок; 3 – фіксувальні гвинти; 4 – 
пилозахисна поверхня; 5 – панель 
керування 

Пробу масою 100 г насипали на верхнє 
сито і просіювали протягом 1 хв. Частинки 
матеріалу розміром менше величини отворів 
ситової поверхні проходять через неї і 
потрапляють на наступне сито, де цикл 
повторюється. В результаті матеріал 
розподіляється між ситами і піддоном 
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відповідно до його фракційного складу. По 
закінченню процесу розсіву вміст кожного сита 
зважувався, визначався гранулометричний 

склад (1). Графічні залежності будували по 
средніх значеннях фракційного складу проб для 
кожного типорозміру сит із таблиці 1. 

Таблиця 1 
Характеристика ситових поверхонь, що почергово встановлювались на 

лабораторну дробарку 

Комплект Матеріал, з якого виготовлено сито та номер НТД Номінальний 
діаметр, 
dн, мм 

Форма 
отворів 

№1 

Сита із металічного дроту (латунь) ISO 3310-1-90 2,0±0,15 Прямокутна 

Сита із металічногодроту (латунь) ГОСТ 3826-82 1,8±0,08 Квадратна 

Сита із металічногодроту (латунь) ГОСТ 3826-82 1,6±0,08 Квадратна 

Сита із металічної дроту (латунь) ГОСТ 6613-86 1,4±0,08 Квадратна 

Сита із металічної дроту (латунь) ГОСТ 6613-86 1,25±0,08 Квадратна 

Сита із металічної дроту (латунь) ГОСТ 6613-86 1,0±0,08 Квадратна 

№2 

Сита із металічного дроту (латунь) ISO 3310-1-90 4,0±0,15 Прямокутна 

Сита із металічного дроту (латунь) ISO 3310-1-90 3,5±0,15 Прямокутна 

Сита із металічногодроту (латунь) ГОСТ 3826-82 3,25±0,15 Прямокутна 

Сита із металічногодроту (латунь) ГОСТ 3826-82 3,0±0,15 Прямокутна 

Сита із металічної дроту (латунь) ГОСТ 6613-86 2,75±0,15 Прямокутна 

Сита із металічної дроту (латунь) ГОСТ 6613-86 2,5±0,15 Прямокутна 

 
Обробку експериментальних даних 

здійснювали з використанням програмного 
продукту MS Microsoft Excel 2020. 

Результати досліджень та їх 
обговорення. Враховуючи конструктивні 
особливості дробарки та кінематичні зв’язки між 
її конструктивними елементами, були зроблені 
деякі припущення [15, 16]: 

 - закони руху ротора (разом з дисками) і 
камери (разом із сепараційною поверхнею) 
ідентичні; 

 - найбільш технологічно прийнятним для 
здійснення імпульсного дроблення є режим при 
якому забезпечується наявність «жорстких» 
ударів та зіткнень робочих органів із об’єктом 
обробки, які характерні для таких кінематичних 
режимів, коли для усталеного руху, швидкість 
руху ротора на початку фази  рад 

миттєво зростає від v=0 м/с до v=const та 
миттєво набуває нульового значення вкінці 

першої четверті періоду коливань , 

прискорення на початку (  та вкінці 

(  фази теоретично прямує до 

нескінченності , в діапазоні значень 

 – v=const, . Для діапазону 

значень  та для останньої четверті 

періоду коливань при , зміна 

швидкості та прискорення відбувається за 
аналогічними закономірностями. Такі 
закономірності руху можуть бути досягнуті при 
експлуатації вібраційної дробарки в 
резонансному режимі. 

