
Maszyny do 
przygotowywania 

pasz treściwych 
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ROZDRABNIANIE 
Proces rozdrabniania ziarna następuje 

w wyniku  

   rozcinania,  

   rozłupywania, 

   rozbijania. 

przez uderzanie oraz zgniatanie 

pomiędzy obracającymi się walcami. 
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Śruta  

Śruta zbożowa  

stanowi jeden z komponentów paszy 

treściwej dostosowanej do potrzeb 

żywieniowych zwierząt. 
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Do przygotowywania pasz 
treściwych służą: 

 rozdrabniacze bijakowe i uniwersalne, 

 śrutowniki walcowe i tarczowe, 

 zgniatacze ziarna, 

 mieszarki pasz i dozowniki, 

 urządzenia do przygotowywania pasz 
pełnoporcjowych. 
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Schemat techn. rozdr. bijakowego 
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Rozdrabniacz bijakowy składa 

się z następujących zespołów: 

podstawy z koszem zasypowym, 

wirnika z przegubowo umocowanymi 

bijakami, 

obudowy z wymiennymi sitami, 

silnika elektrycznego z przekładnią 

pasową. 
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Działanie i regulacje 
Ziarno zasypywane do kosza przedostaje się przez 

regulowany otwór do komory bijakowej, w której 

znajduje się wirnik z bijakami.  

Wskutek obrotów bijaki wirnika rozbijają ziarno i powstałą 

w ten sposób śrutę wyrzucają poprzez sita do 

workownika.  

Średnica otworów w sitach decyduje o stopniu 

rozdrobnienia ziarna.  

Prostokątne płytki bijaków rozmieszczone są w linii 

śrubowej i przymocowane przegubowo do tarcz 

osadzonych na wale wirnika. Umożliwia to wykorzystanie 

wszystkich czterech krawędzi roboczych bijaków. 
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Warunkiem rozdrobnienia przez 
uderzenie jest odpowiednia 

prędkość obwodowa bijaków 
wynosząca  

40 – 80 m/s 

144 – 288 km/h 
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Schemat rozdrabniacza 
uniwersalnego 
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Cel - Rozdrabniacz uniwersalny służy do 
rozdrabniania ziarna zbóż, siana, 

wykonywania przecieru z zielonek oraz 

siekania okopowych.  

Przygotowanie -  rozdrabniacza do 
pracy polega na odpowiednim 

dobraniu talerzy i sit do rodzaju 
rozdrabnianego materiału. 
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Działanie i regulacje 
Masa zasypana do kosza zasypowego spada na 

obracający się talerz.  

Pod działaniem ostrzy talerza i krawędzi obudowy 

komory rozdrabniania następuje rozcinanie i 

wyrzucanie cząstek do gardzieli wylotowych.  

W rozdrabniaczu tym reguluje się napięcie pasków 

klinowych i kąt natarcia noży talerza do buraków oraz 

wielkość szczeliny zasypowej.  

Grubość uzyskiwanej śruty, zależy od średnicy 

otworków w sitach. 
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Schemat śrutownika tarczowego 
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Schemat gniotownika 
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Zgniatacze do ziarna eliminują 

wady rozdrabniaczy i śrutowników, 

gdyż otrzymywana śruta w postaci 

płatków posiada znikomą ilość 

cząstek pylistych. 

21 



 

22 



Dzięki systemowi trzech walców, 
obracających się z tą samą prędkością, 

zgniatacze posiadają dwie szczeliny 

robocze, przez które kolejno przechodzi 

zgniatane ziarno.  

Szerokość pierwszej szczeliny jest stała, a 
drugiej regulowana.  
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Stopniowe zgniatanie ziarna zapewnia wysoką jakość i 

umożliwia w jednej operacji zgniatać  

 

duże i małe ziarna, np. 

 

kukurydzę, bobik, groch  

                          wspólnie z  

                                       owsem czy jęczmieniem.  
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Jednostkowe zużycie energii w procesie gniecenia 

jest około 3 razy mniejsze w stosunku do zużycia 

energii w rozdrabniaczach bijakowych, a otrzymana 

pasza nie zawiera cząstek pylistych, jest lepiej 

przyswajalna przez 

zwierzęta i łatwiejsza do skarmiania w 

autokarmnikach. 
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