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Рисунок 2 – Блок-схема для дослідження потужності процесу дозування 

комбікорму індивідуальним роздавачем-дозатором вимірювачем  

крутного моменту 
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засобів для внесення підстилки, які відповідають зоотехнічним і 

технологічним вимогам щодо механізації і автоматизації цього процесу. На 

практиці, в більшості випадків, внесення підстилки в стійла (бокси) 

відбувається вручну і без дотримання названих вимог. А наявне сучасне 

обладнання для розкидання солом’яної підстилки має значну енерго- і 

матеріалоємність та суттєвий технологічний недолік – запилення 

приміщень, що обмежує його використання [1].  

В умовах зменшення розмірів ферм слід вказати на перспективність 

розкидачів підстилки з роторним робочим органом, який характеризується 

невисокими питомими показниками витрат енергії і маси та при роботі 

використовує фізико-механічні властивості матеріалів. Це дало змогу 

вирішити й реалізувати на практиці технологію, яка підвищила 

ефективність використання рослинної сировини (соломи) у якості 

підстилки, зменшила витрати праці на етапі розкидання, знизила 

захворюваність тварин та покращила умови їх утримання. 

Саме застосування роторного робочого органу із пальцями різного 

конструктивного виконання є провідною ідеєю даних досліджень (рис. 1) [2-4]. 

Програмою експериментальних досліджень по енергетичній оцінці 

розкидача солом’яної підстилки з роторно-пальцевим робочим органом з 

приводом від ВВП трактора передбачено виконання наступних завдань:  

визначити потужність, споживану на привод роторно-пальцевого робочого 

органа мобільного розкидача солом’яної  підстилки; визначити питомі 

енерговитрати процесу розкидання підстилкового матеріалу [3]. 

 

 

Рисунок 1 – Конструктивна модель та загальний вид розкидача для 

внесення солом’яної підстилки 
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Експериментальними даними встановлено, що потужність, 

споживана на привод роторно-пальцевого робочого органа мобільного 

розкидача солом’яної підстилкиагрегату в складі кормороздавача КТУ-10А 

і трактора ЮМЗ-8040.2 при частоті обертання хвостовика ВВП трактора 

540 хв.-1, поступальній швидкості руху агрегату 2 км/год. та продуктивності 

1,5 кг/с дорівнює 7,633 кВт [2]. 

Згідно з технічною характеристикою базового кормороздавача  

КТУ-10А, в якому потужність, що витрачається на привод робочих органів, 

складає 7 кВт. В нашому випадку у зв’язку з встановленням роторно-

пальцевого робочого органа для розкидання солом’яної підстилки 

споживана потужність зрослана 9 %. Дане зростання споживаної 

потужності не буде мати суттєвого впливу на загальну енергоємність 

робочого процесу внесення підстилкового матеріалу, оскільки запас 

потужності трактора даного класу цілком дозволяє його використання. 

Дослідження зміни енергоємності процесу розкидання від радіусу 

центра мас частини підстилкового матеріалу та швидкості обертанні 

роторно-пальцевого робочого органа вказують на несуттєве її збільшення 

(до 2,1 кДж/кг) при обертах барабану до 100 рад/с, тоді як значне 

збільшення споживання питомої енергії (понад 3,0 кДж/кг) буде відбуватися 

при збільшенні швидкостей обертання та радіусу центра мас понад 0,3 м та 

100 рад/с відповідно, що пов’язано зі зростанням зусиль, необхідних на 

подолання зростаючого обертального моменту. 

Встановлено вплив швидкості обертання роторно-пальцевого 

робочого органа на енергоємність процесу розкидання підстилкового 

матеріалу. Аналіз отриманих даних вказує на значне її підвищення, понад 

2,0 кДж/кг, при швидкості обертання на рівні 80-100 рад/с. Тобто 

енергоємність починає різко зростати, адже збільшення кута встановлення 

пальців відносно радіусу до 80о практично нівелює підвищення швидкості 

обертання. Все це пов’язано зі збільшенням сили опору сходження 

підстилкового матеріалу по пальцю. 

Енергоємність процесу розкидання відокремленого підстилкового 

матеріалу до стійла (бокса) становила Е = 1,2-3,8 кДж/кг та збільшувалася 

із зменшенням кута встановлення пальців відносно радіусу з 80 до 40о. 

Визначено значення оптимального кута встановлення пальців роторного 

барабану, який знаходиться у межах 60-65о [2]. 
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