 - своєчасне видалення матеріалу із зони 
подрібнення відбуватиметься при режимах 
роботи, під час яких динамічні навантаження 

при взаємодієї елементів в системі «робочий 
орган – сировина» є незначними («м’ягкі» 
удари) або практично відсутні (безударна 
взаємодія). При цьому, як показують 
дослідження науковців [11, 12, 13], для 
ефективносго перебігу процесу сепарації 
найкращим варіантом є зведення ударних 
імпульсів до нульових значень. У першому 
випадку швидкість коливань в довірчому 
наближенні змінюється за лінійним законом: від 

v= vmax до v= 0 в інтервалах  і 

, та зростаючи в зворотньому 

порядку при  і , модуль 

прискорення при будь-яких значеннях  є 

сталою величиною ( , проте на 

границях діапазонів  

відбувається миттєва зміна напрямку вектора 
прискорення, що супроводжується нежорстким 
зіткненням («м’ягким» ударом) робочого органу 
із матеріалом. Для безударної взаємодії 
сепараційних елементів дробарки із матеріалом 
необхідною умовою є забезпечення зміни 
модуля прискорення і швидкості в мінімальних 
діапазонах значень, при чому графіки функцій 

 та  повинні мати вигляд плавних 

кривих (синусоїда, косинусоїда, парабола тощо) 
без стрімких перегинів на границях описаних 

вище діапазонів . Описані 

закономірності зміни кінематичних параметрів, 
в більшій чи меншій мірі, можуть бути отримані 
при експлуатації технологічного обладнання 
вібраційного типу на дорезонансних та 
зарезонансних режимах. 

- найбільш ефективний режим роботи 
дробарки знаходиться в межах досягнення 



                                                                                            

38 

№ 2 (105) 

2022 

Вібрації в техніці 
та технологіях 

технічного компромісу між попередніми 
умовами; 

- інтенсивність коливань – це комплексний 
параметр, який враховує швидкість та 
прискорення коливань. 

В результаті проведених досліджень 
АЧХ було отримано осцилограми амплітуди, 

швидкості, прискорення та інтенсивності 
коливань від кутової швидкості ротора (рис. 4), 
які показують, що разом із збільшенням кутової 
швидкості ω графічні криві амплітуди коливань 
А та похідних параметрів поділяються на три 
характерних зони: дорезонанс, резонанс та 
зарезонанс.  

 
Рис. 4. Амплітудно-частотні характеристики лабораторної моделі вібраційної 

дробарки: Зона 1 – дорезонансний режим; Зона 2 – резонансний режим; Зона 3 – 
зарезонансний режим; А, м – амплітуда коливань; v, м/c – віброшвидкість; а, м/с2 – 
віброприскорення; I, м2/с3 – інтенсивність коливань; ω, с-1 – кутова швидкість ротора 

 
Аналіз числового масиву частотних 

характеристик в програмному середовищі 
MS Microsoft Excel 2020 дозволив прийти до 
висновку, що впродовж всього діапазону 
кутових швидкостей, що відповідають роботі 
машини в режимі резонансну (ω =45…75 c-1) 
спостерігається наявність «жорстких» ударів, 
«м'які» режими спостерігаються при значеннях 
кутової швидкості ω = 75…150 c-1, що 
відповідає зоні зарезонансу. При експлуатації 
дробарки в режимі дорезонансу характерним є 
майже повна відсутність ударів при ω = 28…39 
c-1 із поступовим переходом до «нежорсткої» 
ударної взаємодії робочих органів із сировиною 
(ω = 28…39 c-1). Для значень ω = 0…27 c-1 
розгорнутий аналіз та обробка числових даних 
не проводились, оскільки за такої кутової 
швидкості ротора, розрахункове значення 
зусилля ротора є нижчим за критичне зусилля 
руйнування матеріалу [7 11]. 

Таким чином, для досягнення технічного 
компромісу між забезпеченням ударного 
імпульсу для подрібнення та потрібних режимів 
контактної взаємодії при вібросепарації було 

прийнято, що найбільш ефективні режими 
експлуатації дробарки можуть знаходитись в 
межах значень амплітудно-частотних 
характеристик, які отримані за кутової 
швидкості ω = 75…130 c-1. За таких умов, 
будуть спостерігатися динамічні навантаження 
від «жорстких» ударів на початку зони 
зарезонансу (ω = 75…85 c-1 ) до зони більш 
«м’яких» – по мірі зростання кутової швидкості 
ω від 85 c-1 до 130 c-1. При цьому подальше 
підвищення ω є недоцільним, оскільки це може 
призвести до зменшення продуктивності 
процесу сепарації внаслідок утворення та 
надмірної рециркуляції повітряно-продуктового 
шару всередині робочого простору дробарки 
під дією колових сил створюваних ротором. 

Результати гранулометричного аналізу, 
представлені на рис. 5 та рис. 6 у вигляді 
графічних зележностей, за якими можна 
визначити питому частку цільової фракції корму 
в сукупному об’ємі готового продукту при 
використанні різних діаметрів сита (d, мм) та 
варіації динамічних режимів роботи дробарки, 
які визначаються кутовою швидкості ротора. 
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Рис. 5. Результати досліджень фракційного складу корму в залежності від кутової 
швидкості ротора дробарки при використанні набору сит № 1 (межі контрольних розмірів 
dkmin=0,4, dkmax=1,0 мм) 
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Рис. 6. Результати досліджень фракційного складу корму в залежності від кутової 
швидкості ротора дробарки при використанні набору сит № 2 (межі контрольних розмірів 
dkmin=2,0 та dkmax=3,0 мм) 
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Отже, аналіз графічних залежностей 
представлений на (рис. 5) показує, що при 
використанні сепараційних поверхонь d=1,0 мм  
в діапазоні значень кутової швидкості ротора ω 
= 75…85 c-1,  можна отримати матеріал тонкої 
фракції (0,4…1,0 мм), що відповідає 
зоотехнічним вимогам – 70…74 % в сукупному 
об’ємі готового продукту. При d=1,6 мм та ω = 
100…125 c-1 вміст цільової тонкої фракції 
становив – 71…73 %, для d=1,8 мм – 
гранулометричний склад готового продукту 
відповідає зоотехнічним вимогам (70 %) лише 
при умові забезпечення кутової швидкості 
ротора ω = 125 c-1. Для d=1,4 мм та при ω = 
75…125 c-1, було отримано придатний 
(70…72 %) для використання в годівлі свиней 
продукт подрібнення. 

В процесі подрібнення зернового 
матеріалу до ступеня придатного для годівлі 
ВРХ (рис. 6) було встановлено, що 
використання маже всіх випробовуваних 
варіантів діаметрів сепараційної поверхні, окрім 
d=4,0 мм, дозволяє отримати 70-77 % готового 

продукту грубої фракції. Проте подальший 
аналіз впливу кутової швидкості на частку 
цільової фракції в загальному обємі корму 
показав, що використання поверхні розділення 
із діаметром отворів .d=2,75 мм – дозволяє 
отримувати 73…75 % грубої фракції в межах 
найбільш широкого діапазону значень кутової 
швидкості ротора ω = 75…125 c-1 . 

Подальше обґрунтування діапазонів 
значень режимних та конструктивних 
параметрів вібраційної дискової дробарки при 
застосуванні в технології приготування 
концентрованих кормів полягає у комплексному 
аналізі та виборі таких значень, які б 
узгоджувалися із раніше отриманими 
результатами АЧХ (рис. 4) та раніше прийнятим 
передумовам і припущеннями, та водночас 
дозволяли забезпечити отримання готового 
продукту, фракційний вміст якого відповідає 
зоотехнічним вимогам годівлі (рис. 5 і рис. 6.). 
Отриманы результати наведены на рис. 7. 

 

Рис. 7. Діапазони значень режимних та конструктивних параметрів вібраційної 
дискової дробарки при застосуванні в технології приготування концентрованих кормів для 
свиней та ВРХ 
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Враховуючи результати досліджень 
АЧХ (рис. 4) та фракційного аналізу 
подрібненого матеріалу (рис. 5 та рис. 6) нами 
було встановлено, що для отримання корму 
для ВРХ найкращим варіантом буде 
використання сита із діаметром отворів 
d=2.75 мм та забезпечення значення кутової 
швидкості ротора в діапазоні ω =75…130 c-1. 
Здійснювати тонке потрібнення 
концентрованого корму варто при значенні ω 
=75…130 c-1 використовуючи сепараційну 
поверхню із діаметром отворів d=1.4 мм. 

Висновки та напрямки подальших 
досліджень. Отже результат досліджень 
графічних залежностей показав, що діапазони 
значень режимних та конструктивних 
параметрів вібраційної дискової дробарки при 
застосуванні в технології приготування 
концентрованих кормів для згодовування 
сільськогосподарським тваринам, шляхом 
експериментальної оцінки процесу 
подрібнення, який відповідає зоотехнологічним 
вимогам при цьому  для приготування кормів 
ВРХ. сепараційна поверхня з діаметром отворів 
d=2.75 мм з кутовою швидкістю ротора ω 
=75…130 c-1– що дозволяє отримати 73…75 % 
грубої фракції в межах найбільш широкого 
діапазону. Для відгодівлі свиней, а саме для 
проготування  концентрованих кормів, одне із 
найкращих сит для потрібнення, є сито з 
діаметром  d=1.4 мм, при цьому ω =75…130 c-1 . 
було отримано придатний (70…72 %) для 
використання в годівлі свиней продукт 
подрібнення.  

Результати досліджень дозволяють 
встановити допустимі значення режимних та 
конструктивних параметрів вібраційної дискової 
дробарки при подрібненні зернових кормів які  
відповідають зоотехнічним вимогам щодо 
фракційного складу корму для ВРХ та свиней. 
Таким чином було визначено, наступні режими 
приготування корму: 

- для ВРХ – d=2.75 мм; ω =75…130  м/c-1  
- для свиней – d=1.4 мм; ω =75…130 c-1   

При цьому для в обох випадках, АЧХ 
машини матимуть наступні значення: 
А=0,0010…0,0042 м; V=0.25…0.36 м/с; а = 
8…14 м/ c2 ; І = 10…48 м2/ c3 . 

Подальші дослідження будуть полягати 
в обгрунтуванні режимів експлуатації дробарки 
для різних вікових груп (поросят сисунів, 
відлучених поросят і. т. д.). 
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THE QUALITY OF GRINDING OF GRAIN FEEDS 

DEPENDING ON THE CONSTRUCTION 
PARAMETERS AND OPERATING MODES OF 

VIBRATING DISC CRUSHER 
 
Full-fledged animal feeding is the basis for 

the successful functioning and effective 
development of the livestock production industry 
and can be ensured only if a sufficient amount of 
feed is produced, the loss of their nutritional value 
during their harvesting, storage, and also the 
correct preparation of feed for feeding is reduced. 
Grain feeds used at concentrated feed. They 
contain a large amount of nutrients that are easily 
absorbed. Their use in the feeding system allows 
you to balance the rations of animals in terms of 
energy, protein, amino acids. The compilation and 
selection of components of feed rations is carried 
out by technologists depending on the species, 
age group, morphological and biological indicators 
of animals and many other factors. At the same 
time, regardless of the technology and feeding 
scheme chosen by the specialist, concentrated 
feed based on wheat, barley, corn and other 
agricultural crops that have undergone preliminary 

technological processing remains an 
indispensable source of nutrients for animals. 
Moreover, a particularly important indicator that 
affects the productivity of animals is the quality of 
grinding concentrated feed. As a result of grinding 
feed, a significant number of parts are created 
from a larger surface area, which helps to speed 
up digestion and increase the absorption of 
nutrients. 

Grinding is one of the most energy-
intensive operations used in the production of 
animal feed. Therefore, scientific research is 
aimed at minimizing the consumption of energy 
resources by crushers and increasing the grinding 
process is an urgent task. 

The article presents the results of 
experimental studies of the preparation of grain for 
feeding farm animals using a vibrating disc 
crusher, which was designed on the basis of the 
Department of Department of General Technical 
Disciplines and Labor Protection of the Vinnytsia 
National Agrarian University and passed 
preliminary experimental tests, which proved the 
prospects of its use in the processes of grinding 
grain raw materials. The choice of the range of 
design parameters was performed on the basis of 
assessing the compliance of the degree of 
grinding of the finished product with zootechnical 
requirements for the target fraction of the finished 
product. 

Key words: extent grinding, separation, 
sieve analysis, fraction, feed digestibility. 
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